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Sayfa 

3. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve 
Yem Kanununun 37 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (İ/150) 303:304 

4. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefa-

Sayfa 
in Andlaşması ve Mödüs vivendi akdet
miş Devletler mallarından bazıları için 
giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde 
indirmeler yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/50) 304 

Birinci Oturum 
Sayın Üyelerden bazılarına i/in verilmesine; 
Bu Toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Hakkâri Milletvekili Selim Seven ile; 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in 

ödenekler-iııe dair Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkereleri okunarak kabul olundu. 

Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, 
özel İdare ve Belediyeye, ait arsaların mesken ya
pacaklara; temliki hakkındaki tasarının Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesi onandı. ' 

Bir İdareci Üyelik ile; 
Bazı Komisyonlardaki açık üyelikler için se

cim yapıldı ye oylar sayılıneaya kadar Birleşime 
ara verildi. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İkinci Oturum 
Devlet Demiryolları ve Limanları ve; 
Devlet Havayolları, işletme Genel Müdürlük

leri 1942 akçalı yılı Kesinhesapl arına dair ka
nunlar kabul olundu. 

Birinci oturumda yapılan seçimlerin sonu
cu bildirildi. 

10 . V . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili İsparta Milletvekili 

ü. K. încedayt S. Koksal 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. 7Ira s 

Sorular 

— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nUn halka dağıtılan pamuklu kumaş hakkında
ki sözlü sorusu Ekonomi'Bakanlığına gönderil
miştir. 

.— Tokad Milletvekili Refik Ahmet Seven-
gil'in, tütünlerimizin yabancı memleketlerde 
satılmasını sağlamak için Hükümetçe ne 
gibi tedbir alındığına dair sözlü sorusu Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. —̂  Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Askerî ve Mülki Tekaüt • Karoanuıfikn 62 nci 
mâddesihirt ' değiştirilnıösi hakkında ikaıpMİ tek-
1îfV*(2^M!»y (Millî Savunma, MaMye ve Bütçe 
Komisyonlarına);[ " iv 

2 . ' ^ - Se^Rân MttleMtffli Sinan Tekcliöğlu'-

nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşekkülünden evvel Millî Mücadeleye ka
tılarak fedakârlıkları sebkede* !Müdafaai Hukuk 
Merkez''Heyeti Başkan ve Üyeleriyle milis su-
baytâ&v ve bu kuvvetlere komuta edip emekliye 
piyirtttıış bulunan*muv^sjaf subaylara vatani hiz
met tertibinden aylık l^ğla.n^ıasma dair f kanun 
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teklifi (2/101) (Millî Savunma, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Rapor 
3. — Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş 
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patlayıcı mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin 

yokedilnıeleri hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, Ulaştırma, İçişleri, Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/45) (Gündeme). 

BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Dr. Aziz Uras (Mardin) . 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. —. BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Millî Mücadelede şehit olan gönüllü ve Mil
lî Kuvvetler subay vi er ailelerine aylık veril
mesi hakkındaki Kanuna bir madde eklenmesine 
dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında önergesi (4/87),.. . , 

5v-V . 1948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

408 numaralı Kanuna ek olarak teklif etti
ğim ; halen Millî Savunma Komisyonunda mev
cut kanun tasarısının iadesine müsaadelerini di-, 
lerim. ' Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlıı 
BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, zirai sigorta tesisi hakkındaki etüd-
lere dair sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp'ın sözlü cevabı (6/129) 

29 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Meclisin 5 . V . 1Ö48 tarihli Birleşimin
de Ticaret Bakanı Zirai Sigorta tesisi hakkın
daki etüdlerin ilerlemekte olduğunu bildirmiş
ti. Bu etüdlerin henüz tesisi sağlıyacak hale ge
lip gelmediğinin, henüz gelmemiş ise hiç olmaz
sa mütekâsif ziraatin başlıca kollarında don ve 
doluya karşı bu sene içinde sigorta -temininin 
mümkün görülüp görülmediğinin Sayın Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica otVrifl^ ...,.ÎJ|I;.^.û-i -v ; • 

.M.. ;,-f- v . .. • • • - - ..•>:. ..-,:., Î ^ A l a k a n . t , 
1 *f İCABET BAKANİ - M A H M Ü T NÜDİM 

1 ĞÜNDÜZAfiP (EdiMe*) ~ MttMerera arka

daşlar; Sayın arkadaşnn Muammer Alakant 
zirai sigortalar konusuna temas ederek Ticaret 
Bakanlığından, sual sormakta ve geçen sene se-ı 
lef lerim tarafından bu mevzuda verilmiş olmı 
izahatı, bilgileri de kaydederek bu yoldaki ça
lışmaların ne safhada bulunduğunu ve mütekâ
sif ziraat kolları üzerinde olsun zirai sigorta te
sisi imkânlarının bulunup bulunmadığını ve bu 
hususta bir karar alınıp 'alınmadığını soruyor
lar. 

Şimdi, arkadaşıma bu hususta ben.de kendi;. 
görüşümü arzedeceğim. 

Zirai sigorta : 
Sayın arkadaşımın önergesinde işaret ettiği 

gibi, geçen sene bu günlerde aynı konuya dair 
olan sorusuna cevap, veren muhterem selefim 
Tarım t Bakanlığı ile müşterek çalışmalarda bu
lunduğunu iw. bu çalışmalar yüksek ? huzurunu
za çıkarılmayla lâyık hale geldiği zajçppn Mecli
se getirileceğini beyan buyurmuşjterffcıv \ 

•Tarım Bakanı Muhfapşfli arkadaşımız da o 
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I ^ ^ U ^ f c i ^a^nıala^^fJjU bilgi vererek ls-
taaıjtj^l |j£$ga.t F a k ü ^ e ^ ^ Hv pr^e^ör-^n ,bu 
l^Vft^u ^ c ^ ç m ^ k için ^ • e v l e u ^ ^ i ş o^uğu-
nu ve bju ffipfgffîtfkn, uzun ^ r zan^and^iheri ça
lışmakta bulunduğunu arzeylemiştir. 

Bu defa yaptığım tahkik sonunda, mevzuun 
ehemmiyeti dolayısiyle, profesörün, Tarım Ba
kanlığına sunduğu raporun bir revizyondan ge
çirmek üzere geri almış bulımduğu&u ^ğsr.en.diuı.*! 

Ticaret Bakanlığındaki çalışmalara ge&ne.e 
ilgili daire (îç Ticaret Genel Müdürlüsü) bıı 
4«m«d« gerekli malûmatı derleyip toplayıp in
celemeler yapmış ve hu&fcâ. Mr kanun tasarası da 
hazırlamıştır. 

Arkadaşlarım, takdir buyururlar. Bu kanun
da-'-çok ihtiyatlı ve teennili olmaya zaruret var
dır. Çünkü yanlış bir harej^et; ya hazjnpnjn her-
yıl büyük zararlara katlanmasını, yahut da çift-
ç i l e n i ^ y ı t^haınnıülleri üstüne çıkacak ağırlık
ta yvi\ıtf$f öjdejnjesiııj ijcabçttirecek bir netice 
kacşksında bigi bwak»biAir. 

İşte bir taraftan konunun arzettiğim bıı 
etyemımyei ye ciddiyetini, ondan başka zirai 
sigoptaiiin;çytçileriîriize sağlıyacağı faydaları ve 
bu sigortanın kurulması işinin son kurultayca 
programa alınarak partiye mal edilmiş olmasını 
göz önünde tutmak suretiyle şu kanaate varmış 
bulunuyoruz: 

1 — fiazjn^yf yeya köylüyü dayanamıyapağı 
bil1 yuj£ al|;n|da bırakabilecek geniş bir zirai si
gortaya derhal a lmaksız ın , önergesinde arka
daşımın belirttiği gjbj miiteMşif ziraatin esas
lı kpljamjHjan işe b^aşiamfjk uygun olacaktır. 

2 — Sigprtaeıljji sanatının çif çetrefil bir şu
besi sayıişn z|rai sigortanın memleketimizde 
de ]iuj:ulabj|ın^şi için müte.ha§şjsİ3}:a njtjracaata 
mujjtap^. ^naeju^.e.y.h h\\ jş | başında sağanı 
tutmak ve sağlam temellere dayamak üzere 
^re^jyor,?,;, yabancı n|üt.eh^ş£islar.a baş vurmak 
uygun bii' hareket tarzı olacaktır. 

Ticaret. Bakanlığının bu işte, i n i n i n sonra
sına, ait ç^ışjma^ar^çla, tutıda.c.alç yo,], hakkında 
düşüjme^ b(ud^r, ve şjnıdideu buna, gqre teşeb-
biiş^r.e. gi|4şjne,£ f ikr ideyim. 

Maruzafcınv bu. kadardır, 

M-^^tere.vv^V^^rt^J^1;111, ; 8P.GÇ". §en,e .lu.«MV!N Q,lan 
büyük do^ TeJâk^i ^u^ura geldiği zauum sene-
|ev.dç.ubfti.i nyuhfçltf ^akaıVivklarda, prAİt1 halinde 
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etjüd halinde ^ e alınmış bulunan Zirai Sigorta 
mevzuunu da Büyük Meclisin malı yapmak üze 
re burada ele almış, Hü,^\*m<'tten vaki sualleri
mize h.u e.tü,dlerin de yapılmakta oldı^unu, an
cak büyük istatistik rakamları tesbiti icabettiği 
şeklinde cevaplar almıştık. Biz buna mukabil 
hiç olmazsa mütekâsif ziraat yapmanın kolay 
ve mümkün olduğunu ileri sürmüştük. Sayın 
Bakan dediler k i ; Tarım ve Ticaret Bakanlığı 
tarafl ıdan mesele ele alınmıştır ve etüd edil
mektedir. Tarım Bakanlığının vermiş olduğu 
proje geri alınmıştır. Bu meseleyi etüd etmiş 
.değildir. Ticaret Bak.auiliğu'Cda to.etüdler yapıl
mış, Büyük Millet Meclisine bir tasarı teklif edi
lecek hale gelmiştir. Bunu söylemiş olmakla be
raber yine icab.eçlerse ecnebi profesörler para
fından da tetkik ettirilmesini, meselenin ehem
miyetini ileri s-frrdüîer. 'Ticaret Bakanlığı, hazır
lanmış, tasarı haline gelmiş bir l<a«#ii .projesini 
tekrar pıütehajşsışlar t-a-rufıınjajı tetkik ektiril
mek sureciyle bir Jçarara varılması bu iki be
yanat arasında bir anlaşmazlık mahiyetini arze-
diyor. Fakat esas olarak benim de önergemde 
ileri sürdüğüm, hiç olmazsa mütekâsif ziraatte, 
yakın bir zamanda Zirai Sigortanın tatbik edil
mesini lüzum ve ehemmiyetini kabul etmek is
tiyorlar. Yine işaret ettikleri gibi bu husus C. 
M. F. Büyük Kongresince de kabul edilmiştir. 
Biliyorsunuz, bu asır bir ejnuiyet aşrıdır, bir 
sigorta asrıdır. İçtimai, zirai, ve siyasi emni
yetlerin teinin edilmesi için Milletlerarqsı ve 
Millî faaliyetler arasında büyük endişelerin ber
taraf edilmesi için gayretler sarfedilmektedir. 
İhtiyarlık, hastalık, işsizlik sigortası ve en niha
yet bir harb olmaması için Amerikanın yapmış 
olduğu yardım ve fedakârlıklar insanları yarın 
başlarına gelebilecek büyük bir korkudan emin 
bulundurmak için sarfedilen geyretlerdip. 

Bugün ileri sürülen hürriyetlerden birisi de 
korkudan masun olma hürriyetidir. Halbuki 
memleketimizde bulunan bütün müstahsıllar da
imî bir korku ve endişe içerisinde yaşamaktadır
lar. Bunlar bilhassa, mütekâsif ziraat sahasında, 
temin edilmesi çok, güç olmıyan şeylerdir. Bir 
tek misal arzedeyinı; Manisa ve İzmir'de 400-bin 
dönüm kadar bağ vardır. Her sene 100 - 150 bin 
liralık bir vasati ile hesap edilebilecek dolu afeti 
olur. 10,0 - 200,,'ajle. de bu yüzden mahvolur. Bo
lu her tarafta birden değil,,mevziî olur. Bu, sene 



B : 37 £8 ö 
bu yüzden bağcılar arasımla birkaç yüz aile 
ınahvtû«*uşttı*r. <Bu âfet yalnız Manisa tarafında 
değil Mersin'de porvfcaikal hallicelerinde de «olmak
tadır. Hallmki bağ başM*a 25 kuruş .prim- alınsa 
1>» 25 kumş (lolu âfetindem husule gefleceik aa-
rar* kstrşslamaya müsaittir. B&tün bağeıla-r \m-
na*n Ziraat Bajiikkasa tarafından veya bir başka 
banka tarafından şimdiye kadar niçin yaspıltma-
diğına hayalet etıaektedArier. Bu sene seçim çev
remde -temas ettiğİBa bağcılar ibu primi gönül 
rızasiyle ve maalmemnuniye veret&eMerifii baaaa 
söylei'Mşiİjerdk\ Sek-iarncJ Dev*e Büyük Müöet 
Meclisin en büyük başarılarından biri bu zirai 
sigortaj&rı intaç etmek olacaktır» Bu Büyük 
Afület Meclisi bu işi intaç ettiği zaman hakika
ten isilletin kendisinden beklediği çok müMm 
ve faydalı bir ihtiyacı yerine getirmiş olacaktır. 
SmyMa Ticaret Bakanı ve Hükümetten çok rica 
edj&rlrtv; şu nıütekâsif ziraat mıntıkasının Zirai 
sigorta işini, Maliyeye yük olarak değil, halkın 
vereceği primlerle biran evvel teminine himmet 
etmelerini tekrar rica ederim. 

•BAŞKAN —ikinci soruya geçiyoruz. 

2. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakan* tn, elandan zarar gören İzmir ve Manisa 
bölgelerindeki bağcıların borçlariyle bunlara ya
pılacak ikraz hakkındaki sorusuna Ticaret Ba
kam Mahmut Nedim Gündüzalp'ın sözlü cevabı 
(6/130) 

29 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

1947 senesi 14/15 Nisan günü yurdumuzda 
büyük tahriabt yapan dondan zarar gören bağcı
ların Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına 
olan borçlarının tecil edileceği ve 1947 - 1948 zi
rai senesinde. bağ bakımlarını temin etmek üze
re mevcut kredileri nispetinde yeni ikrazat ya
pılacağı Hükümet tarafından Büyük Mecliste ve 
dışarıda mütaaddit defalar 'beyan edilmiş ve 
borçların teeili hakkında Bakanlar Kurulu kararı 
da-alınmış olduğu halde İzmir ve Manisa bölge
lerindeki bağcılara bu-sene yapılan ikrazlarda: 

a) Bağcıların pamuk, tütün kredilerinden 
borçları kalmışsa üzüm kredilerinin de kesilmesi; 

b) Taks i tM^ bir senelik, tiltari'miktarındaki 
para nispetinde: kredilerinin bloke edilmeleri; 

,ff)ni'(sfeç€ö,'sene-yapîlaja. yüzde S5 fazla ikraz 
t u t a n ı m bu seneki krediden indirilmesi; 

d)'1 Bu sen elci ikrazın ortakların geçen sene-
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lerde yaptıkları mal teslimleri ha^d i^ ja§^ntam;, 

•Kayıtları ile Ziraat Bankası fiiöap^;;^|üd^^Tj. 
ğu bu sene bağcıların kredilerinin çok af$ğş$#Vj,;. 
da ikraalarda bulunmuştur. 

Bu hususlara bizaat müstahsaj.;.. J^itlelprand^ıı 
dinlemiş olan Ticaret Bakanı baâci^ar kBedılgri» 
nin tam olarak kullanılması için ^er^kji ^a^şrİjfirı 
almış ve emirleri vermiş midir? ,M 

Saym Ticaret Bakanının bu sofuya sözlü pla? , 
rak-cevap vermesini rica ederim. 

Manisa Milletvekili : 

M. Alakant 

TİCAtRET BAKANI MAHMUT ^ f î 4 i $ 
GÜNDÜZALP (Edirne) .— Arkucbş»*™ tfntU 
okuaan ikinci -önergesinde, $m»f <y&\ $£ajşsa b$l- . 
gelerinde bağcılara acılan kre^d^rd^j^^.^eşi^-fj,: 
tilerin vukua gelmekte ouduğun.u( v/ş bu, .şn^e^e. 
kredilerin tamamen verilmediğini^ ifade , ediyor*,,, 

' l a r . , ,,»,,._,,.•,.., 
Bu dört noktada topladığım, sebeplerden UşÜ , 

varit değildir, böyle birşey vâki d i l d i r . , Dör
düncü noktadaki talebi ise kanuna, .aykırıdır, 
yapılan muamele kanuna uygundur. , 

Kendisine arzedeeeğim cevap bp ka^areikta.v. , 
Fakat arkadaşımın bir çeyrek saat .zarında bu 
konular üzerinde uzun boylu konugmAâı»^ mey
dan vermemek için müsaadenizle mevzuları biraz 
daha açacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKAN^. 
— Varit olmıyan üç nokta hangişjklir. 
nuni olan dördüncü nokta h a n g i d i r ! r 

TİCARET BAKANI M A H M U T - ? N J £ ) İ M | ; 
GÜNDÜZALP (Devamla) — Onun l$n\,m£y^u. j 
biraz daha aşarak sizi tatmin etnıeye ^aj ışaç^; 
gım. .......... ),1,^,,,,M . 

önergede dört sebepten dolaya ^ ^ e ^ ^ ^ r 
nık ve Manisa bağcılarına, kredUcpitf^hÇftk^aşş?,';, 
ğısmda, ikrazlarda bulunulduğu, ^ e p , flü^^ijyprj.; 
ve bu kredilerin tam olarak ku]J^nln j^4$»^i v 

karar alınıp alınmadığı soruluyor, ÖRgçg$4çkj[., r 
tertibe göre, cevabımı arzediyoru^; , .,,. 

A) (BağcTİarm pamuk, tü tü ı^F .^ i^ in^eM; . . 
boraları kalmışsa üzüm kredilerini^ kesildiği:), 

Cevap: Geçen seneki don âfetÂ.^^jŞian^,bpr#r;;. 
lan tecil.edilmiş olan bağcılara bu 3$ttf a$Ai*$3k * >< 
ikrazlar hakkinda Ziraat Bankam l^mm^^^d^ıs,-^ 
lüğünün emir ve tebliğlerinde «iŞfşpf J^a^^k, Y#4;< 
tütün kredilerinden borçları kabn,», ^ı^Junworsa 
u ı. ı . ;. .Iin/1>if;.-l.Y'T.7Jr > • •• •>> 
bu borçlarının yeni uzum kredılçrjnd^n kefr^ner,,,, 

(^la^jsa), 
j^ayriİıa-
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si yolunda bir kayıt yoktur ve tütün ve pamuk 
borçları üzümden tamamen ayrı olarak mütalâa 
edilmiştir: 

Arkadaşımın önergesi üzerine Ziraat Banka
sınca alâkalı teşkilâtına yeniden telgraflar çekile
rek evvelce gönderilen yardım emirlerinde böyle 
bir kaydın mevcut olmadığı hatırlatılmış ve böl
gelerinde bu mahiyette muamelelere meydan ve
rilmiş ise sebebi sorulmuştur. Bankaya gelen ce
vaplarda, tütün ve pamuk borçlarının üzüm 
kredilerinden kesilmemekte olduğu bildirilmiştir. 

Bu hususta çekilen telgraflar ile alman ce
vapların birer kopyesi elimdedir. Arkadaşım is
terse kendisine veririm. 

İl) Taksitlerin bir senelik tutarı miktarın
dak ipa ra nispetinde kredilerin bloke edildiği; 

Cevap : I >a tıkaca ilk emirde filhakika, bağ
cıların yıllık istihsallerinden ödiyebilecekleri 
miktar gözününde tutularak bundan ertelenen 
borcun yıllık taksiti kadar bir blokaj yapılması 
kaydı'konmuş ise de bu kaydın tatbikatta kredi 
temininde güçlükler yarattığı görülmesi üzerine 
17. XI I . 1947 tarihli ikinci bir emirle bu kayıl 
kaldırılmış Ve 'bağcılara yeniden verilecek kre
diler de her yıl taksiti kadar indirme yapılma
ması tebliğ olunmuştur. 

Umunif mahiyette olan bu son tebliğin koo
peratif ortaklarına da teşmil edilip edilmiyeceği 
bazı bölgelerde idarecileri tereddüde düşürdü
ğü Ege bölgesindeki seyahatim esnasında bana 
da söylenmiş idi. Ancak alâkalı teşkilâta bu 
defa verilen tel emirleri ile (5 Mayıs 1948). 
Bu hususdaki tereddütler de ortadan kaldırıl
mıştır.' (Bu emir şöyledir) : 

(Dondan zarar görmüş bağcı ortaklara ve 
bankaca kredi verilen bağcılara yeni üzüm kre
disi verilirken ertelenen eski borçların bir yıl
lık taksiti kesilnıiycrek kredinin tamamı kullan--
dırılacaktır'. Kooperatiflere tebliği ve tatbikatı
nın tenimi). 

C) Çeçen sene yapılan % 25 fazla ikraz tu
tarının bu seneki krediden indirildiği : 

Cevap : Ertelemeye tâbi tutulan borç mik
tarı, vâde hülulündeki borcun baliğidir, yani es
ki borçla' 1947 yılında dondan sonra verjlen % 
25 nispetit'ifle munzam yardımlar,jile birlikte 
e 1 de edilen} (yekundur• 

:-r/r 25 nispetin(leki.ın,ttpzıanı yardım kredileri
nin, 1947 - 1948 istihsal vılı için veribcek veni 
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kredilerden indirileceği hakkında Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü tarafından bir emir ve
rilmemiştir. Bu soru üzerine Ziraat Bankası 
alâkalı teşkilâtına gönderdiği telgraflarda ev
velce bildirilen yardım esaslarında böyle bir 
kaydın mevcut olmadığı hatırlatılarak bölge
lerinde bu esasa aykırı muameleler mevcut ise 
sebebi sorulmuştur. 

Alınan cevaplarda geçen yıl verilen % 25 
nispetindeki yardımın bu seneki kredilerden in-
dirilmediği bildirilmiştir. 

Bu hususta çekilen telgraflar ile alınan ce
vapların birer kopyası da elimdedir, arkadaşım 
arzu buyurursa bunları kendisine veririm. 

D) Bu seneki ikrazın, ortakların geçen 
senelerde yaptıkları mal teslimleri haddini aşma
dığı :• 

Cevap : 2836 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
göre Tarım, Satış Kooperatifleri olan yerlerde 
Tarım Kredi Kooperatiflerkin ortakları Satış 
Kooperatiflerine de ortak olmak mecburiyetin
dedirler. 

Yine 2836 sayılı Kanunun 1.3 ncü maddesine 
göre. Tarım Satış Kooperatifi bölgesinde bulu
nan kredi kooperatiflerinin ortakları, satacağı 
bütün mahsûllerini, bu satış kooperatifine tes
lim etmeye mecburdur. 

Bu iki maddenin sarih hükümlerine göre, 
kredi kooperatiflerinde ortak olan bağcılar çev
relerindeki üzüm satış kooperatiflerine de gir
meye ve yetiştirdikleri bütün üzümlerini Satış 
Kooperatifine teslim etmeye mecburdurlar. 

Bundan başka Tarım Satış Kooperatifleri 
ana mukavelenamesinin 51 nci maddesine göre, 
Kredi Kooperatifleri aynı zamanda Satış Koo
peratiflerine dâhil bulunan ortaklarına kredi 
açarken kredilerin miktarları ve vâdeleri hak
kında Satış Kooperatiflerinin mutabakatını al
mak zorundadırlar. Bu mecburiyet dolayısiyle 
de Kredi Kooperatifleri ortaklarından alınan 
ve kredi tesbitine esas teşkil eden beyannameleri 
Satış Kooperatiflerine göndermekte ve teslim 
olunan mahsul miktarı ile 1<ontrol edilerek tas
dik edilmesini istemektedirler. Ortakların borç
ları da esas itibariyle Satış Kooperatiflerine tes
lim olunan mahsul;bedellerindeki ödenmektedir. 

Binaenaleyh Kredi Kooperatifleri ortakları
na kredi verirken onların Satış Kooperatiflerine 
yaptıkları teslimat miktarını esas tutmak mec-
burivetindedir, 
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Bu perensip 2834 sayılı Tarım Satış Koopera

tifleri Kanununun tatbikatına geçildiği 1937 yı-
lındanberi uygulanmaktadır ve 1942 tarihli, 14 
sayılı Ziraat Bankası Kooperatif tamiminin bi
linci maddesinde de açıklanmış bulunmaktadır. 
Harb yıllarında mahsul fiyatları evvelden kesti-
rilenıiyerek süratle yükselmeler ve alçalmalar 
gösterdi. Bu yüzden Satış Kooperatiflerinin 
mahsûl alımlarında tesbit ettikleri barem fiyat
ları piyasadaki fiyat hareketlerine derhal uya-
mıyordu. Piyasadaki fiyatların daha yüksek ol
duğu zamanlarda birçok ortaklar mahsûllerini 
Satış Kooperatiflerine teslim etmiyerek tüccara 
sattılar. Bu durum karşısında kredi koopera
tifleri bir kısım alacaklarını Satış Kooperatif
lerinden değil doğrudan doğruya ortaklar tara
fından yapılan tediyelerle kapatmak mevkiine 
»irdiler. Bu yolla borçlarını kapatmış ortakla
rı yeni istihsal kredilerinden mahrum etmek 
mümkündü. Fakat harb yıllarında istihsal ça
lışmalarının kredi meselesinden dolayı asla ak
satılmaması gözetilmiş olduğundan o zaman
lar bu kabîl hareketler üzerinde fazla durulma
mıştır. 

Fakat Kredi Kooperatiflerinin, Satış Koope
ratiflerine mahsul teslim etmiyen veya taahhü
dünden az teslimatta bulunan ortaklara kredi 
verilmekte devam etmesinin önlenmesi Satış 
Kooperatifleri tarafından istenmeye başlanınca 
bunun esaslı bir şekilde alâkalılarla birlikte tet
kik edilmiş ve harb yılları içinde zaruri sebep
lerle her tarafta tam bir şekilde gözctilmiyen 
ana prensipinin 1947 den itibaren istisnasız ola
rak tatbiki kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine 
Kooperatif ortaklarına 1947 - 1948 istihsal yılın
da açılacak kredilerde Satış Kooperatiflerine 
yapılan teslimat miktarının esas alınması Ziraat 
Bankası tarafından"'22'. X . 1947 tarihli tamim ile 
alâkalı teşkilâta bildirilmiştir. Bu itibarla öner
genin bu kısmını teşkil eden ve şikâyet konusu 
halinde ileri sürülen bu muamele, arzolunan 
kanun hükümlerine dayanmakta ve uygun bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; geçen sene Memleketimizde 
belki tarihin. kaydetmediği cldti felâketi Ege 

' mıritakasında, insafi kayıptan müstesna olmak 
"üzere' zelzelelerden, seylâplardan dahisi 'ziyade 
tahribat yapmış 100 "binlerce aileyi perişan bir 
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hale getirmiştir. Bu sene Seyhan'ın taşması 
münasebetiyle Çukurova'da vâki olan zarar,,bü
tün Milleti, Büyük Millet Meclisini ve ınat.bıı-
atı alâkadar etti. Bu zararın miktarina sorduk, 
bazıları 2, bazıları 3 milyon,dediler Ceyhan 
Milletvekili arkadaşlarımız da... .5 7 10 milyon 
olduğunu söylüyorlar. Âzami -rakamı. alalmı, 
10 milyon diyelim. Manisa'da geçen seneki do
nun, yalnız kuru üzümde yaptığı tahribat 30 
milyon liradır. Bu büyük felâket karşısında 
Ege halkı bütün Türk Milletinin vasfı olan ya
ka r ve haysiyetli hareket ederek, memleke
tin diğer kısımlarının da, kendi çarçevejeri 
içinde muhtelif ihtiyaçta olduğunu düşünerek 
Meclisten ve cemiyetten on para yardım iste
mediler. Bu asîl halkın mümessili olan bizler 
Büyük Millet Meclisi huzurunda yine Hazineye 
külfet tahmil edecek hiçbir şey istemedik. Yal
nız ileriye sürdüğümüz istek şu idi; kredi ko
operatifleri ve Ziraat Bankası vasıtasiyle ya
pılmış olan ikrazatm 1947 mahsul zamanında 
tahsil edilmemesi. Bu bir. ..->•..', 

İkincisi de; 1947 senesi mahsul zamanından 
sonra soğuktan zarar görmüş olan bağların kal
kınmasını temin için lüzumlu olan kredinin ve
rilmesidir. Hükümet, zamanında Büyük Millet 
Meclisi huzurunda bunları esas itibariyle kabul 
ettiğini ilân etti. Kredilere devam edildi. Vak
taki Eylül ve Teşrinievvel ayları geldi, Ege 
mıntakasmı dolaşırken Ziraat Bankasının, ba
zı müstahsılların borçlarını tahsil etmek için 
halkı tazyik etmekte olduğunu gördük, ozamati 
bunu önledik. Hulâsa bir, iki ay içinde, 1947 
Teşrinievvelinden sonra verilecek olan parala
rın geçen seneye nazaran % 25 nispetinde veri
leceği söylendi. Ziraat Bankası şubeleri bu şe
kilde hareket ediyordu. Geldik,, alâkadar Ba
kanlarla görüştük, konuştuk, muhtelif Bakan
lıkları alâkadar ettiği için en nihayet Başbakan 
Yardımcısı ile konuştuk, kendisine bu vaziye
ti tebarüz ettirdikten sonra, Başbakan Yar
dımcısı şurada, koridorda bendenizi gürdü, 
Muammer, senin işin oldu, yani müstahsıla ge
çen seneki kredi kadar kredi verilecektir, de
di. O halde bunu yazacağım,- bildireceğim; de
dim ; kendileri de bildirin, dediler., . ; ; 

Fakat arkadaşlar, Ziraat Bankası :lTtfmm 
Müdürlüğü Hükümetin Büyük Millet ' Mecli
sinde, Başbakan Yardımcısının Mülîfetvekilleri
ne karşı vâki oîan;,bııhvttİtlefifıi, beyanlarını 
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"mıtallel •mi' hak* getirmek için yapmadığı şey 
kalMttdı-, lVelkî; Ziı-aat Bankası Umum Müdıir-
rüğü; bu teT)lifîeriyapmadı, şimdi Ticaret Baka-. 
nihm ifâdesinden böyle anlaşılıyor, fakat rÂi-
rrtât'T^n&a&ı'şubeleri, bu o kadar millete ıstı-' 
rafı verici* müstahsili yorucu, kesel verici' bir 
HaFfr'ge^i^dir^r 'M, mütemadiyen bunlarla uğ-
raşinak'mipebrıîdyetind'e kaldık. 

:'Şimdi Tiear'et Bakanı arkadaşımız ifadele-
rifıd^ de-diler !kr, benim ileri sürdüğüm dört 
noktadan üçü varit değildir, sonuncusu varit
tir, ama bu bir kanun iktizasıdır, bunu tadil 
etmek kanunen mümkün değildir'. 

Sayın Ticaret Bakanı arkadaşımız, bu Ba
kanlık mevkiine geldiği zamandanberi, birçok 
ticaret .hâdiselerini ve birçok Ticaret Bakanı
nın kararlarını dahi muntazaman takip etmek 
halini göstermediler. Şu vakada bütün milletin 
malûmu olan, şurada, burada birçok milletve
kili arkadaşların, ki isimlerini de vereceğim, 
isimlerini vereceğim için çıkıp burada konuş
mak hakkına da malik olacaklardır, bütün 
Milletin bildiği, matbuatın bildiği, Cum
huriyet Halk' Partisi matbuatının bildiği ve 
meyzuubahis ettiği bu meseleleri, varit değil
dir demek, - Manisa'ya kadar geldiler, halkı 
dinlediler, Manisa halkı bu meseleleri birer bi
rer ileriye sürdü, bütün bunları işittikleri hal
de varit değilctir demek - suretiyle bu kararları 
tatbik edemediklerinin yeni bir misalini de gös-
1 ermiş oluyorlar. 

.T İCARET RAKAN1 MAHMUT NEDİM 
GÜNDÜZALP.— Hangi meseleleri;? 

• MÎ1AMMBK AtiAKANT (Devamla) — Bü
tün- Tkareil Bak&n&ğının ticari politikasına ait 
saf ha-laırr b-u şefcil«te' tarafınızdan takip edileme-
miştip", hatöft yapılan beyanatlari dahi zanıa-
nvnda?'*ftfa« e$ilem<eıwiştir. Sayın Ticaret Ba-
kCbfâMm : bıt#&d& olan beyan*atma rağmen, hâ
diseler-: şimşeklidedir diye memleketin- muhtelif 
ye rl(«ind#nî'; telgraflar almışızdır. Vâki beya-
nâtm.-tatbik -editem ediği tütüncüler taraf mdan 
da İWA >aii*ülmüştüı». Tütünlerimizin ihracına 
müsaade edeceğiz, yolundaki beyanlarına rağ
men tütünleri'* satmış <)}mal'aı*ına;rağmen,'uzun 
müddet ih*âeât'lisansları alamamışlardır. Ken
di!*'^!!! tükSİn kongresinde büMuğum-zanmn Ba-
kanlı^- M'ÖıMteşaiHria götürdüm, durumu izah et
tiler. 

Bütün bu hâdiseler gösteriyor ki', mahalli
ne gittikleri, müstahsllliı temas ettikleri ve 
baiika müdürlet-iyle' göniştüklerr halde İM: hâ
diseleri zamanında kavramak iktidarını göste
reni (itilişlerdir. 

Sitildi arkadaşlar, Varit değildir dedikleri 
noktalar şunlardır: 

1. — Tütün ve pamuk kredilerinin üzüm 
kredilerine mahsup edildiği keyfî yeti. 

Mesele şöyledir arkadaşlar: Müstahsil bir kre
di kooperatifinde ortaktır. 500. — lira pamuk, 
500. — lira da üzüm kredisi vardır. Geçen sene 
üzümden olan borcun tecil edileceği Heyeti Ve
kile Kararma iktiran etmiştir. Ve Heyeti Yekin' 
kararı çıkmıştır. Yeniden kredi verileceğine 
dair hükümet tarafından mütaaddit defalar beya
natta bulunulmuştur. Teşrinievvel gelmiş müs
tahsil pamuk ve uzum teslim edememiştir. Yoktur 
ki ne etsin, zaten donmuştur. Şimdi sizin pamuğu
nuz var vermedin diye Heyeti Yekile kararına 
iktiran eden üzüm kredisi dahi kendisine veril
memiştir. I>u hadise Turgutlu'da olmuştur bize 
bildirmiştir. Turgutluda hadiseye şahit olan ve 
şimdi burada bulunan Milletvekili arkadaşları
mızdan Yaşar ve Hilmi beyler buradır. Yalnız. 
son zamanlarda Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından emir verildiği ve Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün kararı tatbik etmiş oldu
ğu bu kararı tashih için Ticaret Bakanlığının 
emir verdiğini söylediler. Bu benim önergem bu
raya verildikten sonra olmuştur. Hiç olmazsa 
bu işi millet ve müstahsil-menfaatma olarak 
intaç etmiş olduğundan dolayı bir zevk ve ifti
har duymaktayım. Mesele varit değildir, değil 
varitti böyle tatbik ediliyordu, işte isimlerini 
verdiğim Milletvekili arkadaşılarım buradadır, 

, matbuat mümesrli arkadaşlarım buradadır, me
seleyi • millete aksettirsinler o vakit milletin bu 
işle alâkalı teşkilâta karşı reaksiyonu meydana 
Çıkacaktır. 

İkinci nokta : müstahsil Kredi Kooparatifi 
veyahut Ziraat Bankası borçlularından bazıları
nın borçlarını iki bazıları da üç seneye taksit 1 en-
dirmiştir. Yani 500 lira borcu varsa bazı müs
tahsil iki, bazı müstahsil da üç senede ödiye-
cektir. 

Şimdi 500 lira borcu olan müstahsil bu sene 
şu dttrttm karşısında kalmıştır, teşrinevvel geli
yor paraları ödemeye başlıyor ve şimdi müte-
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madiyen ikrazat yapıyor ki müstahsil, istih
sali için para sarfetmek imkânını elde etsin. 500 
lira kredisi olan nıüstahsıla, senin evvelki sene
den aldığın krediden 250 lira borcun vardı. Bi
naenaleyh bu senenin kredisi için bunun mah
subu ile sana ancak 250 lira verilebilir denmek
tedir. Ayrıca geçen sene Hükümetin büyük bir 
lûtfu olan krediye % 25 zam yapılmış ve veril
mişti. % 25 kredi de 125 lira tuttuğuna göre 
bu da bu sefer tenzil edilmekte bu suretle 500 
lira krediye ihtiyacı olan müstahsıla ancak 125 
lira kredi temin olunabilmekte ve ödenmektedir. 
Bu bütün Manisa Vilâyeti ile izmir'in bağcı köy
lerinde tatbik edilmekte olan bir haldir. Biz da
ima bunlarla temastayız. Sayın Ticaret Bakanı 
da geldiler bunları dinlediler. Bunları bildik
leri halde bu mesele varit değildir demeleri, de
min de arzettiğim gibi, kendilerinin esaslı vazife
lerini kavramamış olmalarına delâlet etmez de 
neye eder? İzmir'de bir Anadolu gazetesi var
dır. Bu gazete sağdan soldan vâki olan haksız 
hücumları defetmek için uğraşan kıymetli bir 
arkadaşımızın neşrettiği gazetedir; Anadolu ga
zetesi dahi bu meselede vâki olan hücumları red
detmemiştir. Artık bunlara nihayet vermek za
manı gelmiştir diye bir başmakale yazmıştır. 
Ben bu 500 lirayı misal göstermedim; müstahsi
lin eline tatbikat ve bu şekilde verilen emirler 
neticesinde % 25 geçiyor. Bu acı hakikatleri söy
lemekle sizlerin de İstırap duyduğunuzu yüzleri-
nizdeki işmizazlardan anlıyorum. Aynı derece
de ben de müteessirim: Ben milletimin karşısına 
geçtiğim zaman itimat reyini verdiğim Hükü
metin icraatının yerinde olduğunu müdafaa et
mek durumunda olan bir arkadaşınızım ve mille
tin haklı dertlerine karşı, biz bunlarla alâkadar 
olacağız dersek, haklı olmıyan mütalâalarını hak
sız taraflarını tebarüz ettirmeyi kendimize şiar 
edinmiş bir arkadaşınız olarak eğer Ticaret Ba
kanı bir senedenberi vâki olan mütemadi müraca
atlarımızla, bizimle arkadaşça bu meseleyi konuş
muş olsalardı ve bu muameleleri tashih ettirdik
leri gibi zamanında bunları tavzih etmiş olsalar
dı bugün bu acı sözleri söylemiye ne ben mecbur 
kalırdım, ne de sizin yüzlerinizde gördüğüm iş-
mizazlar husule geÜİekti ve ne efe* keâdi müta-
lâatını ortaya dökmek mecburiyetinde kalacak
tım, 

Maksadım, millete olduğu kadar, kendi parti-
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mize, kendi partimizin Hükümetine hizmet et
mektir. 

Nitekim, son verilmiş olan emirlerle bu hiz
metlerin tahakkuk ettiği görülmektedir. Onun 
için bunları işmizazla değil benim gibi aynı his
lerle karşılamanızı rica ederim. 

Geçen sene fazla verilmiş olan % 25 kredinin, 
bu seneki krediden mahsup edileceğine dair bir 
emir verilmemiş olduğunu söylediler. Ziraat Ban
kası genel Müdürlüğünden emir verilmemişse 
Ziraat Bankası şubeleri bunu nasıl tatbik 
etmektedir, nasıl tatbik ediyor? Sekiz ay-
danberi vâki olan bu yanlış tatbikat, 
şimdi Ziraat Bankası genel îfmffır-
lüğünün son emirleriyle tashih edilmiş olu
yor. Binaenaleyh bu yanlış emirler, muamele
ler bu şekilde tatbik gördüğü için alâkadarlar 
neden sorguya çekilmiyor, neden tecziye edil
miyor, neden haklarında muamele yapılmıyor? 
Ve en nihayet mayıs ayları gelmiş, türlü masraf
lar yapılmış, türlü masraflar yapılmak zarure
tinde kalınmış, Hükümetin Büyük Millet Mec
lisinde verdiği beyanat yerine getirilmemiş, Bü
yük Millet Meclisi Âzalarının Hükümetten alıp 
kendi arkadaşlarına, kendi parti teşkilâtımıza 
yazdığımız tamimler, hususlar yerine getirilme
miş, halk bunlar karşısında bir istihza, bir acılık 
hissi ile tarizlerde bulunmuş, Hükümetin nüfusu, 
küçük mikyasta dahi olsa, bizzat kendi arkadaş
larımız nezdinde zaıfa uğramış, şimdiye kadar 
bir şey yapılmamış. 

Sayın Ticaret Bakanı, son muamelelerle key
fiyet tashih edilmiş olduğu halde bunlar varit 
değildir diye 8 aylık yapılan bütün muamelâtı 
görmez bir hale gelmişler. Bütün bunlar iyi 
bir icrai Hükümet değildir. 

Dördüncü nokta vâritmiş, fakat gayri kabil-
miş. Dördüncü nokta şimdiye kadar Kredi Koo
peratifleri ortakları taahhüt ettikleri malları 
teslim etmek hususunda icbar edilmemişlerdir. 
Geliyorlar, Kredi Kooperatiflerine borçlarını 
yatırıyorlar ve kredileri tekrar almıya devam 
ediyorlar. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetleri bunda mahzur görmemiş, şim
diye kadar böyle devam etmiş, Saraçoğlu Hükü
meti zamanftnda bu böyle olmuş ve böyle devam 
etmiş, Rei*^ Peker Hükümeti zamanında böyle 
olmuş ve böyle âtevam etmiş, bunun üzertne Sa
yın Mahmut NeÜlim Gühdüzalp, bütün sifbfleri-
nin yapmış olduğu hatAlar* tashih edeüek bir va-
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ziyetle, şimdiye kadar yanlış yapılmış, bunların 
hepsini yanlış yapmışlar, bütün bu Hükümetler 
yanlış hareket etmişler, ben düzelteceğim diye-
rekten, kim Kredi Kooperatifine şimdiye ka
dar taahhüt ettiği malları vermemiş ise bu sene 
onlara kredi verilmiyeeektir demenin zamanı 
mıdır? Ta-rihte misli görülmemiş bir âfetin vâ
ki olduğu şu zamanda mı? Milletin, müstahsil 
kütlesinin mâruz olduğu en büyük felâket za
manında mı? Şimdiye kadar teamül olarak böyle 
devanı etmişse, kanun hükmü böyledir diye, ken
dimizden olan, efendimiz olan halkın ıttılaına 
keyfiyeti arzetmek, evvelden ilân etmek, tebliğ 
etmek lâzım değil midir? 

Arkadaşlarım, bu dört noktanın üçünü va
rit değildir dediler. Bu üç noktanın da varit 
olduğunu burada bulunan muhterem arkadaş
larını, Feyzullah, Kâmil, Hilmi Âe Yaşar ar
kadaşlarım bilirler, nihayet İzmir Milletvekil
leri de buradadır. Bazılarından hâlâ telgraf
lar gelmektedir. Bu arkadaşlar çıkıp vaziyeti 
birer birer söylesinler. 

Ben bu şekilde bedihi olan bir hâdisenin 
inkâriyle karşılaşacağımı evvelden tahmin et
memiş olduğum için, bu vâki olan müracaat
ları, telgrafları yanıma almamıştım. Fakat bü-

'tüıi milletin malûmu olan bu açık hakikatle
ri bu şekilde «Yoktur, vaki değildir» diye ka-
bul'etmemek hiç hayalimden geçmiyen bir şey
di. Nihayet bundan sonra da elbette matbuatla 
millete, teşkilâta aksedecek, varit olup olma
dığı hakkındaki vâki iddiaları millet tarafından 
lâyık olan mukabeleyi görecektir. 

«dördüncü nokta, gayri kanunidir, varit
tir» dediler, Fakat senelerden beri müsamaha 
ile karşılanan bu işin tashihi zamanı herhalde 
bu seneki felâket zamanı değildir. Hiç olmaz
sa «varit değildir» demiş olmakla beraber ya 
şu yanlış tatbikatın üç emirle ayrı ayrı tashih 
ettirildiğini öğrenmiş bulunmakla mutmain 
oluyorum. Sizleri meşgul eden bu meselenin 
bu şekilde millete hayırlı bir netice vermiş ol
ması herhalde üzüntülerimizi telâfi edecek bir 
netice olarak yüksek tarafınızdan da kabul 
edilecektir. 

TÎOARET BAKANI MAHMUT NEDÎM 
OÜND.ÜZAJ^P (Edirne) — Efendim, arkada
şımın önergesine kısa cevabımı evvelâ arzet-
hıiştîm. Üç şikâyet konusu varit değildir, ya
ni bu şikâyet konuları bir esasa dayanmıyor 
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çünkü Ziraat Bankasının bu hususta vermiş 
olduğu emirlerde ileri sürülen kayıtlar yok
tur, demiştim. Arkasından yazılı notlardan 
okuyarak verdiğim izahat arasında arkadaşı
mın şikâyetine kıymet ve ehemmiyet Arererek 
sözlü soruyu aldıktan sonra, Ziraat Bankasın
dan teşkilâtıma telgraflar (sektiğimi ve cevap
larını aldığımı gelen Ira telgraflarda oralarda 
tatbikatta böyle birşey yapılmadığının ifade 
edildiğini açıklamıştım. Belki bunun aksi şey
ler vardır, diyerek telgrafların elimde olduğu
nu söylemiş ve isterse bunları kendisine vere
ceğimi ilâve etmiştim. 

Bu sözlerimden sonra arkadaşıma düşen va
zife gözünü yumup gelişigüzel ret ve cerhler 
yapmak değil, bu telgrafları çeken bankalar
dan hangisinin telgrafı hakikata uymuyorsa 
ve şikâyet de bir esasa dayanıyorsa, falan şube 
merkezi aldatıyor, tatbikat hilâfına telgraf çe
kiyor demekti. Ve ancak böyle bir ret ve cerh 
karşısındaçlır ki, Ticaret Bakanınız kendisine 
terettüp eden vazifeyi yapmaya çalışır ve onu 
ifa edemediği zaman huzurunuzda hesap verebi
lir. 

Arkadaşım böyle yapmadı, (»elnıiş geçmiş 
birtakım emirleri takip etmediğimden bahsetti. 
Bir kere sual konusu olan maddeler Ziraat Ban
kasının kendi kanunu gereğince yapmakla mü
kellef olduğu işlerdir. Sorusu üzerine Ziraat Ban
kasından meseleyi tahkik ettim ye cevaplarımı 
burada huzurunuzda arzettim, arzederken de 
eksik veya fazla bir şey söylememiş olmak için 
her zaman yaptığım gibi yazılı olarak huzuru
nuzda okudum, bir nüshasını da stenograflara 
vermiş okluğum için zabıtlarda çıkacaktır. Ar
kadaşımın sonradan tashih ettiğimi ileri sürdü
ğü bir cihet de yoktur. 

Ancak arkadaşını in iddia ettiği ve varit 
olmadığını söylediğim (e) fıkrasında bahis ko
nusu olan iş (hakkındaki Ziraat Bankasının emri 
acaba, kooperatiflere 4e şâmil mi, değil mi 
diye hâsıl olan tereddüdü son bir emirle açıklat
tım . 

Manisa 'daki görüş-m el erimden de bahis açtı
lar ve bana söylenmemiş şeyleri zikrettiler. •Şi
kâyetlerin mahiyetini dinlirerderden ziyade din
letenler izah edecekse ve o dileklere muhatap ol
duğum halde bilmediğim bazı şeyler varsa söy
lemelerini rica ederim. O zaman hangilerini tat-



ı : m m. 
bik edip, hangilerini etmediğim meydana yıkar. 

Manisa'da dinlediklerimden soru ile ilgili 
olan hakkında cevabımda işaret vardır, okuya
rak da açıkladım. Ne yapayım ki, mahalinden 
aldığım telgraflar arkadaşımı- teyit eder mahi
yette değildir. Fakat arkadaşım haksızdır di
yemem. Ben elimdeki bilgilere dayanarak cevap 
verdim. Benim şahsım hakkında söyledikleri 
sözler üzerine asla cevap verecek değilim. Her
kes; her arkadaş hakkımda istediği notu verir, 
istemediğini vermez. 

Beni geçmiş vekil arkadaşlarımın emirlerini 
takip etmemekle suçlandırdılar. Buna karşı bir 
iki sözüm olacak. Burada bu sual dolayısiyle 
hangi emirleri takip etmediğim, anlaşılmış bir 
keyfiyet değildir. Ben soMüğu şeylere dair bana 
gelen cevaplara ve ilgili mesul bankanın önü
me koyduğu belgelere göre şikâyet konularının 
varit olmadığını söylüyorum ve huzurunuzda he
sap veriyorum. Acaba hangi emirleri takip et
memişim? 

Ben bakanlıkta kâtip veya dosya memuru de
ğilim ki, gelmiş, geçmiş bütün emirleri takibede-
bileyim. bakanlığın eksik, noksan bırakılmış 
işleri varsa onların hesabını Vermeye her zaman 
hazırım. Bu noktada kendi anlayışı ile bir değilim. 

Dördüncü mesele hakkında ise, kanunların 
maddelerini zikrettim, Kredi Satış Kooperatifle
rinin ana mukavelelerinin hükümlerini okudum. 
Ve yapılan işlerde bu hükümlere aykırılık olma
dığını söyledim. Kanuna aykırı olan bu muamele, 
eğer hakkaniyete uygun değilse arkadaşımıza dü
şen vazife, kendi kanaatine uygun bir kanun ta
sarısı teklifi getirmek suretiyle huzurunuzda 
tezini, dâvasını arzetmesi lâzımgeîir. Benim ka
nun haricinde yapacak hiçbir işim yoktur. (Bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
MUAMMER AL AK ANT (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER: ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, Sarfın Bakan bize bazı 
vazifelerimizden bahsettiler. 

Şimdi evvelâ varit değildir debiler, vâritir. 
dediler. İstinat ettiğimiz vaka* varit değildir, son
radan da varittir dediler, 

Şimdi biz şu şekilde bir tatbikat yapılmıştır 
diyoruz. Burada telgraflarını okuyacaklardı, Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü, kendi şubelerin-
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de yapılmamıştır diyorsa bu hususu takip etmek 
bize mi düşer, yoksa Bakanlığın emrinde bu
lunan bu kadar idare makamları ile, müfettişleri 
ile bütün milletin, matbuatın ıttılaına akset-

' m iş olan, şikâyetler orta yerde dururken bunları 
• takip etmek onlara mı düşer? 

Sonra kendisinden şikâyet edilen bir bankanın 
muhtelif ajanlarından aldığı telgraflarla varit 

; değildir, tatbik edilmiştir diye bir senet olarak 
ileri sürülür mü? Zaten kendisinden şikâyet edi
len, Heyeti Vekile kararma göre işi yapmadı de
nilen bir müessesenin, hayır bu şekilde muame
leler olmamıştır şeklindeki bizzat Heyeti Vekile 
kararına muhalif hareketlerini inkâr eden tel
grafları delil olarak burada ileri sürülür mü? 

Şimdiye kadar hangi emirleri tatbik etme
mişiz, ben dosya memuru değilim, diyorlar. Esas
lı prensiplere dayanan Ticaret politikası karar
ları, meselâ, ingiliz lirası karşılığı şu şu mallar 
ihraç edilecek, Avrupa'ya gönderilecek mallar şu 
muameleye tâbi tutulacak, baş ihraç malımız olan 
tütün şu şekilde muameleye tâbi tutulacaktır, 
bunlar esaslı prensip kararlarıdır, bunları her 
bakan bilir, tatbik eder. Bunlar mütemadiyen 
matbuata aksetmektedir. Ticaret odalarında her: 

zaman konuşulmakta ve ileri sürülmektedir. Bun
ları takip etmek dosya kâtibi dosya memuru 
olmak demek değildir. Bu esas politika prensip--
lerini tatbik etmiyen bir bakan elbette şu, bu 
heyete ittihaz ettikleri karar çerçevesi içerisinde 
bunları tatbik ettiremez. 

Bunlar hangileridir? Bir sual takriri, içinde 
bunları madde, madde ifade ethieye imkân yoktur. 
Başkan ve arkadaşlarım müsâade ederlerse baş-
lıyayım birer birer kendilerinin Bakan olduk-, 

! lan günden itibaren vâki tatbikatı anlatayıUi.. 
(Lüzum yok sesleri). 

BAŞKAN — Sorunun dışındadır. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT .(Dsev«nv 

la) — Müsaade etmiyeceklerini biliyorum. Onun 
için diyorum ki, hangileridir sözlerine burada. 
ceVap vermeye imkân yoktur. 

Tütünden demin bahsedişim bu gibi karar 
verilipte tatbikat safhasında lâyıkiyle gerekleş^ 
1 irimi iyen bir meseleyi ortaya atmak, sırf bunu 
lavzif edecek bir misal olarak belirtmekten ib.a-
ıet idi. Yoksa Sayın Reis müsaade ederse kendi 
suallerimi burada uzun uzadıya izah mümkün-. 
dür. v 

BAŞKAN — Üçüncü soruya geçiyoruz. 
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3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğ-

Im'nun, Alçttepe'de yaptırılması kararlaştırılmış 
bulunan Meçhul Asker Âbidesi hakkındaki soru
suna Millî Savunma Bakanı Münir Birsel'in 
sözlü cevabı (6/132) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

30 . IV . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını üs
tün saygılarımla arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Dr. Niyazi Çıtakoğlu 

Malûmunuz olduğu veçhile, 18 Mart 1915 Ça
nakkale Zaîeri, Birinci Dünya savaşının en mü
him bir safhasını teşkil etmektedir. Bu uğur
da akıtılan Türk kanının, mucizelerle dolu Türk 
kahramanlığının senbolü olabilecek büyük bir 
âbidenin Çanakkale'de Alçıtepe'de yaptırılması
na Millî Savunma Bakanlığı karar almış ve 
Türk mimarları arasında müsabaka açmıştı. 
Türk Milletinin mücadele kudret ve kabiliyetini 
bütün dünyaya gösteren bu savaşın zaferi ve 
bu zaferin Kahraman Şehitleri için yaptırılma
sına karar verilen «Meçhul Asker Âbidesi» mev
zuu nun hangi safhada olduğunun ve ne zaman 
inşasına başlanacağının açıklanmasını istirham 
ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
SEL (îzmir) — Sayın arkadaşlar; Çanakkale 
Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu arkadaşım, baştan 
başa askeri mefahir ile süslü tarihimize, hari
kalarla dolu birçok kahramanlık menkıbeleri 
ekliyen, Çanakkale kahramanlarına ve aziz şe
hitlerini Büyük Meclis huzurunda bir daha hür
metle anmak ve bu soru konusunda durumu ve 
temennilerimizi Yüksek Mecliste ifade etmek 
fırsatını, Millî Savunma Bakanınıza vermiştir. 
Kendilerine müteşekkirim. (Alkışlar) 

Birinci Dünya Savaşında dünyanın en büyük 
donanmasının, ve bunun yanında en modern ve 
kudretli ordularının bütün savletlerine, ellerin
deki harb vasıtalarının çok zayıf olmasına rağ
men, karşı koyan ve karşısındakiler^ yenilgiye 
uğratarak çekilmeye mecbur eden, kalbleri yurt 
aşk ve istiklâl imanı ile dolu asîl Türk çocuk
larının, kajıramarılıkljarınj,. ve büyüklerini, bura
da bu vesile ile bir daha ve en iyi şekilde tavsif 
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ve ifade edebilmek isterdim. (Alkışlar) 

Birinci Dünya Savaşının gidişini değiştiren 
ve Rus Çarlığının Birinci dünya savaşında yı
kılışına kadar emperyalist ihtiraslarının en bü
yük hedeflerinden birini teşkil etmiş olan İstan
bul'un, o zaman düşman eline geçmemesi sure
tiyle, Türk tarihinin seyrinde de büyük tesirle
rini yapmış olan Çanakkale müdafaası ve zaferi 
menkibeleri tarihin kahramanlık sayfalarında 
yerini almış ve *ebedi şeref destanlarını teşkil 
etmiştir. 

Tarih boyunca Türk şairleri bu kahramanlık 
destanlarını gelecek nesillerimize elbette teren
nüm edecektir. 

O devri yaşıyan neslimizin, Çanakkale kah
ramanlarını ve aziz şehitlerine karşı, huşu ve 
saygı içinde beslediği şükran ve minnet hisleri
nin bize yüklediğ borçlardan biri ve başlıcası-
nm da, bu efsanevi kahramanlıkları, ona lâyık 
ihtişamı ile ve yüzyıllar bounea gelecek nesillere 
intikal ettirerek ebedileştirecek bir hâtıra ve bir 
anıt vücuda getirmek olduğunda, hiçbirimizin 
şüphe ve tereddüdü yoktur. 

Birinci dünya savaşındaki mağlubiyeti mü-
taakıp yurdun maruz kaldığı istilâdan, kurtu-
luşdan sonra, harb yutta milletçe maddi ve mâ
nevi sahasında acilen yapmaya mecbur olduğu
muz hayati işler ve inkılâp hamleleri arasında 
milletçe beslenen bütün arzulara rağmen, bu 
borcun yerine getirilmesine imkân sağlanamadı. 

Bu millî ödevin yerine getirilmesini kendisi 
için bir vazife sayar. Millî Savunma Bakanlığı
nız ötedenberi, muhtelif zamanlarda muhtelif 
vesilelerle imkânlar arayarak meşgul olduğu bu 
işte, Türk mimarlarının, bu anıt projesi konu
sunda çalışabilmeleri için gereken maddi imkân
ları 1943 yılında sağlıyabilmiş ve 1943 yılında 
açılan proje müsabakasını 1944 yılında sonuç-
landırabil mistir. 

Mimarlık sahasında millî zevke uygun sanat 
eserleri vücuda getirmek hususunda hergün bir 
kat daha artan kudret tekâmüllerinin delillerini 
iftiharla gördüğümüz Türk mimarlarından 37 
proje ile. iştiraki suretiyle yapılan müsabaka 
sonunda birinci, ikinci ve üçüncülük mükâfat
larını kazananlar ile mansiyon ve mükâfat ka
zananları Bakanlığınız, mükâfat ve primleri 
vererek aldı. 

Birinci mükâfatı kazanan projenin yapıla-
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bilmesi için gereken masrafın hakiki miktarı, 
ancak tafsilât projelerinin hazırlanması ve ye
rinde de temel istikşaflarının yapılmasından 
sonra belli olabilecek ise de, 1945 yılında yapı
lan ve kati olmıyaıı ilk tahminlere göre, bu mas
rafın altı milyon liradan fazla tutacağı zanne
dilmektedir. 

tkinci Dünya Savaşının fiilen bitmiş olmasına 
rağmen dünyada sulhun ve insanlık huzurunun 
tam ve emniyetbahş olacak şekilde teesüs ede
memiş olması yüzünden harb içinde aldığımız 
askerî tedbirleri. Büyük Meclisin emir ve ten
sipleri dairesinde idame etmekte ve ordularımızı 
her zaman emre hazır ve ayakta tutmakta oldu
ğumuz, herkesçe malûmdur. Bugünkü şartlar 
içinde günün en âcil ihtiyaçlarına cevap verme 
durumunda olan, Millî Savunma bütçemizden, 
bu inşaat için ödenek ayırmaya bugüne kadar 
imkân bulamadık. 

Gelibolu yarım adasında Alçıtepe'de inşası 
karar!aşmış olan bu anıtın, mahallin hususiyet
leri de gözönünde tutularak, aralık vermeksizin 
inşası için malî imkân sağlıyabildiğimiz gün, bu 
inşaata başlamak arzu ve kararındayız. 

Millî Savunma Bakanlığı görevini, uhdesin
de bulundurduğunuz herhangi bir arkadaşın 
bu hizmeti başarabilmiş olması, o arkadaş için 
hayatının en güzel talih ve bahtiyarlığını teşkil 
edeceğine kaniim. 

Bu işin başarılması imkânının sağlanabilme
sinin, B. M. Meclisinin Sekizinci Sayın Üyeleri 
arkadaşlarıma nasip olmasını candan diliyorum. 

NİYAZI Ç1TAKOĞLU (Çanakkale) — Bu 
konu, yalnız Çanakkale'yi ilgilendiren bir hâdi
se olsaydı, hayatiyemizi alâkadar eden kanun 
tasarılarının hazıranmakta olduğu şu günlerde 
huzurunuza getirilmekte tereddüt ederdim, mev
zuu bütün Türk milletini alâkadar eden, her 
Türk ferdini uznnboylu düşündüren ve çok üzen 
biı- mesele olduğu için bu sözlü sorumun cevap
landırılmasını Yüksek Başkanlıktan rica ettim. 
T ey iden arzediyorum, nitekim her partinin il 
kongrelerinde zikredilen temennilerin başında 
gelen bu olay cidden nıemleketşümul bir dâva
dır. •',>>' 

Malûmunuz olduğu veçhile, Birinci Dünya 
ııarbinin en mühim safhasını, malzeme ve aded-
çe çok üstün düşmanlara karşı, Türk Milletinin 
mücadele ve savaş kabiliyetini oütün dünyaya 

gösteren Çanakkale muharebeleri teşkil etmek
ledir. Bu muharebenin zaferini ve Çanakkale'li, 
Konya Ti, Kayseri Ti, Trabzon Tu, Erzurum Tu, 
Adana Ti, Diyarbakır Ti; hulâsa bütün vilâyetleri
mizden gelen ve vatan müdafaasında Çanakkale 
lopraklarında şehit düşmüş kahraman Komu
tan ve Mehmetçiklerin aziz hâtıralarını tebcil 
için Alçıtepe'de bu zafer için akıtılan Türk kanı
nın ve fedakârlıklarının sembolü olabilecek bir 
âbidenin yapılmasına karar verildi. 

Türk Milletinin müşterek zaferi olan Çanak
kale harbinin mâna ve ehemmiyetini, biç şüphe
siz bütün arkadaşlarım benden kat, kat İyi bilir
ler. 

Bu mukaddes cidale iştirak edip şehit düşen 
kahramanlara, aramızda yaşıyan arkadaşlarına 
ve bütün Türk evlâtlarına minnet ve şükranla
rımı, bugünkü genç neslin yüksek duygularına 
tercüman olarak bu kürsüden arzetmeyi bir 
borç bilirim. 

Bu vecibeyi ifadan sonra, yüksek müsaade
nizle bir nebze Çanakkale harbinin hususiyetine 
temas etmek istiyorum : 

Sürekli bombardımanları ile hücum hazırlık
larının tamam olduğuna kanaat getiren oza-
nıanki hasımlarımız 18 Mart 1915 sabahı bütün 
kuvvetleriyle Çanakkale sularını yarıp geçmek 
istediler, iki tarafın arasındaki nispetsizlik 
akıllara hayret verecek derecede büyüktü. Kar
şı tarafın 317 topuna mukabil 30 topumuz mev
cuttu. Toplarımız aded itibariyle 117 idiyse de., 
ancak 30 tanesi iş görebiliyor, mütebakisi sa
dece karşı tarafın cesaretini kırmak ve bizim 
tarafın da maneviyatını kuvvetlendirmek için 
mevzilere yerleştirilmiş bulunmakta idi. Karşı 
tarafın pek bol cephanesine karşılık bizim yok 
denecek kadar kıttı. Kara harblerinde de aynı 
yokluk, aynı eksiklikler içinde idik. ; Fakat bu 
maddi eksikliklerin yanında Türkün sarsılmaz 
imanı, istiklâli ve hürriyeti uğrunda seve, seve 
can vermesini bilen Türk milletinin erkek ruhu, 
milletimizin yenilmez mânevi silâhını teşkil edi
yordu. 18 Martları, 30 Ağustoslara bağlıyan da 
yine o ruh, o sarsılmaz iman, o Hürriyet ve Va
tan aşkı değilmidir? Nitekim büyük ümitlerle ya
pılan Çanakkale taarruzu Türkün tam ve katı za
feriyle neticelenmiş ve Çanakkale'nin «sularında 
boğulmuş ve toprağına gömülmüştür. ' 

Çanakkale muharebelerindeki, ruh haletini 
anlattığı kadar, Vatan müdafâasının ne demek 
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oÜttğtmiü dj» eıı kesia şekli ile ifade eden şu 
stfzl*» Bîigriiip Ata'ma* (Çanakkale müdafaası) 
hMiF&toi&& aittir* 

Böyük Afcatitark diyor ki; «Bence bu tabya 
va^iyetİM-den daha mühim olan bir âmil vardır 
kit o da to&»kes ölmek ve öldürmek için düşmana 
aMî»iş. K«ma«danlai!a> şifahen verdiyim emir-
] ene» şuanı.- ilâ^e etmiştim. Size- be&: taarruz em-
rMmijtföcttttt} ölmeyi emrediyorum».» 

Çanakkale müdafaasında Türk milletinin 
ıiiârüî'. kaMığı tehlikeler hiç şüphesiz çok bü-
yü&ve 'g«gitüi Mii Fakat bunlar arasında en 
bü^İîkbde t*hiifee, Türk milleti tarafından bu 
topraklar üzerinde anlatılmıştır. Türk'ün ka* 
derfiü> yenide^ çizecek, Tüırk Cumhuriyetinin 
üihaıı§ömui>' inkai^rp. yollarını .açmakta, önde-
nim'& olacak Büyükİnsanı . gaybetmek teh
likesi- ;<. Nitekim bu topraklarda, Türkiy 'nin. her 
köşesinden; Vatan müdafaas'i için Çanakkale'ye 
gelen kahraman Türk Şehitleri arasına az kal
sın Bbe*M Kfoatafa Kemal; de katılmış olacaktı. 
I^t tıafihîr anı yân* onun: ag'Eindan şöyle dinliyo
ruz: (- Ortalık açıldıktan i sonra, idi ki, düşman 
hakİk&fceni öoııkbayır!ını. bir cehenneme çevir
mişti. öfcftizden ve karadan atılan topların ve 
diğer hftr-b< adetlerinin çeşitli mermileri arasın
da. göğsüme; Mr şeyin kuvvetle çarptığını duy
dum-v'fc ceketiminsağ tarafında, bir kurşun yeri 
göMiiı». Saatmıdifc. bulunan zabit «Efendim vu-
rtfUhınu^ dedi. Ben beyle bir; söz; şüyuı bulursa, 
a/ikerfîi; kuvve* mâfteviyesi üzerinde yapacağı 
te^ri^ dttşâsttd'ösn. Elimle zabitin ağzını kapattım 
v^*£fcıs** d*dh». Tamı göğsüme isabet; eden şa-
rfi^ftel' c«btiltvdfeki' saati parçalamaktan ileri gi
dememişti 

Kadieıilı^ötKÜnmez eii 'âdeta bir- siyaaıet me
leği; gibi O »Eşsiz-Mahramanı koruıauş, bugünkü 
iiikil&pUrı yarataaı-. Türk Milletine bağışlamıştı. 

'•' Jîer zerresi bütün vilâyetlerden,gele*ı kahra-
maı^Mehföetiçiklerm kana ile. sulanan bu toprak-
lariy temifc almdan-. vurulttp yerlere serilen kah
raman- T&rte.- eA4âMaırınıi Şair Mehmet Akif'in 
şu m.jstalâ« ite- güael anlatıyor •: 

Ey b& topraklar işin to.prağaKİüşmüş asker; 
Gökten eedat •> merek öpse o. pâk- aiaı değer. 
Bana da* gelaıdyeeek ıiLakberi-kimler kazsın,-; 

- *öömelim< gel' seni tarihe» desem sığmazsın. 
Heröömeifç ettiğm edvara; da; yetmez o kitap; 

-{"tefti mhi&k ebediyetler eder istiap. 
Arkadaşlar; 'Türk boğazlai'inın gerek siy a si,, 
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gerekse askeri bakımlardan, arzettiği büyüde fr-
nem, dün ne ise bugün ve yarım da aynıdır ve 
aynı kalacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın 
ki, zaman, zaman dünya nıiiletierinkı bu arada-
yakın komşularımızın: hırs ve tamah nazarlarını 
üstüne çeken (Türk Boğazları) dünya durdukça 
Türk kalacaktır. Bu millî imanımızdan biran 
şüphe edenler çıkarsa, Türk'ün Çanakkale des
tanını gelsin 'bu topraklar üzerinde okusunlar. 
Bir avuç kalıramanla kifayetsiz ve mahdut mal
zeme ile koca bir dünya medeniyetinin endüstri
sini peşimle- sürükliyen hasımlarına karşı, Tür
kün çel ile göğsünü siper ederek yaptığı vatan 
müdafaasının şanlıı destanını, gelsin Çanakka
le'nin kanlı sırtlarında, O'ünkbayır'lartnda Ke
mal yerlerinde okusunlar... 

Türbesi, aziz Türk Milletinin kabri olun aziz 
Çanakkale Şehitleri ne mutlu size... Ne mtıtlu 
si/ gibi kahramanlar yaratan Türk milletine... 
Ne m utlu. «Türküm» diyene. 

Böyle şerefli bir mazinin hatıralarını dim
dik ve bütün tazeliğiyle ayakta Ilıtabilecek ve 
genç nesillere, babalanılın gösterdikleri fevkal
beşer kahramanlığı fısıldıyacak şerefli bir âbi
denin yapılmayışı, para bulamamaktan müte
vellit1 ise, bu cidden tessiif edilecek- bir hâdise
dir. Bıızamana kadar Millî: Savunma Bakan
lığı yapmış olan arkadaşlarımı- aziz- Şehitleri 
ınizin mânevi huzurunda olduğu- gibi gençlik 
karşısında da' mesul say iyonun. J-Ien sene bu 
inşaat' için yüz bin lira sarf edilseydi, bugün bu 
iş kökünden hallölunurdu. 

Büyük inkılâplar yaratan, dünyanın, gözü
nü kamaştıracak kadar az zamanda ileri işler 
gören Türk Milleti nice âbideler ve anıtlar ya
pacak kudrettedir. Her sene bütçemizin yarı
sını alan Millî Savunma Bakanlığının, birçok 
fedakârlık ve sel gibi akan kana malol-m büyük 
zaferimizin bir hâtırası olarak; dünya durduk
ça ebediyen yaşıyaeak bir âlmie»in yapılmama
sında para bulamamasını İven varit görmüyo
rum. Bu ihmali mifletimizhı mâzisirre olan hür
met duygulariyle kabilitelif bu İm ıryorımı. Mad
di ve mânevi bütün fedakârlıklara katlanmasını 
her milletten fazla bilen şanlı "Türk Mil] ti, her 
sene paramız yok yaptıramadık, diye bugüne 
kadar bekliyeeeğini bilseydi, emin olımûa ki, 
kendisi bizzat -arasında bir milyon lirayı tedarik 
ve-bu işi çoktan hallederdi. 
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Çanakkale'de 1915 senesinde kazanılan bu 

Türk zaferi kendi dış siyasetimizde olduğu gibi 
beynelmilel âlemde de çok büyük neticeler tevlit 
etmiş bir hâdisedir. Çünkü itilâf Devletleri bir
birleriyle muvasala temin edememişler ve bunun 
tabiî bir neticesi olarak Eus Çarlığı yıkılmıştır. 
Bu kadar muazzam bir hâdiseye sebep teşkil 
eden böyle büyük ve millî bir zaferi temsil ede
cek olan âbidenin yapılmamış olması, bizi mem
leket dâhilinde Türk efkârı umumiyesine karşı 
mesul tuttuğu gibi harieî âlemde de takdirsiz-
likle itham ettirmektedir, bu kanatimi teyit 

5. — GÖRtîj 

1. — Yozya-d Milletvekili Sırrı t çöz ve üç 
arkadaşının, Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birinci Döneminde bulunan Vyelere vata
ni hizmet tertibinden aylık verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/42) [1] 

BAŞKAN — Bu kanun verilen bir önerge 
üzerine Bütçe Komisyonuna verilmişti. Evvelce 
4 maddesi kabul edilen kanunun 5 ve 6 ncı 
maddeleri bu Encümenden gelmiştir. Beşinci 
maddeyi okuyoruz. 

MADDJE 5. — Birinci nıadde hükmüne göre 
aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede 
yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve ödenek
leri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci madde hük
müne göre aylığa müstahak olanlardan aynı du
rumda bulunup da aylık, ücret ve ödenekleri 175 
liradan aşağı bulunanlara aylık, ücret ve ödenek
leriyle (Her çeşit zamlariyle birlikte emekli, dul, 
yetim ve vatani hizmet aylıkları dâhil) birinciler 
için 350, ikinciler için 175 lira arasındaki fark
lar vatani hizmet tertibinden ödenir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı 
olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenek
leri, hisselerine düşen aylık miktarından noksan 
bui-unduğu takdimde ajrftdaki farklar keza vatani 
hizmet tertibinde» ödenir. 

SİNAN TEKELÎOâjLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu kâjüun müzakere edilirken, arz 
«ttiğim gibi, beactemz, bu kanunaaneak muhtaç 

[k\ 105 e ek myüı. bmmayazu ttutfanagm sor 
nundadır. 
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eden bir noktayı arzetmeden --.geçerHİyeeeğim. 
Bu topraklarda çarpışan yabancılara ait "âbide
lerin senelerdenberi Çanakkale'de meveut ©1-
7iıası, bizim bu işte vazifemizi ne kadar ihmal 
ettiğimizi gösteren canlı şahitlerdir, sricadaş-
l a r . ?•:'•• ••• : - , - . : 

Son söz olarak, böyle bir nbideı>in yapıl
ması şerefinin Türk Cumhuriyeti Millî Savun
ma Bakanları arasında Mürar Birsel arkadaşı
mıza nasip olmasını temenni eder ve »bu i hususta 
Yüksek Meclisin müzahaTetim istirham ederim 
(Alkışlar). 

.olanların dâhil olmasını istiyerek «özlerime baş
lamıştım. -.:'.•, : 

Şimdi beşinci madde olarak komisyonun 
kaleme almış olduğu dört ve ondan evvelki mad
delerde Devlet Bütçesinden 350 liradan az maaş 
alanların maaşlarını 350 liraya doldürıriak ve 
keza eytam ve eramilden 175 liradan noksan 
maaş alanların maaşlarının 175 liraya çıkarılma
sını ve keza bir Milletvekilinden yetim kalan 
üç çaeuğun almış oldukları 175 liranın çok az 
olduğu ileri sürülerek bunun" ikmalini 
temin etmiştir. Çünki kendi kanaatimce, bu ka
nun yalnız maaş alanları nazarı dikkate almış 
ve daha zengin vaziyete girmiş olan ve Millet
vekillikleri zamanında birkaç ap'artımah sahibi 
olmuş ve. keza yine milletvekillikleri zammında 
10 000, 20 000, 100 000 dekar araziye, milyonlar-

ca lira servete sahip olmuş bulunan insanları bu 
kanundan istisna edecek hiçbir şey nazari itîba-
re alınmamıştır. 

Arkadaşlarım geçen seferde a ^ t t i ğ i m gibi» 
Büyük Millet Meclisinin kurulduğa tajcih, olan 
23/Nisan/1336 tarihinden bir sene evvel Türki-
yede istiklâl harbi başlamış, ve hec tarafta yer 
yer hükümdarlık ve saltanat aleyhine isyanlar 
başgögtermiş,. ve bu isyanlarda çalışan ve Ba-
yük Millet Meclisinin teşekkülüne sebep -ve saik 
olmuş bulunan bu arkadaşlar, yia,e onaman aı--
zettiğim gibi, bugün sokaklarda sefil ve perişan 
dolaşırlarken, Birinci Büyük Mallet Meclisine 
girerek t&biatiyle büyük hizmetle* görmüş 
fakat o zamana göre büyük tttevfe*: sahi
bi olmuş olan arkadaşlar, zeagi» olaa artoadaşlar 
bu kanundan kayıtsız şartssja ©larak »«mesetâ iki 
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milyon lira sahibi olan, mükemmel ticarethanesi 
bulunan beş tane apartmanı olan Ulus sinama-
sına sahip bulunan arkadaşlar bu parayı al
sın mı? 

İşte bu kanunun bu noktasını ikmal etmek 
üzere ve haklı olarak halkın tanı ve tecavüz
lerine mâruz kalmamak üzere bir takrir veri
yorum. Bu takririmdeki mâruzâtımın bu mad
deye veyahut ikinci bir madde olarak ilâvesi
ni teklif ediyorum. Kabul buyurduğunuz tak
dirde- adalet tam mânasi ile tecelli edecektir. 
Meselâ tekaüt maaşı alan bir insan, 150 lira 
maaş alıyor. Perişan bir haldedir. Onun bu 
maaşı mahsup ediliyor, 350 liradan indiriliyor, 
gerisi veriliyor. Fakat buna mukabil ayda 3 - 5 
bin lira geliri olan beş, altı apartmanından ki
ra alan adama 350 lirayı buyurun diyoruz, ve
riyoruz. .Bu haksızlığı önlemek için bir madde 
halinde veyahut beşinci maddeye ilâve olarak 
şöyle bir fıkra teklif ediyorum: "Yıllık gayri-
şâfi iradı 1500 lira ve daha fazla olan binalara 
veya üç yüz dekardan ziyade araziye sahi]) bu
lunanlar bu verginin taallûk ettiği iş ve mes
lekler ve gündelikli seyyar ve usta işçiler dı
şında Kazanç Vergisi ödiyenler bu verginin ta
allûk ettiği iş ve meslekleri yaptıkları sürece 
bu aylıktan istifade edemezler." kaydını kor-
sak tam mânasiyle adalet tecelli edecektir. 
Çünkü Hazinesini doldurmuş insanlara, diğer 
taraftan da arzetmiş olduğum gibi bu Meclisin 
kuruluşunda kendi kanlarını o topraklara ka
tarak yuğurmuş olan insanlara bile, geçenler
de bir kanun teklif ettik, onlara böyle bir ka
yıt koyarak vermediğimiz bu paraları bunlara 
nasıl vereceğiz? Yüksek hamiyetinize müraca
at ediyorum, benim bu teklifimi kabul ederse
niz adalet tamamen tecelli etmiş olacaktır ve 
hem de 100 bin dekar araziye sahip bir milyo
nere bu parayı vermemiş olacağız, Meclisin 
temeline sırtı ile taş taşıyarak kanı ile canı ile 
çalışmış olan insanlara vereceksiniz ve bu şek
li hal daha ziyade yerine masruf olacaktır. Bu 
husustaki takririmi veriyorum, kabul veya ret 
etmek yüksek heyetinizin arzularına tâbidir. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım; bu tasarının birinci mü
zakeresinde bir noktaya muhalif kaknaştım, bu
nu müsaadenizle yüksek huzurunuzda bir kere 
daha t«ÖWâr edeceğim. 

Birinci;ıBüyük Millet Meclisinin üyelerinden 

hayatta olanları hürmetle anarım, vefat eden
lerin ruhları önünde hürmetle eğilirim. Ancak 
bir nokta vardır; bu arkadaşlar içinde muh
taç olmıyanlar, hattâ çok zengin olanlar var
dır. O kadar zengin olanlar vardır ki, sizin 
vereceğiniz bu 350 lirayı bir dükkânından veya 
apartmanın bir dairesinden aylık kira olarak 
almaktadır. Bu gibi ödenekleri verirken bir 
gözümüzle de milletin kasasına. Hazinesine 
bakalım. Bu flazineye para nereden verilmek
tedir? Bunu dolduran köylünün, esnafın ve 
dürüst çalışan ticaret erbabının bu kasayı, bu 
millet hazinesini doldurmak için çektikleri sı
kıntıyı bir an için olsun düşünelim ve ondan 
sonra verelim. Muhtaç olınıyanlara vermiyelim. 
Zenginlere de vermek Hazinenin parasını is
raftır. 

ikinci bir nokta; arkadaşlarımızın bu çatı 
altında iç ve dış işlerde binbir müşkülâtla ça
lıştıklarını biliyoruz, bu şerait altında vazife
lerini muvaffakiyetle başardıklarım biliyoruz. 
Fakat şimdi sayın Savunma Bakanının ve Ni
yazi Çıtakoğlu arkadaşımın Çanakkale menkı
belerini hatırlatmaları üzerine, bu hâdise gö
ğüslerini iftiharla doldurdu, hepinizin gözleri
ni yaşarttı. Fakat onu yaratan subaylar, ko
mutanlar, Sakarya, Dumlupmar, inönü, Afyon 
kahramanlarından hayatta olanlar çok eski Te
kaüt Kanununun dar çerçevesi içerisinde inle
mektedirler. Henüz yeni Tekaüt Kanunu önü
müze getirilmedi ve onların derdine bir der
man bulunamadı. Bu kahramanlar inlerlerken 
çok zengin, apartman, sinema, dükkân, han, 
çiftlik sahiplerine bu parayı vermiyelim. Bu 
israftır. Bunun için de üç arkadaş önerge ve
riyoruz. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Behçet Kemal Çağlar. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

ikinci maddede konuşacağım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZGÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, 20 Şubat Cuma günü Yozgad Milletvekili 
Sırrı Içöz arkadaşımızın teklifi kanunisi görü
şüldüğü zaman demin kabul buyrulmuş olan 4 
madde içerisinde şimdi Sinan Tekelioğlu, Gl. 
Vehbi Koeagüney arkadaşlarımızın vâki olan tek
lifleri uzun uzadıya görüşülmüştür. Filhakika 
Birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri için yük
sek tasvibinize iktiran eden bu tahsisat muhtaç 
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olanlar için düşünülmüş ve fakat bunların va
ziyetleri tetkik edildiği zaman arkadaşlarımı
zın ifade ve işaret ettikleri gibi, belki içerisin
de vaktü hali yerinde bulunan, zevat da mevcut
tur, fakat vaktü hali yerinde olup olmamasını 
polis veya ihtiyar heyetlerinin tetkikatma bı
rakmamayı doğru bulduğumuz için ve bunla
rın adedi de mahdut olduğu için doğrudan doğ
ruya verilmesini yüksek tasvibinize arzetmiş 
ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler
deki esaslar dâhilinde yüksek tasvibinize ikti
ran etmişti. Ama teklif edilmiş olan İm esasat 
yüksek tasvibinize iktiran ederek şu kadar 
metre kare arazisi veya şu kadar geliri olan 
diye teshil" edilirse, Yüksek Heyetiniz nasıl tas
vip ederse öyle hareket edilir. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun kaleme aldı
ğı madde esasen bundan evvelki maddelerin 
noksanlarını ikmal etmektedir. Benim teklifim 
de bu maddelerin noksanlarını ikmal etmek
tedir. 

Binaenaleyh onların Devlet bütçesinden al
dığı maaşların noksan kısmını tamamlamak is
tiyoruz. Zengin olanlar bu parayı alırken bun
lar için bu kaydın konmasında niçin mahzur 
görüyorlar. Vehbi Koca güney arkadaşımızın 
teklif ettiği gibi bu -memleket içinde dehşetli 
bir cereyan yaratacaktır. Sıkıntılı vatandaşlar 
dururken bu milyonluk insanlara ->50 lira ma
aş vereceğiz. Bunlardan keserek onlara, vere
cek olursak velevki 15 - 20 lira hattâ daha az 
bir para versek dahi Büyük Millet Meclisi be
ni. düşünmüştür diyecektir. Fakat zenginine 
vereceğimiz para onun için bir diş karıştıraca
ğından başka bir şey olamaz. Onun için verdi
ğim önergenin kabulünü rica ederim. Yani bu 
maddeye bir fıkra ilâve edilsin, yahut yeniden 
bir madde konarak bunlara bu paranın veril
memesini tahtı karara almış olalım. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu'nuu teklifi 
beşinci maddeye taallûk etmektedir. Ayrıca 

bir madde halinde tasarıya girmesini istemek
tedir. Binaenaleyh beşinci madde hakkında baş
ka bir mütalâa yoksa maddeyi oyunuza suna
cağım. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü buyurdular k i ; po
lis tahkikatına (Kürsüye sesleri). 

BAŞKAN —• Lütfen kürsüye geliniz. Arka
daşlar anlıyamıyorlar. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar; Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
buyurdular ki ; bunların zengin olup olmadık
larını anlıyabilmek için polis tahkikatına lü
zum vardır. Bunda ne mahzur vardır? Polis, 
memleketin emniyet memurudur. Zengin mî  
dir, çiftliği var mıdır, apartmanı, sineması var 
mıdır, bilmiyor mu? Biliyor. Biz bir isim tas
rih etmiyoruz, şahıstan bahsetmiyoruz. 

Arkadaşlar, hakikaten bugün aşçısına buna 
yakın para veren vardır, yazık değil mi ki ; bu
na üç yüz elli lira vereceğiz. 

Polis tahkikatı hiç kimsenin şerefine halel 
vermez. Tekaüt maaşı alanlara da senede bir 
iki defa polis gelir ve hayatta mısın diye sorar; 
bana geleni iyi karşılarım, kahve içiririm, elini 
sıkarını, gider, bunun şeref ve haysiyete doku
nur bir tarafı yoktur, böyle bir şey hatırıma 
gelmez. 

BAŞKAN — Beşinci maddeye taallûk et
mediği için, bu husus hakkında söz istiyen ar
kadaşlara 5 nci maddeden sonra söz vereceğim. 

Beşinci madde yukarıki maddeleri tamam
lamaktadır. 

Beşinci maddenin .yazılışı hakkında bir de
ğişiklik istiyen yoktur. Bu maddeyi reyinize 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Be
şinci madde kabul, olunmuştur. 

Şimdi Sinan Tekelioğlıı arkadaşımızın tak
ririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa . 
Şifahen ar/ettiğim sebeplere binaen aşağı

daki maddenin işbu kanuna eklenmesini teklif 
ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

MADDE — Yıllık gayrisâfi iradı 1500 lira 
ve daha fazla olan binalara ve 300 dekardan 
ziyade araziye sahip bulunanlar ve gündelikli 
seyyar ve usta işçiler dışında Kazanç Vergisi 
ödeyenler bu verginin taallûk ettiği iş ve mes
lekleri yaptıkları sürece bu aylıktan istifade 
edemezler. 

BAŞKAN —• Evvelce bu husus hakkında tek
lif vâki olmuş ve müzakeresi cereyan etmiştir. 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın verdiği önerge 
gibi bir önerge verilmiş ve önerge müzakere edi-
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lerek Yüksek Heyetinizce kabul edilmemiş ve red-
dolnnıımştur. 

Şimdi, uzaman verilmiş olan önergeyi okutu
yorum: 

ŞEMSETTİN OÜNALTAY (Sivas) — Reis 
Bey, böyle bir usul yoktur. 

HALKAN — Müsaade buyurun, o önergeyi 
okutuyorum • 

Yüksek Başkanlığa 
Temsil Heyeti ile Birinci Büyük Millet Mec

lisi Üyelerinden valnız geliri ile geçineniiyenlere 
maaş tahsisini arz ve teklif eyleriz. 

Vehbi Kocagüney ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Yani mealen ayın mahiyette 
verilmiş bir önergedir ve Yüksek Heyetçe kabul 
olunmamıştır. Şimdi ikinci bir önerge verilmiştir, 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden ötürü Birinci Büyük 

Millet Meclisi Üyelerinden kendi geliri ile geçi-
nemediği anlaşılacak olanlara verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
Kayseri Milletvekili Erzurum Milletvekili 

S. Avgın V. Kocagüney 
Erzincan Milletvekili 

Z. Ağca 

SİNAN TEKEUlOOLU (Seyhan) — Benim 
teklifim, madde halindedir. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz buna kar
şı? 

Encümenin bir mütalâası varsa söylesin. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Efendini; 20 Şubat 
tarihinde bu mesele müzakere edilirken sayın 
arkadaşlarımız yine ayni şekilde huzurunuzda 
beyanatta, bulunmuşlardı ve doğrudan doğruya 
muhtaç olanlarına verilmesi için şimdi Makamı 
riyasetten okunan takrir ile diğer iki takriri ver
mişlerdi ve heyeti muhteremenizce reddedilmiş 
ve üçüncü, dördüncü maddeler Yüksek Heceli
nizin tasvibine iktiran etmişti. 

FUAf) Sİ UM EN (Rize)— Efendim; bir 
şey sormak isliyorum, müsaadenizle. 

Bu kanunun sevk sebebi bu vaziyette bulu
nan arkadaşların muhtaç halde'•• bulu'ntfnİarına 
yardım mıdır, yoksa ifa etmiş oklukları hizmet
ten dolayı memleketin kendilerine1 karşı bir şük
ran hissinin ifadesi mMir? (Öyledir sesleri). 
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Fiğer ikinci kısım ise Bu teklifi bu şekilde 

kabul etmiyelim, hattâ Bütçe Komisyonumuz bir
az hasislik etmiştir, 175 ten sonra farkı, verilir 
falan gibi kayıtlar koymuştur. Bunları kaldırıp, 
Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına memle
kete ifa ettikleri «vatani hizmete mukabil bir 
şükran hissi olarak verilir» demek doğru olur, 
başka türlü olmaz; çünkü tenakuza düşüyoruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Şimdi arzetmiş oldu
ğum gibi, Birinci Büyük Millet Meclisine iştirak 
etmiş olan üyelerden muhtaç olanların müraca
atı üzerine bu teklif Yüksek Huzurunuza gelmiş
tir. Fakat muhtaç olmak keyfiyetinin 
nasıl tevsik etmek icabedeceğini Yüksek Hey
etiniz takdir buyurur. Polis tahkikatı, şu bu ci
hetlere gidilmekle arkadaşların hissiyatını ren
cide etmemek düşünülmüştür ve bunlar için de 
iki üç kişinin vaziyeti iyidir diye böyle bir vazi
yet ihdas etmiyelim. Bu itibarla bu tasarı bu 
esaslar dâhilinde tanzim edilmiş ve tasvibinize ik
tiran etmiştir. 

SlNAN TKKELtOÖLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sizi de işaret ettim. Şimdi söz 
Ol. Vehbi Kocagüney'indir. 

(il. VEHBİ KOCACÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, bir arkadaşın buyurdukları 
vatan hizmeti mükâfatıdır. Vatan hizmeti mükâ
fatı kırmızı, yeşil kurdelâ ile olur. Bunu da al
mışlardır, İstiklâl mükâfatıdır. Para vatan hiz
meti için bir mükâfat değildir, para ihtiyaç 
içindir. Hepimizin göğsünde kırmızı yeşil madal
ya vardır, sizlerde de olduğu gibi. Binaenaleyh 
bunu tekrar arzediyorum, Büyük Meclis cidden 
muhtaç olanları sıkmamak için bu zenginlere 
parayı veremez, bu parayı vermeye Millet Hazine
sinin tahammülü yoktur. 

SlNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, gecen müzakere esnasında verilmiş 
olan takrirler benim bu del'aki yaptığım tekli
fimin aynı değildir. Ben dördüncü ve beşinci mad
denin diğer maddeleri ikmal etmek sadedinde 
kaleme alındığını gördüm. Binaenaleyh bir nok
san olarak bu zenginlerin nazarı itibare alın
madığını gördüm. Millet bu:kadar yük altında 
kaldıkça, ve diğer Kuvayi Mili iyede çalışan in
sanların kendilerine maaş tahsisleri için Meclise 
müracaat ettiklerini gördüm onun için bu zengin
lere para rermiyelim diyorum. Esasen Millette 
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bu hususta dehşetli dedikodu vardır. Hiç şüphe 
yoktur ki, Birinci Büyük Millet Meclisinde ça
lışmış olan arkadaşları sefalet içerisinde bırak
mak aklımızdan geçmez. Fakat arkadaşlar, gerek 
Mebusluk mevkiinden istifade ederek, gerek 
muhtelif suretlerde zengin olmuş olan insanlara 
bu parayı verirsek Milletin uğrunda yüklendiği
miz ağır yükün sikleti altında ezilmekte oldu
ğumuzu nazarı itibara almalıyız. Binaenaleyh 
benim yapmış olduğum teklif bundan evvel arka
daşlarımın vermiş oldukları üç takrire katiyen 
temas etmez, onlar; muhtaçlara verilsin diyorlar, 
ben zenginlere verilmesin diyorum. 

Bunun ikisi bir değildir. Bütçe Komisyonu Söz
cüsü diyor ki, bu yapılan bir hizmet dolayısiyle 
onlara verilen bir takdir ve teşekürü natık pa
radır. Mademki öyle neden Devlet bütçesinden 
maaş alan insanlara para verirken maaşların
dan bunu tenzil ediyorsunuz? O suretle veriyor
sunuz ki, meselâ 150 lira maaş alan bir memu
run maaşını bundan tenzil edip 100 lira veriyor
sunuz, niçin 350 lirayı tam olarak vermiyorsu
nuz? öbür taraftan tekaüt maaşı almıyor fakat 
milyonlarca lira paraya sahip olmuştur. Ayda 
binlerce lira geliri vardır, apartman sahibidir, 
arazi sahibidir saltanatla yaşar, her zaman al
tında hususi otomobili vardır sandallarda gezer. 
Tutunuz da ona 350 lirayı tam olarak veriniz. 
Onun için arkadaşlar benim teklif ettiğim madde 
tam yerinde bir maddedir. Hiçbir zaman bundan 
evvelki verilmiş olan önergelerin karşılığı değil
dir. Eğer biz bunu verecek olursak milletin bü
yük bir muahezesi karşısında kalırız, rey ve ka
rar sezindir. 

F^YZUULAH USLU (Manisa) — Muhte
rem jarkadaşlar, bu tasarının sebep ve saikını 
ben (jle Fuat Bey arkadaşım gibi düşünüyorum. 

Y|ani bu ilk buhranlı günlerde Akıbeti meç
hul <j:ibi görünen bir devrede bulunan vatanse
ver arkadaşlara bir nişanei şükran diye bir şey 
vermjck yerinde olur. 'Bir iane gibi değil. Fa
kat tiasarı bu görüşü lanı mnnasiyle ifade etmi
yor. [Biz yardım diye iane diye bir ödenek ve
relim) diye düşünmüyoruz. Fakat kabul ettiği
miz jlördüncü maddede 50, 100, lira maaş alan 
yahujt emekliye, .ayrılmış olan; lıir- arkadaşa 
bu ü|cret, maaşı aldığı müddetçe şu vatani hiz
met •••jfaslından verilmesi lâzımdır dediğimiz; pa
ra t4'Hî ve kesintisiz verilemiyecektir. Bnkm 
okuyjayım: "İkinci-.-madde hükmünce aylığa 
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müstahak olup da aynı dununda bu Umanlar
dan 175 lira veya daha fazla aylık (her çeşit 
zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve va
tani hizmet aylıkları dahil), ücretle ödenek 
alanların bu vasiyet ve görevleri devam ettiği 
sürece bu kanun hükmünden faydalanamazlar,, 
denilmektedir. Az gelirlilerin geliri nazara alı
nacak demek. Şu halde zenginlerin istisnasını 
istiyen takrir üzerinde durmakiığımız, lâzım-
gelmektedir. Ben bizzat nişanei şükran olarak 
verilmesi istenen im ödenek üzerinde serveti i 
olup olmamak yönünden tefrik yapılmasına ta
raftar değilim. Yalnız şu mutezat durumun 
açıkUmiM-asını rica ediyorum. Arkadaşlar bunu 
çözerlerse minnettar kalırım. 

A. KKMAL VARINCA (Gümüşüne) — 
Muhterem arkadaşlar, kimin parasını kime ve
riyoruz? Fıkaranın parasını yengine veriyoruz. 
Birinci Büyük Millet Meclisimle bulunan zevat 
vazifei vata-niyelerini il'a etmiş, ondan sonra te
kaüt olmuşsa, tekaüt maaşı alıyor. Muhtae, 
olanlar kalmıştır, bugün sürünenler kalmıştır, 
elvâdii ayali perişan, olanlar kalmıştır, bunlar bize 
müracaat ediyor, biz de bunların hali pürnıe-
İnlini, evcice yaptıkları hizmetlerle gayrimü-
tenasip görmüş olduğumuz için bunlara yardım 
yoluna gidiyoruz, lîu, ne tekaüt maaşıdır, ne 
de başka bir şeydir, doğrudan d uğruya, yardım
dır. Yardım ise muhtaçlara olur. 

Arkadaşlar, meseleyi tereddi ettirin ivelim, 
prensip gayet doğrudur, muhtaçlara yardımdır, 
evvelce reddedilmiş, şu olmuş, bu olmuş bunları 
bırakalım. Binaenaleyh, Birinci Büyük Millet 
Meclisinde çalışanlardan zengin olanlar vardır, 
Allah daha çok versin, bir şey demiyorum, ta
kat böylelerine milletin santimini veremeyiz. 
lîu itibarla, müsaade buyurunuz da, bu yardı
mı muhtaçlara hasrü tahsis edelim. 

Kanunlar maksada göre, tertip edilir, tedvin 
edilir, Binaenaleyh muhtaç olanların dışına çık
ın vyalım, bu, prensip doğrudur, yerindedir. 

İkinci noktaya, tetkik meselesine gelinee; bu 
da gayet kolaydır. Bunlar zaten malûm ve 
meşhur zevattır. Bunların servetleri, apartı-
nıanları, arazisi malûmdur, bunu anlamak için 
ne polise (lüzum vardır, ne de başka bir şeye! 
Kendisinden bir beyanname istenir, muhtaç mı
sın, değil nvisfjı, -bunlar eğer-muhtacız, demeye 
tenezzül ederlerse verelim. Polisle /tahkikat 
yapılacak, şreflerine halejr gelecek ; gibi yanlış 
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mülâhazalar yürütmiyelim, Lütfediniz, muhtaç
lara verelim. Zenginler zaten istemiyorlar. Biz 
kendilerinin dâva . vekâletini yapmıyalnn. Yar
alımı ancak ve ancak muhtarlara hasredelim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ RIZA 
ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar ben iki arka
daşın teklifi meselesini bir prensip ve usul 
meselesi sayıyorum. 

Çünkü evcice bu iki arkadaştan maada Ahmed 
Ulus arkadaşım dahi ikisi muhtaç olanlar bi
risi de geliriyle geçinemiyenlere diyerek üç, 
önerge vermişlerdi. Bu önergeler verildikten 
sonra''Sinan Tekelioğlu arkadaşımız da şimdi
ki Vermiş olduğu önergesinde izah ettiği gibi 
yani elyeym yüz bin dönüm arazisi olan birta
kım kimseler var bunlara da. mı verilecek diye 
izahatta bulunmuş ve verilmemesini teklif et
miştir. Bu önergeler reye konmuş ve Yüksek 
Heyetinizce reddedilmişti. 

Arkadaşlar; bunu Yüksek Heyetiniz bu dev
letin esasını kuranın banisi mevkiinde bulunan 
Birinci Büyük Millet Meclisi Üyelerine, muhtaç 
vaziyette olanlara, diyerek vermekten ziyade, 
onlara milletin kurtuluş ve bu devletin kuru
luş işi ile cansiparane çalışmışlar ve fedakârane 
uğraşmışlar diye asıl bir düşünce ile kabul et
in işti i'. 

Esas itibariyle ivedilikle müzakeresine ge
çilmiş olan. ve prensip bakımından da muhtaç 
olanlar ve olnuyanlar diye tefrik edilmeksizin 
kabul edilmiş bulunan maddelerin şimdi, eğer 
sonradan, verilen önergelerle takriri müzakere 
şeklinde tekrar müzakereye geçilmesi usul ba
kımından ve İçtüzüğümüze bilmem ne. derece
ye kadar uygun olur, bendeniz bu cihetin tak
dirini Yüksek Heyetinize terkediyorum. Fakat 
zannederim ki; uygun değildir. Çünkü ivedi
likle müzekeresine girişilmiş ve bu maddeler 
kati olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşım diyor ki; evvelce vermiş 
olduğum, önerge ile bu önerge arasında fark 
yardır.. Arkadaşlar; mahiyet itibariyle ve hü
küm itibariyle., arada hiçbir fark yoklur, yal
nız lâfızda fark vardır. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. (Reve, reve 
sesleri). . 

, :SÎ^AN TKKRLlOO.L.y. (Seydıan) — Sayın 
arkadaşlar, demin de arzettim ..İlenim bundan 
evvel verınjs olduğum takririm muhtaç olan-
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lara verilsin idi, o takririm reddedildi ve muh
taç olmayanlara da verilmesi kabul edildi. 
Çünkü muhtaç olanları bulmak için polis ve 
zabıta tahkikatı yapılması lâzımgelirmiş. I>u da 
bu zevatın itibarını sarsar dendi. Netice itiba
riyle de maddeler kabul edildi ve geçildi. 

Sonra. Bütçe Komisyonu; verilmiş bir tak
rir üzerine bu maddelerde yani 5 nci maddeye 
kadar olan maddelerde noksanlar bulunduğu 
anlaşıldı ve 5 nci madde ona göre kaleme 
alındı. Beşinci madde; Devlet hizmetinde bu
lunan ve -İ50 liradan az maaş alan zevata '550 
liraya iblâğı şeklindedir. Yani bu, bir ikrami
ye olmıyacak, maaşlarına doğrudan doğruya 
bir zam yapılnııyacak ve halen almakta olduk
ları maaşları of)0 liraya çıkarılacaktır. Bu, böy
le olunca., demin Feyzullah arkadaşımın da 
izah buyurdukları gibi, 4 neü maddenin de bir 
noksanı vardır. Bu 4 ncü maddenin noksanını 
da ben telâfi etmiş bulunuyorum. Ben bir mad
de ilavesini teklif ediyorum. Binaenaleyh bunu 
reye koymak lâzımdır. Benim takririm doğru
dan doğruya bir madde teklifinden ibarettir. 
Bundan evelki takrirlerin bununla hiçbir alâkası 
yoktur. Burulan evelki takririm doğrudan doğ
ruya bir madde ilâvesi değil, muhtaçlara, veril
sin diye bir temenniden ibarettir. Binaenaleyh 
bu defaki bir teklifi kanuni mahiyetindedir. Bi
naenaleyh bu teklifimi yaptıktan sonra Makamı 
Riyasetin bu teklifimi reyi âlilerine arzetmesi 
icabeder. Ondan sonra kabul buyurduğunuz tak
dirde bu teklif etmiş olduğum madde bir kan.un 
halinde çıkar. Mâruzâtım bu teklifimin kabu
lüdür. Ret edilirse eşitlikten çıkar. Binaenaleyh 
çok da mühimdir. İstiklâl Harbinde çalışan ar
kadaşlar için bu para lâzımdır. Binaenaleyh 
benim mâruzâtım bundan ibarettir. Kabulünü ri
ca ederim. 

BAŞKAN —- Asıl meselenin halline geçme
den evvel halli lâzımgelen bir husus vardır. O 
da şudur: Bu takrir evvelce ret edilmiş olan 
önergenin aynı mıdır, değil midir? (Değildir 
sesleri). Ret edilmiş olan önergeyi okuttum, 
orada mutlak olarak "yalnız gelirleriyle geçi
nemiyenlere maaş tahsis edilsin." denilmiş. 
Yüksek Heyetiniz reddetmiş.'- Şimdi Sinan Te
kelioğlu arkadaşımız şu, şn :insanlara verilsin, 
şunlara verilmesin diye başka bir şekilde buna 
benzer bir önerge vermektedir. Arkadaşların 
içinde bunların avnı olduğu ve aksi olduğu fik-
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rinde olanlar var. Müsaadenizle reylerinizle 
bunu halledelim. 

Sinan Tckelioğlu'ıuın vermiş olduğu bu öner
genin müzakeresini kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu mesele hakkında söz istiyen varsa 
söz vereceğim. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Seyhan Milletvekili Sinan Tekclioğlu'nıın 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibare alan

lar... Almıyanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 
Hütçe Küçümenine veriyoruz. 

Altıncı maddeyi okutuyorum: 
Kvvelce nazarı dikkate alman bir önerge 

üzerine I Jütçe Kncümenine beşinci madde ile 
birlikte giden altıncı madde hakkında Bütçe 
Komisyonunun hazırladığı bir gerekçesi vardır. 
Bu, tab ve tevzi edilmiştir. Arzu ederseniz 
okunacaktır. (Lüzum yok sesleri). O halde 
yalnız (i ncı maddeyi okutuyorum. 

M A DDK (i. — Vatan hiyaneti suçundan idam 
edilenlerin ikinci maddede yazılı dul ve yetim
leri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

BKHÇKT KKMAL (JAüLAR (Erzincan) — 
Bu tasarının geçen defa konuşmasına ait Mec
lis zabıtları tetkik buyrulacak olursa sarahatle 
görülür ki, Büyük Meclis, hidematı vataniye 
tertibinden bağlanacak bir maaştan hiyaneti va
taniye ile itham edilmiş, rejime ve inkılaba 
sonradan hiyaneti sabit olmuş kimselerin veya 
çocuklarının istifade etmesini göstereceği ka
dirbilirliğin hikmetine uygun bulmamıştır. 
Büyük Meclisin bunları bu atıfetten hariç bı
rakma kararını hem Meclis Başkanvekili, hem 
de Bütçe komisyonu İkinci Başkanı sarahatle 
ifade etmiş bulunmaktadır. Büyük Meclisin 
vatani hizmet veya hiyanet bahsinde büyük bir 
hassasiyetle verdiği karar fevri değildir, ge-
çiştirilemez, savsaklanamaz; muhakkak ve 
sarahatle dikkate alınmalıdır, (ieçen celsede 
sabit olan bu kesin noktainazar, daha etraflı 
ve şümullü bir halde Bütçe Encümenince ted
vin edilmiş almalıydı. '. 

Bizim teklifimiz; o sırada1, yazılı bir teklif 
olmazsa, formalite yüzünden, Büyük Meclisin 
açıkça beliren isabetli kanaati nazarı itibare 
alınamaz endişesiyle alelacele yazılıp hemen oya 
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sunulmak üzere yetiştirilmişti. Yüksek Heyeti
nizin noktai nazarı, rejime ve inkılâba ihanet 
edenlerin böyle vatani hizmet faslından göste
rilecek .ırıfetten ve kadirşinaslıktan faydalan
mamaları idi. Elimizde bu noktai nazarı daha 
doğrusu geçen birleşimde kesinleşmiş bu karar, 
kanuni ve hukuki bir sarahatle ifade eden bir 
madde lâzımdır. 

(Bu maaş, rejime ve inkılâba ihanetten hü
küm giymiş, hiyaneti vataniye cürnıü ile it
ham edilmiş kimselere veya vârislerine, bağ
lanmaz.) şeklinde bir madde. 

Yeni münakaşa ve ihtilâflar, ancak metin 
üzerinde olabilir. Yoksa Yüksek Meclis kabul 
eder mi, etmez mi diye değil; Meclis fikrini 
belli etmiş, komisyona direktifini Başkanın ağ
zından iki defa teyit şeklinde vermiştir; Büt
çe Encümeni de İkinci Başkanının ağzından bu
nu takabbül etmiştir. 

Ben demin okuduğum şekli teklif ediyorum. 
Daha kısa ve vazıh yazılabilirse o şekline de der
hal 'taraftar olurum. 

«Bu istisna bir veya iki kişidir; nazarı ili-
bara alınmasın» demek te hem isabetsiz hem yer
sizdir. Bir kere Birinci Büyük Millet Meclisin
deki vazifesinden sonra, İkinci ve Üçüncü Bü
yük Millet Meclisi Âzası iken yahut seçilmemiş 
te serbest iken vatani hiyanetle itham edilenler 
birden epey fazladır. 

Yusuf Ziya (Bitlis) ve bir arkadaşı, Şark 
isyanında Divanı Harbçe idama mahkûm 
edilmiştir. Ziya Hurşit ve Hafız Mehmet, Ata
türk'e suikast teşebbüsüne katıldığı için asıl
mıştır. 

«Bu suretle asılmış olanların dul ve yetim
leri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar» 
demekle iş bitmiş olmaz. Çünkü bu millete bu va
tana ömrü boyunca hizmet etmemiş, aksine iha
net etmiş fakat idam edilmemiş kimseler vardır. 

Misal: Birinci Büyük Millet Meclisinde vazi
fe gördü diye, sonradan Şeyh Sait isyanı sırasın
da bir genç zabitimizle takımını kendi köyüne 
davet edip te kesen adamın oğlu, babasının bu 
mübeecel hizmetine mükâfaten mi vatani hizmet 
tertibinden maaş alacak? 

Birinci Büyük Millet Meclisinde âza bulun
du diye, sonradan âsi aşiretlerle beraber eşkiyalık 
yapan, onlara yataklık eden ve sürüleri bir kim
se, şimdi hidematı vataniye tertibinden maaş mı 
alacaklardır? Buna mıYfcâbil, M êel'îse iltihak et-

-'»9 -



B : 57 10 .5 
rnek üzere gelirken Çarşamba civarında eşkiyalar 
tarafından şehit edilen Ziya (Gümüşane) nin ve 
İzzet Bey (Trabzon) un dulları ve yetimleri ma
aş alamıyacak mıdır? bu memleketin en büyük 
kaza unsurlarından biri olan Divanı Âlice mah
kûm edilmiş olan kimselerin dullarının ve yetim
lerinin vatani hizmet faslından yeni bir kadir
şinaslık, ulvi hizmetlerini yeniden takdir faslın
dan maaş almaları akla, mantığa, vicdana sığar 
mı? 

Arkadaşlar; biz kanuni hakkı iade etmiyoruz, 
bir af veya müsamaha mevzuubahis değildir, ye
niden bir takdir ve hayranlık izharı bahse mev
zudur. İnkılâba ve rejime hiyanetle, sadakat
sizlikle itham edilmiş olanları sade idam edilen
leri değil; sürülenleri, mahkûm olanları, itham 
edilenleri de bu haktan faydalanmalıdırlar. 

İşlenmediği bütün itirazlarla sabit olan bu 
tasarının komisyona iade edilmesini rica ede
rim. Bu cihet kabul olunmazsa tezatlardan bir 
kısmının olsun giderilmesi için ikinci önergemin 
kabulünü istirham edeceğim. 

İHSAN HÂMtD TÎGREL (Diyarbakır) — .. 
Muhterem arkadaşlar, bilhassa hissi mevzularda 
talâkatteki kudretini takdirle, andığımız Muh
terem Behçet Kemal Çağlar'in ifadelerinde şah
sımdan bahsetmiş olmasalardı bu maddei kanu-
niyeye muhalif kalmış ve meşruhatımı da vermiş 
olmama rağmen Yüksek huzurunuza çıkmaktan 
çekinirdim. Fakat birkaç kere benden bahset
tikleri için müsaade buyurursanız fikirlerimi ar-
zedeyim: 

natırlarsınız, geçejı kış tatiline takaddüm 
eden günde bu kanun müzakere edilirken Behçet 
Kemal Çağlar arkadaşımızla, Incedayı arkadaşı
mız müşterek bir takrir vermiş, idam edilenlerin 
vereselerinin bundan istisna edilmesi lüzumunu 
ileri sürmüşlerdi. Teklifi esas itibariyle müsait 
karşılıyan Büyük Meclisin bu kanaatini izharın
dan sonra bendeniz kürsiye gelmiş ve demiştim 
ki; hiyaneti vataniye ile idam edilmiş olanların 
bir atıfetten istifade etmeleri mevzuubahis ola
maz. Fakat hiyaneti vataniye ile mahkûm olan
lar yalnız idam edilenler değildir. Ayni zaman
da muhtelif senelerle hapse mahkûm edilmiş olan
ların da bu çerçive dâhiline girmesi lâzımdır. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) 
— Ben de onu kastettim. M 

İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — Ar-
zedeyim: "''" J' 
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Bu itibarla meselenin bu noktalardan da ince

lenmesi lüzumunu ileri sürmüştüm. Bu mütalâa
larımdan sonra Bütçe Komisyonu Sözcümüz, me
selenin bir kere daha tetkik edilmesi için kanun 
teklifinin Komisyona iadesini istedi, tasvip buy-
ruldıı ve kış tatilinden sonra ilk ele alman me
selelerden biri de bu oldu. Hakikaten arkadaş
lar; hiyaneti vataniye ile mahkûm edilmiş olan, 
ister idam edilsin, ister hiyaneti vataniyeleri da
ha hafif görülerek muhtelif cezalara çarptırıl
mış olsun, bunların veya vereselerinin bir şük-
randen, atıfet demiyorum, istifade etmemeleri 
gayet tabiî olarak nazarı itibare alınabilir. An
cak, biz bu meseleyi Bütçe Komisyonunda müza
kere ederken tetkikatımızı ilerlettik ve gördük 
ki, İstiklâl Mahkemeleri tarafından mahkûm 
edilmiş olan bu vatandaşlar, Büyük Millet Mec
lisi tarafından, Distolcular ve saire affa mazhar 
kılınmışlar ve haklarında umumi af kararı veril
miştir. 

Tekrar ediyorum ki, hiyaneti vataniye ile mah
kûm edilmiş olanların bundan istifade etmemeleri 
tabiî olduğu kadar, meseleyi diğer bir bakım
dan tatbik ettiğimiz zaman, üzerinde ehemmi
yetle durmamız lâzımgeldiğini de kabul etmemiz 
ieabeder. Umumi af, umumi cürüm ve umum ce
zayı bütün hukuk ve netayiçiyle kaldırdığı için, 
yani bu umumi aftan sonra affa mazhar olanlar 
hiçbir cürüm işlememiş gibi bir vaziyete girdik
leri için, bir hukuk Devleti olan memleketimizin, 
esas hukuk prensiplerine uyarak, bundan ayrıl
maması icabettiği netice ve kanaatine vardım ve 
bu kanaatin sevkiyledir l<i, birinci müzakerede 
yalnız idam cezalariyle mahkûm olanlar değil, 
diğerlerinin de bundan istisna edilmesi mütalâ
asında bulunurken, karşıma esas hukuk prensiple
ri çıkınca, hissimden tecerrüt ederek hukuk pren
siplerine bağlı kalmak lüzumunu hissettim ve 
muhalefetim bundan dolayıdır. İdam eezasiyle mah
kûm olanların vereselerinin bundan istifade et
memeleri lüzumunu hissini inciterek ileri sürdüm. 
Çünkü hisse tâbi olarak bir hukuk prensipini 
çiğnemenin doğru olnııyacağına kani bulunuyo
rum. 

Şahıslardan bahsettiler. Bahsetmemeleri daha 
isabetli olurdu. Fakat hakikaten memlekete yap
tığı ihanetle kalbimizi inciten bu adamların bu 
hareketlerine mukabil ben de istemiyerek bir iki 
şahıs ismini' ortaya koyacağım, affınmzı rica 
ederim ve kendilerinden bundan dolayı af dile-
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rim. Nesü bu ihaneti yapanlar içinde Rüştü Bey 
gibi birkaç kimse varsa, vücudundan memleke
timizin iftihar ettiği kimselerin de bulunduğunu 
belirtmek isterim. îşte aramızda bulunan Dr. 
Adnan Adıvar, işte bugün şahsiyeti millî mefahi
rimize girmiş olan Rauf Orbay. Bu şahsiyetleri 
nasıl bundan istisna edeceğiz? Bunlara haini va
tan diyebilir miyiz. 

îşte arkadaşlar bu itibarladır ki, şahıslar üze
rinde durmıvarak prensipler üzerinde dnrmayı 
muvafık görüyorum. 

Hakikaten idam mahkûmu olanlar ve bu ceza
ya lâyık bulunanlar vardır, bunu kabul ediyo
rum. Ancak bir noktayı nazarı dikkate almak lâ
zımdır. 

Fevkalâde mahkemeler tarafından mahkûm 
edilmiştir bunlar, Fevkelâde mahkemeler hare
ketlerinde yalnız kanundan mülhem olmazlar, 
bunda politikanın da büyük rolü olduğunu unut
mamak lâzımdır. Onun için aziz arkadaşlar, hu
kuk prensiplerine hürmet etmek, bir hukuk Dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetinin de vazifesi 
okluğuna kaniim, itirazım ve muhalefetim bu nok
tadadır. 

BAŞKAN — Behçet Kemal Çağlar. 
BFJTÇBT KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

Eefcndinı. arkadaşımla hukuk münakaşası yap
mak yetkisinden mahrum bulunuyorum. Fakat 
şunu yeniden tebarüz ettirmek istiyorum ki: 
burada mevzubahis olan bir hak değildir. Bu
rada mevzubahis olan, Birinci Büyük Millet 
Meclisinde bulunmak suretiyle bir hizmet yap
mış olan ve ondan sonra ömrünün sonuna ka
dar bu millete hizmette devam edecek olan, iki 
arkadaşın ismini zikrettiler, onlara karşı hür
metim en az kendisi kadardır, onlar hizmetle
rinde devam etmektedirler ve hizmetleriyle övü
nüyoruz. Bunun haricinde, bu milletin en büyük 
kaza mercii erilinden birisi olan Divanı Âlice 
mahkûm edilmiş insanların dul ve yetimlerine 
yeniden bir hayranlığın, bir takdirin, bir kadir
şinaslığın ifadesi olarak maaş bağlamak mev
zuudur, bir hakkın ifadesi mevzubahis değildir. 
Bu kadar soğukkanlı olmamalarını arkadaşla
rımdan rica ederim. 

BAŞKAN"' —''önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îyi işlenmediğini açıkla belirttiğim tezatlarla 

belli olan tasarının komisyona iadesini teklif 
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ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Böhcet Kemal Çağlar 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
İkinci takrir de bendenize aittir. 

BAŞKAN — İkinci takriri de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonunca teklif edilen 6 ncı mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

(Rejim ve inkılâba ihanetten hüküm giymiş 
vatan hıyaneti suçu ile itham edilmiş kimseler 
veya dulları ile yetimleri bu kanun hükümlerin
den faydalanamazlar.) 

Erzincan Milletvekili 
Behçet Kemal Çağlar 

BAŞKAN — Birinci takrir tasarının heyeti 
umumiyesinin tekrar incelenmek üzere Bütçe 
Komisyonuna geri verilmesini istemektedir. 

Tasarının esaslı hükümleri kabul edilmiş, 
müzakere yalnız hir iki hükme inhisar etmiştir. 
Binaenaleyh birinci önergenin reye konmasına 
mahal yoktur. Ancak mevzuubahis olan fi ncı 
maddeyi Bütçe Komisyonu hazırlamış ve huzu
runuza getirmiştir. O madde yalnız idamına 
hükmedilenlerin yetim vo dullarına aittir. Beh
çet. kemal arkadaşımız bu istisnayı daha da teş
mil ederek, hiyaneti vataniyeden mahkûm olan
ların dul ve yetimlerinin de bu kanundan fay
dalanmamalarını teklif etti. Bu, tevsii tazam-
ıııuıı eder, binaenaleyh evvelâ bu ciluii yüksek 
oyunuza sunacağım. 

BÜTÇE K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — 20 Şubattaki müzake
reler neticesinde Yüksek Heyetinizce nazarı 
dikkate alman takrir Bütçe Komisyonuna gel
diği zaman, raporumuzda da belirttiğimiz gibi 
iki noktai nazar etrafında arkadaşlar toplandı
lar, ekalliyet İhsan Tigrel arkadaşımızın şim
di izah ettiği gibi, kanuni sebepler dolayısiy-
le, bu af kanunları cürüm ve cezayı ortadan 
kalkmış!i;-, diyerek kanunun bunlara da teşmili 
mi istediler? ekseriyet bu noktai. nazara işti
rak etnıedi. Filhakika 10 ncu yıl münasebetiy
le bir af kanunu intişar etmiştir. Bunda Te
rakki Perverlerden hiyaneti vataniye,,jeürmiyle 
mahkûm olai)lar Fistülejler ve İzmir ,-suikastine 
iştirak edenler tanıamiyle affolunmuslardır. 

-mı -
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Ondan sonra, 16 . VII . 1938 tarihinde intişar 
eiltm biı- kanunla İstiklâl Mahkemelerince mah
kûm edilmiş olanlar affedilnıişlerdir. Bu kanlı
mın birinci maddesine göre, İm, infaz edilme
miş cezalar ve infaz edilmiş olanların bütün 
hukuki ve fiilî neticelerine de şâmildir diye 
kaydedilmiştir. Aynı kanunun diğer maddeleri 
150 liklerin de affını istilzam etmektedir. 

Üçüncü maddesi de; Heyeti Mahsusa ve Şû
rayı Devlet tarafından verilen kararların da 
refcdildiğini bize bildirmektedir. Şimdi ar
kadaşlar Bütçe Komisyonunuz Yüksek Mecli-
sinizcc nazara alman takrirde Iliyaneti Vata-
ııiyeden dolayı idam edilenlerin ailelerine ve
rilmemesi • hususu kabul edilmiş olduğuna göre 
şimdi huzurunuza takdim etmiş olduğum mad
deyi teklif etmiş bulunuyorum. Filhakika umu
miyetle Iliyaneti Vataniyeden mahkûm olan
lar içerisinde arkadaşlarımın izah ettikleri hu
suslar vardır ve nihayet arkadaşlarıma arze-
deyim ki; Birinci Büyük Millet Meclisinden 
idam edilenler beş kişidir. Bunun halicinde iki 
tane de mahkûm olanlar vardır ki ; bir tanesi 
de mebusluktan ıskat edilmiştir. Onun için ar
kadaşımın takriri daha çok şümullüdür. Diva
nı Âliden mahkûm olanlar diye bir kayıt var
dır. Yüksek Heyetiniz nasıl tensip ederse on
ları nazarı itibare alarak hangilerinin yetim
lerine maaş tahsis edilip edilmemesini karar
laştırmak icabeder. 

BAŞKAN — Behçet Kemal Oağlar'ın tekli
fini yeniden okutuyorum. 

(Behçet Kemal Çağlar'ın ikinci takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Bu takriri nazarı itibare alan
lar... Almıyan.lar... Nazarı itibare alınmıştır. 
Önergeyi altıncı madde ile Bütçe Komisyonuna 
veriyoruz. Kanuna bir madde eklenmesi hak
kındaki Tekelioğlu'nun önergesi ile Komis
yona gitmişti. (îeri kalan iki meriyet mad
desini de onlar geldikten sonra görüşeceğiz. 

EMÎNİTTÎN CELÎKÖZ (Balıkesir) — Bu 
önerge üzerine bir temennim vardır, müsaade 
ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KMtNtTTİN GEEİKÖZ (Balıkesir) — Muh-

lereın arkadaşlarım; bu esas üstünde cereyan 
eden müzakeratta şu neticeye vardık: Bu 
maaşlar, hidematı vataniye tertibinden olacak
tır. Böyle olduğuna göre; bunun isim üzerine 

olması daha doğru olacaktır. Bunu, Encümenin 
nazarı itibara almasını rica ediyorum. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı
yla ait Uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Vakıflar Genil 
Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/201, 1/335) [11 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Meddelere geçilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı 
Kesinhesap Kanun tasarısı 

MADDE I. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1942 akçalı yılı giderleri ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi (3 784 0G9) lira (23) 
kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös-
teridiği gibi (4 04;") 114) lira (93) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödeneklerden 1942 akçalı yı
lı içinde harcanmıyan ve ilişik (A) işaretli eet-
velirı ayrı bir sütununda gösterilen (309 408) 
lira (05) kuruş yokedil mistir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte 
ilişik (O) işaretli, cetvelde gösterildiği gibi 
(4 852 535) lira (91) kuruş ve Hayrat Vakıf
lara ait satış hasılatı geçen yıldan devriyle bir
lik re (93 722) lira (30) kuruştur. 

m 
dadır. 

122 sayılı basmayazı tutanağın sonun-

— 30$ — 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen 

yoktur. Maddeyi cetvelle |?eraberyj£ahul eden
ler Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yünda yapılan giderler Hişik (D) işaretli 
cetvelde.gösterildiği gibi (1 510 379) lira (71) 
kuruş ve Hayrat Vakıflara ait satış bedellerin
den ayıu yıl içinde yapılan giderler (1 985) li
ra (50) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yılı içinde harcanmıyan ve ilişik (D) cet
velinin ayrı bir sütununda gösterilen (3 342 156) 
lira (20) kuruş ve Hayrat Vakıflara ait satış 
hasılatından aynı yıl içinde harcanmıyan 
(91 736) lira (86) kuruş gelir ve ödenek baki
yesi 1943 akçalı yılma devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum kabul edenler . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde ahkkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyla tasvibinize sunu
yorum. 

3. — 14 Eylül 1330 tarikU Tayjnat w Yem 
Kanununun 37 nci maddisinin dtğiffiümuİM 
dair kanun tasam* ve MüU Sapunma, Maliye 
vs Sûiç6 Komisyonları raporUm ^1/159) [13 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında, söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
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edenler... Etmiyenler,.. 
kabul edilmiştir. 

[1] 124 sayıh basmayan 
dadır. 

tutanağın sonun-

Maddelere geçilmesi 

Taymat ve Yem Kanununun 37 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
.şekilde değiştirilmiştir » 

Ordu malı kısraklardan doğan taylara süt 
kesiminden sonra veya Ördü hesabına yetiejfc&il-
mek üzere satmalınan 6 ayını doldurmuş yerli ve 
yabancı taylarja yavru katırlara aşağıdaki 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir: 

Yabancı taylar vasfını, ağırlığını gösteren 
yerli taylar da yabancı taylar gibi beslenir. 

BAŞKAN —• (1) sayılı cetveli okuyoruz. 
FtJAD SÎRMEN (Rize) — Reis Bey, cetveli 

okumaya lüzum var mı? Okunmasa da olur. 

[1] sayılı cetvel 

Y^rli ırk hayvanların tayları ile yerli yavru ka
tırları 

1. 
Yem çeşitleri 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 

Kilo Gr. Kilo Gr. 

ı, 
Kilo Gr. 

«AS* 
KiloGr. 

1.000 1.500 1.850 2.250 
350 
150 
300 

1.000 
1.000 

10 
Kalsiyum karbonat 15 

400 
200 
300 

1.500 
1.500 

15 
15 

400 
250 
300 

2.000 
2.000 

10 
15 

200 
200 
350 

2.500 
2.500 

15 
15 

[2 ] sayılı cetvel 

Yabancı ırk kadana tayiar %U hodana yavru ka~ 
ttrlara 

Yulaf 
Bakla.... 
Keten tohnmı 
Buğday kepefi 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 

1.700 $.000 2L600 3.000 
400 
250 
350 

1.500 
2.000 

10 
Kalsiyum karbonat 15 

800 
300 
400 

2.000 
3.000 

10 
15 

500 
400 
400 

2.700 
3.000 

16 
15 

500 
400 
400 

3.000 
4.000 

15 
15 

3 0 3 -
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Tîavııç gibi gelişmeyi sağlayıcı, iyinde vita- I 

minleri bulunan köklerin bulunmadığı zamanda 
değiştirme yolu ile içinde aynı maddeler bulunan \ 
yemler ve kuru otun bulunmadığı zamanlarda i 
aynı kaloriyi tulmak partiyle kuru yonca verilir. 

BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

JMADDK 2. --- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

-'BAŞKAN' — Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MA DDK 3. --- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürüt ür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

i. — Türkive ile Ticaret re Seyrisefain And
laşması ve Modüs' vivendi akdetmiş Devletler I 
mallarından bozdan için giriş genel tarifesinde
ki resim hadlerinde indirmeler yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Bitte e Komisyonları ra
porları. (1/50) j 1 I 

BAŞKAN - - Tasarın m 1ümü hakkında söz 
istiyen var mı:' Maddelere gerilmesini gabul eden
ler ... Ktmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain andlaşması ve 
Modüs vivendi akdetmiş Devletler mallarından 
bazıları için giriş genel tarifesindeki resim had
lerinde indirmeler yapılması hakkında Kanun 

M A DDK 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyri-

| 1 | 123 saydı'.-basmayan tutanağın sonunda-
d.ır. 
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selam Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş 
Devletler mallarından ilişik listede yazılı eşya 
ve maddeler için 23 Şubat l!)4f> tarihinden itiba
ren giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde, 
karşılarında yazılı nispetlerde indirim yapılması 
kabul ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? Birbiri maddeyi bağlı cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... içi
miydiler ... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Ktmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE o. - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Ktmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Vakıflar Genci Müdürlüğünün Kesinhesabına 

ait tasarıya oy vermiyen arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Açık oyun sonucunu arzediyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı 

yılı Kcsinhesap Kanununa (271) oy verilmiştir. 
Bunlardan (208) arkadaş kabul oyu vermiş, (3) 
ü de reddetmiştir. 

Muamele tamamdır, tasarının (268) oyla ka-
ııunluğu kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir madde 
kalmamıştır. Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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i. — Çorum Milletvekili Suheyp Karafakıoğ- I 

lu'nun, (Jerikli istasyonunun Sungurlu'ya bağlı
yan şosenin Delice Köprüsüne kadar kapladığı \ 
sahanın Kırıkkale ilcesine, bağlanmasını gerekti
ren sebepler hakkındaki sorusuna içişleri Haka
nı Münir Hiisrev (iöle'nin sözlü cevabı 

29 . IV . 1948 I 
Yüksek Başkanlığa 

Çerikli istasyonunu Sungurlu'ya bağlıyan 
şosenin Delice üzerindeki betonarme köprüye 
kadar- olan kısmı bataklık bir halde Keskin'e 
bağlı olan Karabekir Bucağı sınırı içinde bulun
duğu ve Ankara îlini de münakale bakımından 
alâkalandırmadığı gibi Çorum özel İdaresi ve 
Bayındırlık Müdürlüğünün de yetkisi dışında 
kaldığı için Samsun, Merzifan, Çorum ve Sun
gurlu'nun doğru ve en işlek yolu olan ve bu şe
hirleri Çerikli istasyonu vasıtasiyle Ankara'ya 
bağlıyan ve tabiatiyle Ankara özel idaresini il
gilendirmemesi cihctiyle bu yolur» yapılmış olan 
kısımları dahi bakımsızlıktan harap bir durum
da bulunuyordu. Bu sebeple Çerikli köyünün sı
nırı içinde bulunan Çerikli istasyonu ile bu yol 
kısmını ihtiva eden parçanın üç sene evvel Sun
gurlu İlcesine ilhakı ile bu yolun da yapılması 
ve bakılması Çorum özel İdaresince temin edil
mişken bu defa ayni sebepler mevcut olduğu ve 
bu yolun dört büyük şehir ve kasabanın müna
kalâtını sağlama bakımından ehemmiyeti açık 
bulunduğu halde Kırıkkale İlcesine yeni baştan 
bağlandığı anlaşılmıştır. Üç sene evvel Sungur
lu İlcesine arzedilen sebeplerle bağlanan sözü ge
çen sahanın ne gibi mücbir sebeplerle geri veril
diği hususunun yazılı olarak açıkça bildirilmesi 
için bu sorumun İçişleri Bakanlığına havale Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Suheyp Karafakıoğlu 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 . IV . 1948 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

6/131 - 3032/2014 sayılı buyrukları karşılığıdır. 
Çerikli istasyonunu Sungurlu'ya bağlıyan 

şosenin kapsadığı sahanın Kırıkkale İlcesine 
bağlanmasını gerektiren sebepler hakkında Çorum 
Milletvekili Suheyp Karafakıoğlu'nun yazılı 
önergesiyle istenilen yazılı cevabının eklice sunul
duğunu üstün saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle 
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Çerikli,köyü ve istasyonunun Ankara'ya bağ

lanmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıya ya
zılmıştır. 

Çorum tli İdare Kurulu ve Genel Meclisi 1941 
yılında aldığı bir kararla; Ankara ilinin Keskin 
İlcesine bağlı Çerikli istasyonu Ankara için 
iktisadi bir ehemmiyet taşımıyan alelade sıra 
istasyonlardan biri olduğu halde Çorum ve 
mülhakatı için hayati mahiyette ekonomik bir 
önemi haiz bulunması yüzünden, Çorum - Sun
gurlu - Çerikli şosesinin ilin birinci derecedeki 
yolları arasına alınmasına mukabil bu yolun te
madisi olan ve Delice köprüsünden itibaren Çe
rikli istasyonuna kadar 18 kilometrelik kısmın 
Ankara, sınırları içinde bulunması ve bu yolun 
Ankara için tâli derecede bir ehemmiyet taşıma
sından dolayı daimî nezaret ve onarımdan uzak 
tutulması ve Çerikli istasyonunda yolcuların isti-
rahatlerini temin edecek herhangi bir tesis vü
cuda getirilmediği gibi ilerde de getirilemeyeceği 
kanaati hâsıl olduğundan bütün bu mahzurların 
bertaraf edilmesi için Çerikli istasyonu ile Çe
rikli, Alcüı köylerinin ve Çerikli yolunun geçti
ği şeritvari arazi parçasının Çorum'un Sungur
lu İlcesine ilhakını istemişlerdir. 

Ankara ili idare Kurulu ve Genel Meclisi 
iso; sözü geçen köylerle istasyonun Sungurlu il
çesine 55 kilometre mesafede bulunmasına mu
kabil bağlı olduğu Keskin ilçesine 45 ve Delice 
Bucağına ise 9 kilometre mesafede bulunduğu 
cihetle idare yönünden bir çok kolaylıklara ma
lik oldukları ve ekonomik yönden de Sungurlu 
ile hiç bir münasebetleri bulunmadığı; Çorum 
ili kararlarında zikredildiği gibi Çerikli sıra is
tasyonlarından madut olmayıp iktisadi ehemmi
yeti derkâr bulunan Delice Bucağının büyük bir 
iskelesi olduğu ve aynızamanda köylülerin de 
Sungurlu'ya bağlanmaları hakkında bir arzu ve 
temayülleri bulunmadığından bu fekkin muva
fık olnuyacağmı mütalâa etmişlerdir. 

Her iki il kararlarını 16 . XII . 1941 tarihin
de bakanlığa intikal ettiren Çorum Valisi; Çe
rikli yolunun Ankara ili sınırları içinde kalan 
kısmının Ankara ili tarafından yaptırılmış olup 
onarılmasının da muntazaman icrası halinde bu 
noktanın mülki irtibatın tahvili için mücbir bir 
sebep teşkil etmiyeceğini ve esasen yolları çok 
ve bütçesi dar olan Çorum ili için de bu ilhakın 
faydadan ziyade bir külfet olacağını, istasyonda 
yolcuların istirahatlcrini temin edecek tesis 

— 305 — 
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lere gelince : Bıi husus istasyonun kendi geliş
me ve ilerlemesine bağlı olup Çorum İlinçe de 
herhangi bir tesis vücuda getirilmesine imkân, 
olmadığı gibi bu konunun daha ziyade Devlet 
Demiryollarını ilgilendirdiğini ve şeritvari bir 
arazinin Ankara İli dâhiline sokulmasının da 
gayri tabiî bir durum yaratacağını tebarüz etti
rerek bu teklifi yerinde bulmamıştır. 

Bakanlıkça, Çorum Valiliğinin mütalâasiyle 
Ankara ili idare Kurulu ve Genel Meclisinin ka
rarlarında ileri sürülen sebepler uygun görüle
rek dosya muameleden kaldırılmışken aradan 
geçen dört yıl içinde Çorumluların vâki ısrarı 
ve Ankara İlinin de muahharan muvafakat ka
rarı vermiş olması hasebiyle coğrafi vaziyet ve 
idari münasebet bakımımdan bu ilhakın mahzur
lu bulunmasına rağmen halkın faidesine olur dü
şüncesiyle Çorum'un teklifi 24 Şubat 1945 tari
hinde karara bağlanmıştır. 

Tatbikatta : Delice ırmağı ile Çerikli şosası 
arasında 18 kim. derinlikte bir cep teşkil, eden 
ve Sungurlu ilcesine bağlanan arazi pai'şasınm 
Delice bucağı köylülerine ait bulunmasından 
civar köylerle mütemadi anlaşmazlıklar tevlit 
eylediği ve bu anlaşmazlıkların, ihdas edilen 
bu gayri tabiî coğrafi ve idari durum münasebe
tiyle halli imkânı olmıyan ve yıllarca süren iki 
il arası sınır anlaşmazlığını doğurduğu, aynı za
manda ÇerikU İstasyonunda oturan ve iş gören 
esnafın % 70 nin Delice bucağına bağlı köyler 
halkından olması ye 9 Kim. mesafede Delice bu-
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cağı bulunmasına rağmen Hükümetle olan bütün 
işleri için 55 Kim. uzakta bulunan Sungurlu il
çesiyle temasta bulunmalarındaki zorlayıcı se-
beplerin mevcudiyeti ve köylülerin mütemadi 
müracaat lan üzerine mahallinde ayrıca mülki
ye müfettişlerine yaptırılan inceleme sonucunun 
yukardaki durumu teyit etmiş bulunduğu ve bu 
ilhakın esasını teşkil eden ve Çorum ilinee ba
kımsız kalacağından endişe edilen Ankara İli sı
nırları içindeki şose kısmının 1947 yılında Dev
let yolları arasına alınarak /L948 yılı başından 
itibaren de bakıma tâbi tutulduğu cihetle birin
ci sebepten mütevellit endişe izale edilmiş bu
lunmaktadır. ^ 

Yolcuların istirahati için istasyonda inşa 
edilecek tesislerin Çorum İline bağlı bulunduğu 
müddetçe de Çorum İli tarafından vücuda geti
rilmediği gibi esasen bu tesislerin daha ziyade 
istasyonların inkişaflarına bağlı ve dolayısiyle 
Devlet Demiryolları İdaresine ait bir iş olduğu 
şüphesizdir. Bu itibarla ilhak lehine ileri sürü
leri sebepler tamamen ortadan kalkmış oldu
ğundan coğrafi ve idari yönden mahzurlu bu 
gayri tabiî bağlılığın ıslahı cihetine gidilmiş ol
duğunu ve durumu tafsilâtiyle gösteren kroki
nin bağlı olarak sunulduğunu saygı ile arzede-
rim. [1]. 

İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle 

[1]. Bağh kuroki soru sahibine gösterilmiştir. 

DÜZELTIŞLER 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 122 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sahife 

11 A - Cetvelinin birinci satırındaki «Battala kalan» tâbiri «Yok edilen», 
12 Birinci satırdaki «Battala kalan» tâbiri «Yok edilen ve 
14 D - Cetvelinin birinci satırındaki «Battal edilen» tâbiri de «1943 yılma devredilen» olarak 

düzeltilecektir. 



B : 57 10.5 . 1948 0 : 1 
Vakıflar Oenel Müdürlüğünün 1942 Akçalı yılı Kesinhesapı Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Ayam 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Alton 
Fuat Bilâl 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 46} 

Oy verenler : 271 
Kabul edenler : 268 

Oya katılmıyanlar : 131 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarsın 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr, Muhlis Sun er 

SÎN&0L 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
üusan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budune 
Fahri Bük 
Aziz Dam 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

Ç4NKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan ^eynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantefcin 
Münir Çağıl 
üasena İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpac*. 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Gole 

OAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

Cemil Alevli 
Gl. A§ir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat, 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Acseven 

1 tısına il Sabuncu 
Abme<I Ulua 
Dr. Galip K. Zaimoğlıı 

GÜMÜŞ ANE 
Şevket Krdofran 
Şükrü Sökmansüer 
Talisin Tûzüw 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Ciüi 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rastın Yurdman 

İÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad' Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Münir Birsel ' \. 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
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Sait ö$f*k 
fücrem Onm 
Haydar Rüştü Öktenı 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
AMurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptognn 
Ham di Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki TmmtÜTk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzi oğlu 
lîcşitl özsoy 
Faik Seler 
Ömer 
Reşit Turgut 

KIEKLARELİ 
Zühtü Akın 
Ivoj'fİ. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyaınk 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürğe 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hüllött. Alâtay 
Mîtat Şakir Aİtatı 
Muhsin Adil Bittal 
Rasim Bre! 
Sevici Ergim 
Fatin Gökmen 
Huikl Efrıgüfl* 

• • • • ' ( ) 
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Kaim H*aziurOnnt 
Dr. Azi? Perkün 
'INivf ik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz ı 
Dr. Ahmet. İhsan Gür-
soy 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Kâmil Coşkımoğlu 
ismail Ertem 

Şevket Raşit Hatıpoğlu 
Faik Kurdoğlıı 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar ö iey 
fiilini öztarhan 
Feyztıllah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevûktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A'bîdîn Çakır 
Asım Gûrsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Hatid Onaran 

NİĞDE 
Fer i tEçer 

.1948 O : 1 
RTfnt Gürsoy 
I İn I id Meııgi 
ihrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fıtıtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekrr Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mohrned- Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yûregir 

SÎIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver KÖk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şak ir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
lümin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cenini Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik AhmedBanıl çu 
Temel Göksel 
Ali Rıza İşıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaogln 
Hamdı Orhon 
Hasan Saka 
Ali Saııalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
•ğlu 

TUNCELİ 
Kecmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
A ta lav Akan 
Razi Soyer 
Ksai Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAİD 
Celâl Arat 
Ziya ArJcant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfî Orhon 
Nuri Tarhan 
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l Reddedenler] 

ÇANAKKALE I KÜTAHYA 
İhsan Karasioğlu I Hakkı Gedik 
Ali Rıza Kırseyer 

{Oya haltlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Askar (1.) 
Hazim Bozca 
Hasan Dinler 
Şahin Lâçin 
Dı\ Cemal Tunca 

ANKARA 
Naki Ccvad Akkerman 
Mebruro Aksoley (1.) 
Falih Rıfkı Atay (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu (1.) 
Rasih Kaplan (1.) 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullalı Esat Sümer î 
(Î-) \ 

AYDIN 
Emin Bilgen (1.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kazım Özalp 

BÎLECÎK 
Momduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait S i r e n ' 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr, M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıl! Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(î.) 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
İsmet, Eker (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Rcşad Aydınlı 
Abidin Ego 
Hulusi O rai 
Dr. Behçet U/. (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Kazı! Ahııved Avkac* 
(D 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu (t.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rait Dinç, (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüncy 
a.) 
Şükrü Koeak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
EşreJ; -Dizda r (I tasta) 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mıırsaloğlu 
Abdülgaııi Türkmen 
(t.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (t.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (t.) 
Celâl Bayar 

Gl. ttefet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
(î.) 
Recep PekcrKİ.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal N. Arıııtan (t.) 
Atıf înan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (t.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Azis Samih llter 
Şerafettin Karacan 
TezeT Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 

Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlnoğln 
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K00AJ6LÎ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(Başkan) 
Sedad Çtamralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Dr. SacU Irmak 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakdıç 

MALATYA 
4. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıl Esenbel 
Şefik Tugay 
Mahmud, Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kanı 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 51 İO.ö 
Korgi. Ali Rıza Artun- 1 
kal (I.) 
Rıdvan Nafiz EUgüer 
(»0 

MAEAİ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 

j Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanktıt 
Abdullah Yaycıoglu 
(t) 

MARD» 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Vehbi Sandal (1.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl I 
(Hasta) 1 

[Açık Millet 

Erzurum t 
Giresun 1 
îstanbuj, 1 

1 Kastamonu 1 
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Dr. Saim Ali Dilenire 
D^ Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Cemil Biisel (I.) ' 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SttRD 
Etem izzet Benice 

StNOB 
Lûtfi Aksoy (î.) 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkanvekili) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAS 
Nazif Ergin 

Malatya 
Mardin 
Oıdu 
Tokad 

Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Refik Ahmet SeveugU 

TRABZON 
Sırrı Day (1.) 
Daniş Eyiboğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Vasfi Gerger ( 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvas 

YOföAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(i.) 

ZONGULDAK 
tsmaii Ergener 
Ali Rıza tncealemdaroğlu 
(t.) 
Sabri Koçer 

Yozgad 1 
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S.Sayısı: |Q5e ek 
Yozgad Milletvekili Sırrı lçoz ve üç arkadaşının, Sivas Kongresince 
seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet tertibinden ayiık 
verilmesi hakkında kanun teklifine dair Bütçe Komisyonu raporu 

( 2 / 4 2 ) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/42 
Karar No. 66 

ö . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz ve üç arkadaşı
nın Temsil Heyeti Üyeleriyle Birinci Büyük Mil
let Meclisi Üyelerine vataaıi hizmet karşılığı öde
nek verilmesi hakkındaki kanım teklifinin Ka
mutayda görüşülmesi sırasında, bu zevattan 
idam hükmü giymiş olanların mensuplarının bu 
haktan fay dadanmamaları hakkında tasarıya bir 
madde eklenmesine dair Sinob Milletvekili Cev

det Kerim încedayı ve Erzincan Milletvekili Beli-
çet Kemal Çağlar taraflarından verilen önerge 
Kamutayca dikkate alınmış ve Komisyon Sözcü
sü tarafından gerek bu önergenin incelenmesi ve 
gerekse Kamutayın bazı değişikliklerle kabul ey
lediği maddelerin yazılış şekilleri üzerinde tek
rar bir inceleme yapılması nıaksatlariyle tasa
rının Komisyonumuza iadesi isteği de kabul edil
miş bulunmakla tasarı Komisyonumuza verilmiş 
ve Önerge sahiplerinin huzuriyle görüşmeler ya
pılmıştır. 

Bu görüşmelerde, tasarının Kamutayca ka
bul edilmiş maddelerinin yazılış tarzında ve iba
reler üzerinde îçtüzükün 109 ncu maddesi ge
reğince bir değişiklik yapılmasına lüzum olmadı
ğı yapılan incelemelerden sonra kararlaştırıla
rak yukarıda sözü edilen önergenin görüşülmesi
ne geçilmiştir. 

Evvelâ, önergenin bir takriri müzakere olup 
olmadığı üzerinde durulmuş ve tasarının ikinci 
maddesinin Kamutayda görüşülmesi sırasında 

(Siyasi suçlardan dolayı ölümle cezalandırılan
lar) in ailelerini hariç tutan Maliye Komisyonu 
metninin müzakeresi teklifini havi Urfa Millet
vekili Vasfi Gerger'in önergesinin Kamutay
ca reddedilmesi sebebiyle aynı mahiyette gibi gö
rünen bu önergenin görüşülr^si K*1™"4- v 

bul etmediği bir hususun müzakeresi mahiye 
tinde bulunduğundan doğru olmıyacağı yolunda 
ileri sürülen fikirlerin yerinde olmadığı ve tu
tanağın incelenmesine göre Cevdet Kerim înce
dayı ve Behçet Kemal Çağlar'm önergeleri hak
kında verdikleri izahat da bu önergeyi alelıtlak 
s'yasi suçlardan değil yalnız vatan ihaneti su
çundan mahkûm olarak idam edilenler hakkın
da veımiş oldukları anlaşılmış bulunmakla Ko
misyonumuz Vasfi Gerger'in reddedilen öner
gesiyle bu önerge arasında mahiyet itibariyle 
bir fark görmüş ve Kamutayca da bu fark se
bebiyle dikkat nazarına alınmış bulunduğuna 
kanaat getirilerek önerge üzerinde görüşmeyi 
tabiî bulmuştur. 

Yapılan incelemelerde iki kanaat meydana 
çıkmıştır. Bunlardan biri Sivas Temsil Heyetine 
ve Büyük Millet Meclisinin Birinci dönemine 
üye seçilenlerden vatana ihanetle idam veya 
mahkûm olanların biiâhara çıkan muhtelif umu
mi af kanunlariyle suçlarının ve cezalarının, 
infaz olunmuşlarsa dahi bütün neticeleriyle kal
dırıldığı ve hukukan bunnlar hakkında bir va-
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tan ihaneti mevcut olmadığı cihetle Büyük Mil
let Meclisinin Birinci dönemine katılmış olan
lardan bu durumdaki zevalin ve kanunda, tespit 
edilen dul ve yetimlerinin bu mükâfattan fay
dalanmalarında hiç bir hukukî mahzur bııluu-
rnadığı; 

İkinci kanaate göre de, her ne kadar muhte
lif af kanunları suçları, cezaları ve neticelerini 
ortadan kaldırmış ise de tesis edilmek istenilen 
şeyin, bir hak olmayıp Temsil Heyetine üye ol
manın ve Büyük Millet Meclisinin Birinci dö
nemine serilmenin ve bu heyetlerin vücuda ge
tirdiği büyük vatan inkılâbına iJânihaye sada
kat göstermiş olmanın bir kül halinde mütalâamı 
suretiyle bunun heyeti umumiyesini mükâfat
landırmakla u ibaret olduğu ve binaenaleyh va
tan ihanetiyle idam edilmiş kimselerin velev af
fedilmiş olsalar dahi böyle bir mükâfata lâyık 
olamıyaeakları ve bu sebeple tasarıya bunu temin 
edecek bir maddenin ilâvesinin doğru olduğu 
neticesine varılmıştır. 

Her iki teklif oya konularak yoğunlukla 
tasarıya ikinci teklife göre altıncı bir madde
nin ilâvesine karar verilmiş ve ilişik-madde bu 
maksatla yazılmıştır. 

Kamutayın onayına arzcdiluıek üzere. Yük

sek Başkanlığa sim ulur. 
Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 
/ı'. Krtetı Umumi afların bütün hukuk ve 

vecaibiyle hem cürmü, hem ce
zayı ortadan kaldırması esas hu
kuk prensipleri icabından oldu
ğuna göre Büyük Millet Mecli
since muhtelif kanunlarla affa 
mazhar kılınmış olan kimselerin 
veresesini hissi sebeplerle, bun
dan istisna etmenin doğru olma
dığına kan,i olduğumdan karara 

muhalifim 
/. ÎT. Tigrcl 

Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Amasya 
M. Eriş F. Öynun Muhalifim 

A. K. Yiğüoylu 
Ankara Balıkesir Bursa 

Müstenkifim E. Alt an F. Bük 
r. anut 

İzmir Konya Niğde 
S. Dikmen Muhalifim Muhalifim 

/?.' Çumrali K. frîır.roy< 
Samsun Yozgad Aydın 

:)/. A, YörüUr S. îçtiz Ol, /?. Atpmav 

BÜTÇE KOMlSYONUNOA TASARIYA, EK 
LF/NMESİ TEKLİF EDİLEN MADDE 

MADDE" G. Vatan hıyaneti suçundan 
idam edilenlerin ikinci maddede vazılı dul ve 

yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalajut
mazlar. 

( S. Sayısı : 105 e ek ) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DBĞÎŞTÎRİŞt 

Sivas Kongresince seçilen TemsÜ Heyeti 'Üyele
riyle Türkiye Büyük Millet MecUsinin Birinci 
Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık verilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ 
bulunanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve 
başkaca zam yapılmamak kaydiyle vatani hizmet 
tertibinden 350 şer lira aylık bağlanır. 

(Kamutayca kabul edilmiştir.) 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan Ölmüş bulunanların ve bundan sonra öle
cek olanların: 

a) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe, 
b) Yirmi yaşma girmemiş, yüksek tahsile 

devam etmekte ise, yirmi beş yaşını geçmemiş 
erkek çocuklarına, 

e) Evli bulunmıyan kız çocuklarına, evle-
ninceye kadar, 

Vatani hizmet tertibinden 175 lira aylık 
bağlanır. 

Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar 
birden fazla ise bu miktar aralarmda müsavi 
olarak taksim olunur. 

(Kamutayca kabul edilmiştir.) 

MADDE 3. — Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Dönemine Üye seçildiği halde ilti
hak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çekilenler, 
mazbatası kabul edilmiyenler, iskat edilenler ve
ya daimî bir memuriyeti tercih ederek ilgisini 
kesenler ve bunların ikinci maddede yazılı dul 
ve yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalana
mazlar. 

(Kamutayca kabul edilmiştir.) 

MADDE 4. — Birinci madde hükmünce ay
lığa müstahak olanlardan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3650, 

3661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden, resmî ve
ya hususi kurumlarla bankalar, özel idare ve be
lediyelerden 350 lira ve ikinci madde hükmünce 
aylığa müstahak olup da aynı durumda bulunan
lardan 175 lira veya daha fazla aylık (her çe
şit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve va
tani hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek 
alanların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sü
rece bu kanun hükmünden faydalanamazlar. Ay
lığa müstahak olanların taaddüdü dolay isiyle 
ikinci maddenin son fıkrası gereğince aylık mik
tarı 175 liradan aşağı düşenlerden yukarda yazı
lı durumda olanların görevlerine ait aylık ücret 
ve ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince he
sap edilecek hisselerinden fazla olduğu takdir
de bu kanundan faydalanamazlar ve bunların 
hisseleri diğerlerine ilâve edilmez. 

(Kamutayca kabul edilmiştir.) 
MADDE 5. — Birinci madde hükmüne göre 

aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede 
yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve öde
nekleri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci nıad-
do hükmüne göre aylığa müstahak olanlardan 
aynı durumda bulunup da aylık, ücret ve ödenek
leri 175 liradan aşağı bulunanlara aylık, ücret 
ve ödenekleriyle (Her çeşit zamlariyle birlikte 
emekli, dul, yetim ve vatani hizmet aylıkları dâ
hil ) birinciler için 350, ikinciler için 175 lira ara
sındaki farklar vatani hizmet tertibinden ödenir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı 
olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenek
leri, hisselerine düşen aylık miktarından nok
san bulunduğu takdirde aradaki farklar keza 
vatani hizmet tertibinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımını kovalı-
yan ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S . Sayısı : 105 ç e k ) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta

sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /201 , 1/335) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/201) 

2'. C. 
Sayıştay 

Sayı : 274950 - 381 
10.11.194H 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesbına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayı§tay Başkanı 
S. Oran 

Uygunluk bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine, uyularak Başbakanlıktan Sayıştaya gönderi
len Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabmm, Sayıştayea incelenip yargılanmış 
olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat gözönünde bulundu
rulmak üzere Kesinhesapta yazılı rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

10.11.1948 

Sayıştay Başkanı D. : 1 Başkanı D. : 2 Başkanı 
Keyfi Oran Faik Eke Âlim Özgen 

Üye Üye 
Miieyyet Mcnemencioğlu M. ihsan Erenli 

Üye Üye 
Mehmet Ali Apak Abdullah Âli Hemen 

Üye Üye 
Fikret Aktıdga Ahmet Talât D engel 

D. : 3 Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
Nazmi Başak 

Üye 
Ali Ragıp ögel 

Üye 
Faruk Işık 

D. : 4 Başkanı 
Refik Bakuy 

Üye 
Fahri Özbud-un 

Üye 
A. Kemalettin Arıçay 

Üye 
Fuad Beşkardeş 

Savcı 
Enver Arkwn 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/335) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel, Müdürlüğü 8. XII. 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -274, 6/3214 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Ckmel Müdürlüğünün 1942 malî yılı hesabıkatîsi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 5 . XI I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının ilişikle
rimde birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

İzahname 

Umumi mizan 

Umumi mizan 
Bu mizan Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve vilâyet muhasipliklerinde 1942 mnlî yı

lında vukua gelen umumi muamelâtını gösterir hulâsadır. 
Tetkikından da anlaşılacağı üzere Genel Müdürlüğün 1942 malî yılı içinde bütçe ve muavin he

saplara taallûk eden varidat ve sarfiyatını ve muhasiplikler arasında yapılan para irsalâtını, hesabı 
cari ve sair muamelâtı ifade eden harekât ile devreden hesap bakiyelerini, vezne ve banka mev
cutlarını göstermektedir. 

Bütçe varidatı 
Umumi varidat ^ 

1942 malî yılı içinde bütçe varidatından (3 996668) lira (18) kuruş tahsilat yapılmıştır. Muhte
lif kanunlar uyarınca da faslı mahsus olarak (47 469) lira (56) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Ye
kûnu (4 044 137) lira (74) kuruşa baliğ olmaktadır. 

Bütçe tahsilatından 
Lira K. 

3 322 375 62 lirası 1942 malî yılı tahakkukatma ait varidata, 
535 011 64 lirası eski senelerden devreden bakayaya, 

857 387 26 
129 607 17 lirası masraf bütçesinin 28 nci hastane faslına Muhasebei Umumiye Kanununun 

55 nci maddesine tevfikan tahsisat kaydedilen paraya mukabil Tıp fakültesinden 
alınan karşılığına, 

9 673 75 lirası masraf bütçesinin 29 ncu imaretler faslına Muhasebei Umumiye Kanununun 
55 nci maddesine tevfikan tahsisat kaydedilen paraya mukabil bazı mülhak va
kıflardan alman varidata aittir. 

996 «68 18 Toplam 

( S . Sayısı : 122) 
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Faslı mahsus tahsilatından 

Lira K. 

lira Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi mucibince zabtedilen vakıflar tahsilâtına, 
lira 3609 sayılı Kanun mucibince (600) bin liraya mahsuben âbidat tamiratı 
karşılığına, 
lira 2252 sayılı Kanun mucibince Tıp Fakültesi karşılığına aittir. 

Toplam 

1942 malî yılı bütçesinin (3 358 000) lira varidat muhammenatına nazaran hesabı katî ile tesbit 
edilen (3 857 387) lira (26) kuruş bütçe varidatında (499 387) lira (26) kuruş fazlalık vardır. 

Bu fazlalık; aşağıda - Bütçe muhammenatının tahsilatla mukayesesi - serlevhası altında izah 
edildiği üzere bazı varidat kaynaklarından vukua gelen tahsilat fazlaları ile tasfiyeler netayici ola
rak muhtelif sebeplere binaen bazı hesaplardan j.ahsuben varidata inkilâp ettirilmiş bulunan bir
takım paralardan mütevellittir. 

Bütçe muhammenatının tahsilatla mukayesesi, fazla ve noksan sebepleri 

îcarei vahide : Fasıl : 1 - Madde : 1 
(I 235 000) lira bütçe muhammenatına karşı (1 320 828) lira (9) kuruş tahsilat yapılmış olup 

(85 828) lira (29) kuruş fazlası vardır. Kiralar 1939 malî yılındaki eski miktarları muhafaza et
mekte ise de bir taraftan 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi mucibince mevkilerine 
ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli görülmiyen akar ve toprak satışlarından elde 
edilen paralarla yurdıınıuzn muhtelif mahallerinde satmalman veya yaptırılan yeni binalar kirası 
bu varidatı ziyadeleştirmeye saik olmuştur. 

îcarei müeccele : Fasıl : 1 - Madde : 2 
(500 000) lira bütçe muhammenatına karşı (437 130) lira (78) kuruş tahsilat kaydedilmiş olup 

(02 869) lira (22) kuruş noksanı vardır. 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesi mucibin
ce yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıfları adına mülkiyetleri tescil edilmesi lâzım gelen ica-
reteyinli ve mukataalı gayrimenkullerin üzerinden seneler geçtikçe adedi ve başlıcaları azal
makta olduğu cihetle arzetmekte bulunan noksanlik bundan mütevellittir. 

Bir de son zamanlarda müeccele ve mukataa da beş senelik müruruzaman esası kabul edilmiş 
olduğundan bu yönden de bakaya tahsil olunmıyarak kayıtlarının terkinine gidilmektedir. 

Her sene bütçesine bir derece noksaniyle vazolunmakta bulunan müeccele muhammenatı yuka
rıda arzcdilen sebepler dolayısiyle hesabı katiler ile tesbit kılman tahsilatla karşılanmam akta ise 
de diğer taraftan alınmakta bulunan taviz bedelinin Vakıf Kanununun 32 nci maddesi mucibince 
getirmekte olduğu faiz ile telâfi edilmekte bulunmuştur. 

Mukataa : Fasıl : 1 - Madde : 3 
(50 000) lira bütçe muhammenatına karşı (45 654) lira (2) kuruş tahsilat kaydedilmiş olup 

(4 345) lira (99) kuruş noksanı vardır. Yukarıda müeccele bahsinde arzedilen hal bu mukataada 
da varit olduğundan buna rağmen bir miktar noksanlık arzetmiş olması çok birşey değildir. 

Kontrol hakkı : Fasıl : 2 - Madde : 1 
(40 000) lira muhammenata karşı'(36 191) lira (30) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Daima nok

sanlık arzeden bu varidatın başlıca sebebi Aka liyet vakıflarının devanı edegelen ihtilâfının el-
yem halledilmemiş olmasından münbaistir. 

Mahlûl muaccelâtı : Fasıl : 2 - Madde : 2 
(90 000) muhammenata karşı (120 177) lira (37) kuruş tahsilat kaydedilmiş olup (30 177) lira 
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(.'»7) kuruş fazlası vard ı r . »Su ara l tk satı l ığa çıkarı lan mahlûlâta fazkusiyle tâli]) çıkması 333 nu
maral ı Kanun mucibince f irar ve t egayyüp eden mübadeleye gayr i tâbi eşhastan met ruk iearete-
yinli gayr imenkul ler in satış bedelleri bu va r ida ta inkişaf vermiştir . 

Orman hasılat ı : Fas ı l : 2 - Madde : 3 
(7;") UOO) lira muhammenata karş ı (250 609) lira (82) kuruş tahsi la t yapılmış olup (175 009) 

lira (82) kuruş fazlası vardır , iş ler bir hale getirilen («iresuu'da Kırık, Bolu 'da Karadere Or
manlar ı , mahsulâ t ın ın u y g u n f iyat lar la sat ı lmakta bulunması fazlalığa saik olmuştur . 

Zeytinl ikler hasılat ı : Fasıl : 2 - Madde : 4 
(100 000) lira bütçe muhammena t ına karşı (17(5 87ü) lira (72) ku ruş tahsi la t yapılmış olup 

(70 876) lira (72) kuruş fazlası vardı r . Bu fazlalık bilhassa 1941 malî yılı mahsulünden 1942 malî 
yılına Aydın Vakıf lar Müdür lüğünce aynen devrolunan yağ sa t ış ından ve bir de A y d ı n ' d a 3913 sa
yılı Kanun mucibince Ayvalığa ilâveten tesis kı l ınan Zeytinl ik işletme İdaresinin teşekkülüne ka
dar bir kısım mahsulât ın yine bu Müdürlükçe satılmış olmasından mütevel l i t t i r . 

Arazi ve Zeytinlikler hasılatı : Fasıl : 2 - Madde : 5 
(15 000) lira muhammeıuıta karsı (32 299) lira (84) kuruş tahsilat tesbit edilmiş olup (17 299ı 

lira (84) kuruş fazlası vardır . 
Ahval dolayısiyle Aydın, (liresuu mahsulünün değer fiyat biriyle satılmış olması bu hasılatla' 

fazlalık husule getirmesine sebep olmuştur. 

Zeytinlikler işletmesi hasılatı : Fasıl : 2 - Madde: 6 
(250 000) lira muhammenata karşı (217 224) lira (53) kuruş tahsilat kaydedilmiş olup 

(32 775) lira (47) kuruş noksanı vardır . 

Ayvalık İşletme İdaresi yağlarının senesi içinde tamamen satılıuıyarak bir kısmının 194:! malî 
yılına devretmiş olması ve faaliyeti durmamak için de satışla i'aaliyel programı ile alınmış olan 
masraf lar üzerinde devret t i r i lmiş olmasına binaen 1942 malî yılı kira bedelinden bizzarure se
nesi içinde tamamen tahsil olunarak bütçeye irat kaydedilmemiş bulunması yüzünden noksanlık hu
sule gelmiştir. 

Halbuki sonra satışlardan elde edilen para ile 1942 malî yılı k i ra bedeli tamamlanarak (71 963) 
lira üzerinden 1943 malî yılında bütçeye irat kaydolunduğıına bakılınca tahsilatta noksanlık değil, 
bilâkis (39 187) lira (53) kuruş fazlalık var demektir . 

Memba Suları İşletme hasılatı : Fas ı l : 2 - Madde: 7 
(10 000) lira muhammenata' karşı (1 531) lira (88) kuruş fazlasiyle (M 531) lira (18) kuruş 

tahsilat yapılmıştır . 

Mütenevvi varidat : Fasıl : 2 - Madde : 8 
(70 000) lira muhammenata karsı (210 015) lira (58) kuruş varidat kaydedilmişi ir. (140 01.)) 

lira (58) kuruş fazlası vardır . Maddi zatindaki tahsilat fazlalığından maada bu mey ana tasfiyeler 
ııetayici olrrak mahsuben irat kaydolunmuş bazı paralar da dâhildir . 

Akar ve toprak sal ıs bedeli faizi : Fasıl : 2 - Madde : 9 
(200 000) lira muhammenata karşı (149 721) lira (29) kuruş tahsilat tesbit edilmiş olup 

(50 278) lira (71) kuruş noksanı vardır . 

(2 762) sayılı Vakıf lar Kanununun 12 nci maddesi mucibince yerlerine yeni aka r alınmak "ve
ya. yeni akar yaptır ı lmak üzere mevkilerine ve temin ettikleri menfaatlerine göre kalmaları ge
rekli görülmediği cihetle satılan aka r ve toprak bedellerinin daima tahavvüle mâruz olup inip 
çıkma ihtimalcri mevcut o lduğundan sene sonunda getireceği faizin, ancak bu sat ış lardan ehle 
edilecek para ile ölçülmesi lâzımgelir. 

1942 malî yılı sonlarına doğru İstanbul Ma ınütaaddit apart mumların satınalınmış olması bu 
var ida t ta noksanlık husule gelmesine sebep olmuş ise de diğer ta raf tan sat ınal ınmış olan apar t ı -
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inanların kiraları nazarı dikkate alınınca buradaki noksanlık başka cihetten telâfi edilmiş oldu
ğu görülür. Nitekim yukarda birinci faslın birinci icarei vahide maddesinde gösterileu fazlalık 
kısmen bunlardan, mütevellittir. 

Taviz bedeli faizi : Fasıl : 2 - Madde : 10 
(320 000) lira ^muhammenata karşı (31.3 357) lira (59) kuruş tahsilat yapılmış olup (6 642) 

lira (41) kuruş noksanı vardır. Ehemmiyetsiz bir fark olmakla beraber sebebi de (3 668) sayı
lı Kanuna istinaden taviz bedelinden çekilen (500 000) lira ile İstanbul'da akar satın alınmış 
olmasından mütevelliddir. 

Müteferrik hasılat : Fasıl : 2 - Madde : 11 
(100 000) lira muhammenata karşı (267 128) lira (60), kuruş varidat kaydedilmiş olup 

(167 128) lira (60) kuruş fazlası vardır. Haddi zatindeki tahsilat fazlalığından maada bu ıneya-
na tasfiyeler netayici olarak mahsuben irat kaydohmnruş bazı paralar da dâhildir. 

Vakıf paralar faizi : Fasıl : 2 - Madde 12 
(53 000) lira muhammenata karşı (68 639) lira (65) kuruş tahsilat kaydedilmiş olup (15 639) 

lira (65) kuruş fazlası vardır. Bu fazlalık vaktiyle vilâyetlerde ikraz kılınmış olan nukudu mev
kuf enin tahsil edilen "faizlerinden mütevellittir. Vakıf Paralar Müdürlüğündeki nukudu mevkufc 
sermayesi için tahsil olunan faiz miktarı (54 817) lira (87) kuruştan ibaret bulunmaktadır. 

1942 malî yılından devrohman varidat fazlası : Fasıl : 3 
Nakden 1942 malî yılına devrohumıuş bir varidat fazlası olduğuna göre izaha mahal görülente-

. mistir. 

Hazineden yardım : Fasıl : 4 
(200 000) lira muhammenatı tamamen Hazineden tahsil-edilmiş olmasına göre bu bapta da izah 

edilecek bir cihet yoktur. 
Binnetice hesabı katı ile tesbit edilmiş bulunan ve yukarda fazla ve noksan sebepleri izah kılın

mış olan bütçe tahsilatının muhammenata nazaran mukayesesi erkanı üzerinden yeknazarda görüle
bilmek için de icmali bir cetveli aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. 

1 
1 
3 
1 
2 
•» 
• > 4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Varidatın nevi 

İcarei vahide 
Müeccele 
Mukataa 
Kontrol hakkı 
Mahlûl muaceelâtı 

Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasıltı 
Arazi ve incirlikler has 

19 4 2 
malî yılı bütçe 
muhammenatı 

1 

datı 
Zeytinlikler işletme hasılatı 
Vakıf memba suları işle 
hasılatı ' 
Mütenevvi varidat 
Akar ve toprak satış bt 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 

'tine 

•deli 

Lira 

235 000 
500 000 

50 000 
40 000 
90 000 
75 000 

100 000 
15 000 

250 000 

10 000 
70 000 

200 000 
a20 ooo 
100 000 

1 9 4 2 
malî yılı hesabı 
katîsiyle tesbit 
olunan tahsilat 

Lira 

437 130 
45 654 
36 191 

120 177 
. 250 609 

176 876 
32 299 

217 224 

11 531 
-21 (M) 15 
149 721 
313 357 
267 128 

K. 

78 
02 
30 
37 
82 
72 
84 
53 

88 
&8 
29 
59 
60 

Fazlası 
Lira. 

1 320 828 

30 177 
175 609 
76 876 
17 299 

1 511 
140 015 

167-128; 

K. 

29 

37 
82 
72 
84 

88 
58 

60. 

Noksanı 
Lira 

85 828 
62 869 
4 345 
3 808 

32 775 

m 278 
. 6 643 

K. 

29 
22 
98 
70 

47 

71 
41 
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19 4 2 

19 4 2 malî yılı hesabı 
malî yılı bütçe kaiîsiyle teshil 
muhammenatı olunan tahsilat Fazlası Noksanı 

B. M. Varidatın nevi Lira Lira, K. Lira K. Lira K. 

12 Vakıf paralar faizi 53 000 (58 039 05 15 fi:5!) (İ5 
1941. malî yılından devro-
lıınan varidat fazlası 50 000 
Hazineden vardım 200 000 200 000 

Yekûn (.Bütçe muhamme
natı) 3 358 000 3 857 387 2(5 710 107 75 I0() 720 49 
Faslı mahsus: imaretler 
kargılığı 9 073 75 
Faslı mahsus: Hastane 
Tıp Fakültesi karşılığı 129 007 17 

Umumî Yekûn 3 358 000 3 990 008 18 710 107 75 100 720 49 

Bütçe sarfiyatı 

Masarifi umumiye 
1942 malî yılı hesap devresi içinde bütçe muhassasatma mahsuben yapılan hizmetler için 

(3 732 050) lira (72) kuruş masraf tahakkuk etmiş ve muhtelif kanunlara tevfikan faslı mahsus
lar için de (50 001) lira (18) kuruş masraf kaydolunınuştur. Yekûnu (3 783 317) lira (90) ku
ruşa baliğ olmaktadır. 

Bütçe masarifatırıdaıı 
3 483 073 90 lira bütçe ınuhassasatı için nakden verilmiştir. 

248 982 70 lira Mayıs sonunda masraf kaydı suretiyle bütçe enıanatına alınarak yeni 
seneye devroluıımuştur. 

3 732 050 72 YEKÛN 

Faslı mahsus masarifatından 
4 034 72 lira Bütçe Kanununun 9 ucu maddesi mucibince zaptedileu vakıflar; 
3 040 71 lira (3009) sayılı Kanun mucibince (000) bin liraya mahsuben âbidat tamiratı; 

42 379 75 lira (2252) sayılı Kanun mucibince Tıp Fakültesi masraflarına verilmiştir. 

50 001 18 YTCKÛN 

, Bütçe enıanatına alınmış olan (248 982) lira (70) kuruşun nakit karşılığı bütçe tahsilatından 
1943 malî yılma devretmiş olmasına mebni tahsilat fevkinde bütçe muhassasatından bir gûna mas
raf tahakkuk ettirilmemiştir. 

Şu hale nazaran tahsilatla masraf arasında muvazene! mevcut olup aksaklık bulunmadığından 
aşağıya dercedilen mukayeseye nazaran,, tahsilatta fazla da vardır. 

...Bütçe'«tahsilat ve tediyatmm mukayesesi 
1942 nialî yılı devrei hesabiyesi içinde yukarda - bütçe varidatı - serlevhası altında bahs ve 

izah edildiği üzere bütçe varidatı olarak (3 990 008) lira (18) kuruş tahsilat bütçe hidematı ola-
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rak da (3 732 651) lira (72) kuruş masarif at kaydolunmuştur. 

(o 996 668) lira (18) kuruş bütçe varidatından i'aslı mahsus şeklinde iki kalemle imaretler 
ile hastane için 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfikan birer 
faslı mahsus halinde tahsilat kaydolunan (139 280) lira (92) kuruş çıkarıldıkta geri kalan 
(.'5 857 387) lira (26) kuruş asıl bütçe tahsilatını teşkil etmekte olmasına mebni (3 358 800) li 
ra bütçe muhammenatına nazaran (499 '.İHI) lira (21) kuruş fazlası vardır. 

Hali malî cetvellerinden çıkarılan hesaba nazaran bütçe varidatı tahsilatından kasa ve ban
ka hesaplarından 1943 malî yılına ceman (484 2]9) lira (01) kuruşluk bir nakdin devir kılınmış 
olduğu anlaşıldığından bundan 1942 malî yılı hidematından mütevellit bütçe emanatı için 
(248 982) lira (76) kuruşun tefriki halinde geriye kalan (235 236) lira (25) kuruş bütçe tahsi
latı fazlası addolunabilir. 

Binnetice 1942 malî yılı bütçesi iyi bir vaziyette ve fazla tahsilatla kapanmış oluyor. 

Bütçeye ait varidat tahakkukatiyle tahsilatının mukayesesi 

Jlaliye varidatı 
llesabıkatînin 1943 malî senesine müdevver bakaya cetvelinde görüleceği üzere -

faslı mahsuslar hariç - muhtelif varidat nevilerinden 1942 malî yılı haliye tahakkukatı (3 601 345) 
lira (5) kuruş, haliye tahsilatı (3 322 375) lira (62) kuruştur. Tahsilat derecesi % 92 olduğun
dan az değildir. 

Maliyeden devreden (278 969) lira (43) kuruş icarei vâhideye ait (46 668) lira (99) kuruştan 
bakaya, (1 274 270) lira (25) kuruş haliye tahakkukatına nazaran ancak % 3,5 nispetinde oldu
ğundan bu kadarcık bir paranın sene sonu itibariyJe devri ve akitlere müstenit olduğu için J943 
malî yılında tahsili tabiî bir keyfiyet bulunmaktadır. 

Yüz bin kalemi geçen icarei müeccele, icarei vahide gibi mukavelenameye merbut olmadığı, 
müteferrik ve dağınık yerlerde olduğu gibi pek çoğu da küçük kalemleri teşkil etmekte bulundu
ğu cihetle bu varidattan fazla tahsilat yapılamamakta ve vakfiyetleri hakkında vâki olan bazı 
ihtilâflarda takibatı geri bırakmaktadır. Bunlara rağmen tahsilat nispetine az denilemez. 

Diğer varidattaki tahsilat nispetleri tahakkukatın aynı olduğu, ancak.bir kısmının cüzi birer 
miktar bakayası bulunduğu cihetle izaha mahal görülmemiştir. 

Sabıka bakayası 
Umum Müdürlüğün evvelki seneler hesabıkatîlerinde de beyan edildiği veçhile muhtelif se

bepler dolay isiyle tahsil ve takip vaziyetini kaybetmiş bulunan icarei vahide ve zeytinlikler ha
sılatı gibi bakayanın aynı zamanda tetkik ve murakabe usullerinin tam teessüs etmemiş zamanla
ra ait olmasına mebni bunların mevzu hükümler dairesinde' tasfiye olunarak hesaplarından çıka
rılması ve tahsil kabiliyeti görülenlerin de tahsilleri keyfiyeti takip kılınmaktadır. Şimdiye ka
dar 3321 sayılı Kanun mucibince (523 762) liranın tasfiyesi cihetine gidilmiştir. 

Müeccele ve mukataa bakayasına gelince 
l>u varidatta evvelce müruruzaman mevzuubahs değildi. Şimdi beş senelik müruruzaman 

esası kabul edilmiş olduğundan evvelce tahakkuk ettirilip seneden seneye devredilmekte bulunan 
müeccele ve mukataa bakayasının artık tahsiline imkân kalmadığı cihetle mevzuatı dairesinde 
tasfiye ve terkine tâbi tutulmaktadır. Tîu itibarla bu bakayadan bundan böyle fazla bir tahsilat 
beklenilemez. 

Diğer varidat bakayaları cüz'i birer miktardan ibaret bulunmasına mebni bunlar hakkında izah 
edilecek bir cihet yoktur. , : 

Hakıyei matlup devreden hesaplar 
Akar ve toprak satış bedeli ile taviz bedeli hesaplarının bakiyei matlûplarının tamam dene

cek bir halde nakit karşılığı Vakıf Paralar Müdürlüğünde mevcut olup 2762 sayılı Vakıflar Katuı-
ıuııııın J3, 32 nci maddeleri mucibince nemalandırılmaktadır. -: : ' • •'• 

( S. Savısı,; 122 ) 



Emanat ile mülhaka hesabı bakiyelerinin dahi bütçe emanati ile bjrlikte büyük bir kısmının 
nakit karşılıkları, kasa ve banka mevcutları meyanıtıda mahfuz olup muvazeneli gitmekte ve 
bunlardan tasfiyeye tâbi olanların ise muameleleri intaç kılındıkça karşılıkları bütçe varidatına 
kalbolunmaktadır: 

"îiinnetice bakıyei matlup devreden hesapların yukarda izah edildiği veçhile nakit karşılıkları 
mevcut olduğundan muvazene bozulmamak için hakkında hassasiyet gösterilmektedir. 

Bakıyei zimmet devreden hesaplar 
Memurin ve eşhas zimemi, ilişikli tetliyat, sarfiyatı muvakkata gibi bakıyei zimmet devre

den hesaplarda murakkam paralar dahi mevzuatı dairesinde takip kılınmakta ve tasfiyeye tâbi 
bulunanların ise muameleleri intaç kılındıkça mahsup veya kayıtları terkin edilmektedir. Şim
diye kadar 3497 numaralı Kanun hükmüne tevfikan (102 645) liranın tasfiyesi cihetine gidil
miştir. Tahsilat ve mahsuba t başkadır. 

* " Fevkalâde varidat ve masarifat 

Akar ve toprak satış bedeli 
2950 sayılı Kanunun birinci maddesi uyarınca faslı mahsus şeklinde idare edilen akar ve top

rak satış bedel âtından: 
1 247 740 08 lira 1942 malî yılı içindeki tahsilata ; 
3 578 305 83 lira 1941 malî yılından devredilen paraya aittir. 

4 826 045 91 Yekûn 

Bunlardan : 
1 510 1179 71 lira 1942 malî yılı içinde sarfiyat kaydedilmiştir. 
3 315 666 20 lira 1943 malî yılma devrolunmuştur. 

4 826 045 91 Yekûn 

Hayrat satış bedeli: 
(2950) sayılı kanunun birinci maddesi uyarınca faslı mahsus şeklinde idere edilen hayrat satış 

bedelâtmdan: 
125,30 lira 1942 malî yılı içindeki tahsilata. 

93.597,06 lira 1941 malî yılından devredilen paraya aittir. 

93.722,36 Yekûn 

Bunlardan: 
1.985,50 lira 1942 malî yılı içinde sarfiyat kaydedilmiştir. 

91.736,86 lira 1948 malî yılına devrolunmuştur. 

93.722,36 Yekûn 

( S . Sayısı : 122) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

Sayıştay Komisyonu 
Esas No. î/335, 3/201 

Karar No. 17 
Yüksek 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı 
yılı kcsinhesabı hakkında Başbakanlığın 8 . XII . 
1944 gün ve 71 - 274/6/3214 sayılı yazısiyle tek
lif olunan kanun tasarısı Sayıştay m Uygunluk 
Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Birinci Daire 
Başkanı Faik Eke ve Vakıflar fienel Müdür Mu
avini Hüsamettin Ursun ve Saymanlık Müdürü 
Ivecai Bozdemir hazır oldukları halde tetkik ve 

"'ffiüzakere Ölü'ndu. 
1. — Ödenekler: 
A) Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait öde

nekler kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde 
birbirine uygun olarak 4 093 477 lira 28.kuruş
tur. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış bedelleri i cin ödenek kaydedilen 
miktar kesinhesapta 4 919 768 lira 27 kuruş ol
duğu halde Uygunluk Bildiriminde 26 490 lira 
l'azlasiyle 4 946 258 lira 27 kuruş gösterildiği 
görülmüştür. 

Yapılan incelemede: 
Mülhak ve mazbut vakıflarda tahsilat mikta

rının aynen ödenek kaydedilmesi hasebiyle mül
ga, vakıflar hesabındaki bir hatanın düzeltilme
si maksadiyle genel müdürlükçe yapılmış olan 
tenzilât işleminde mükerrerlik bulunmasından 
ve tahsilattaki farkın ödeneğe de sirayet etme
sinden ileri geldiği anlaşılmış ve Uygunluk Bil
diriminde gösterilen 4 946 258 lira 27 kuruş öde
nek olarak kabul edilmiştir. 

2. — Giderler: 
A) Genel müdürlüğün giderler toplamı ke

sinhesapta 3 783 317 lira 90 kuruş olduğu halde 
Uygunluk Bildiriminde 3 784 069 lira 23 kuruş
tur. 

Uygunluk Bildiriminde gösterilen miktarlar 
sayman hesapları üzerinde Sayıştayea belgeleri
ne istinaden yapılan incelemeler ve yargılama
lar sonunda tesbit edilmiş olduğu cihetle Komis-

3. V. 1948 

Başkanlığa 

yonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı mik
tar gider olarak kabul ve bağlı cetveller ona gö
re düzenlenmiştir. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış bedellerinden 1942 akçalı yılın
da harcanan miktarlar Uj'gunluk Bildiriminde 
ve kesinhesapta birbirine uygun olarak 1 512 365 
lira 21 kuruştur. 

• • • - • • " . ' • • • 

3. — ödenek.bakıyesi: 
A) Komisyonumuzca kabul edilen ödenek 

ve giderlere göre genel müdürlüğün ödenek ba
kiyesi 309 408 lira 5 kuruş olup yokedilm esi 
gerektiği anlaşılmıştır. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış bedelinden 1942 akçalı yılı içinde 
hareanmıyan 3 433 893 lira 6 kuruşun gelir ve 
ödenek kaydedilmek üzere 1943 akçalı yılma 
devrolunnıası gerekmektedir. 

4. — Gelirler: 
A) Genel müdürlük hesabında; 
Tahakkukat: Kesinhesapta 5 776 087 lira 34 

kuruş gösterildiği halde Uygunluk Bildiriminde 
5 777 087 lira 98 kuruş olduğu görülmüştür. 

Tahsilat: Kesinhesapta; 4 044 137 lira 74 ku
ruş- gösterildiği halde Uygunluk Bildiriminde 
4 045 114 lira 93 kuruş olduğu görülmüştür. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
•ve toprak satış hesaplarında tahakkukat ve tah
silat Kesinhesapta 4 919 768 lira 27 kuruş oldu
ğu halde uygunluk bildiriminde 4 946 258 lira 

'27 kuruş bulunduğu görülmüştür. 
Sayıştayca idare hesaplarının yargılanması 

sonunda yapılan tebligata uyul amam a sın d an 
dolayı fark hâsıl olduğu anlaşıldığından uy
gunluk bildiriminin esas ittihazı uygun görül
müş ve bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolıınan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına gm-e de-

( S. Sayısı : 122 ) 
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ğişik olarak tanzim kılınan kanun tasarısı Ka
mutayın yüksek tasvibine arzedilnıek üzere su
nuldu. 

Başkan Sözcü Kâ. 
Sivas Niğde Yozgad 

Abidin Yurdakul Ferit Ecer Kâmil Erbek 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1942 yılı Hesabı 
katisi Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1942 malî yılı bütçe masarifatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 783 317) lira (90) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Müdürlüğün aynı 
yıl içinde tahsilatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 044 137) lira (74) kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1942 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ilişik (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen (310 159) lira (38) kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — Mazbut ve Mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 malî 
yılı hasılatı geçen seneden devri ile birlikte ilişik 
(C) cetvelinde gösterildiği üzere (4 826 Oto) lira 
(91) kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatı 
gecen seneden devrile birlikte (93 722) li'-a (36) 
kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve Mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinde" 1942 
malî yılında vukubulan sarfiyat ilişik (D) cetve
linde gösterildiği üzere (1 510 379) lira (71) 
kuruş ve hayrat vakıflara ait satış bedelı/ondan 
aynı yıl içinde vukubulan sarfiyat (1 98 İ) lira 
(50) kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve Mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 malî 
yılı içinde sarf olunmayan ve bağlı (A) cetvelin-
da ayrı bir sütunda gösterilen (3 315 66.5) lira 

Bursa Gazianteb Kastamonu 
Zehra Budunç Ö. Asım Aksoy Ziya Orbay 

Manisa Muğla Siird 
İsmail Ertem Abidin Çakır Sabri Çeliktuğ 

Sivas Toka d 
Şakir Uma Mustafa Lâtif oğlu 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞt 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1942 akçah ytlt 
Kesinhesap Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1942 akçalı yılı giderleri ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi (3 784 069) lira (23) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adıgeçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi (4 045 114) lira (93) kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1942 akçalı yı
lı içinde harcanmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velinin ayrı bir sütununda gösterilen (309 408) 
lira (05) kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte 
ilişik (O) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(4 852 535) lira (91) kuruş ve Hayrat Vakıf
lara ait satış hasılatı geçen yıldan devriyle bir
likte (93 722) lira (36) kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yılında yapılan giderler ilişik (D) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi (1 510 379) lira (71) 
kuruş ve Hayrat Vakıflara ait satış bedellerin
den aynı yıl içinde yapılan giderler (1 985) li
ra (50) kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1942 ak
çalı yılı içinde harcanmıyan ve ilişik (D) cet-
velinin ayrı bir sütununda gösterilen (3 342 156) 

( S. Sayısı : 122 ) 
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Hü. 

(20) kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasıla
tından aynı yıl içinde sarfolunmıyan (93 736) 
lira (86) kuruş, varidat ve tahsisat b a k i y i 1943 
malî yılma devrolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu Kanun neşri tari'ıinden 
muteberdir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

Baş. V. 
Ş. Saracoğî 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mf. V. 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. 

Ad.V. 
u R. Türel 

Ha.V. 
H. Saka 
Na. V. 

Sırrı Day 
G. t. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal. Y. 
İV. E. Sümer 

îk. Y. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
Suad H. Ürgüplü Ş. R. ITatipoğlu 
V. Ti. 

G. S. 
V. 

Siren 

Sayış. K. 

lira (20) kuruş ve Hayrat Vakıflara ait satış 
hasılatından aynı yıl içinde harcanmıyan 
(91 736) lira (86) kuruş gelir ve ödenek baki
yesi 1943 akçalı yılma devrolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanutiu Başbakan yürü
tül. 

A - OETVELt 

B. Ödeneğin çeşidi 
ödenekler 

Lira K. 

Battala kalan 
Giderler ödenek 
Lira K. Lira K. 

3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler ücretleri 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Yabancı memleketler harcırahı ' 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

624 298 

8 000 
31 928 
256 313 
23 432 
2 000 
2 400 
7 000 
2 950 
13 500 
19 000 
73 000 
6 000 
25 750 

1 
6 000 
4 150 

593 502 74 30 795 26 

6 840 
28 896 
219 765 
20 231 
1 334 
1 903 
6 461 
2 627 
11 162 
17 402 
62 763 
3 869 
24 308 

2 586 
3 712 

44 
59 
04 
98 
54 
83 
93 
97 
69 
40 
57 
96 

44 
20 

1 160 
3 031 
36 547 
3 200 
665 
496 
538 
322 

2 337 
1 597 
10 236 
2 130 
1 441 

1 
3 413 
437 

56 
41 
96 
02 
46 
17 
07 
03 
31 
60 
43 
04 

56 
80 
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. ] * , , Ödeneğin çeşidi 

38 Posta ve telgraf ücreti 
19 Ücretli muhabere ve mükfılemc masrafları 
20 Mukannen masraflar 

'21 Vakıf akarlar masrafı 
22 Orman ve zeytinlikler ve Vakıf arazi ınııs-
:••;,;• r a f ı •• , • • ; • 

23 Müzayede ve ihale heyetinin gayrimuv.azzaf 
azaları huzur ücreti 

24 Tamirat ve inşaat 
25 Muavenet 
26 Hükmedilmiş borç karşılığı 
27 Tetkik, tercüme, tab ve eski eserleri satmal

ına ve fuar masrafı 
28 Gureba Hastanesi masrafları 
29 İmaretler masrafı 
80 Mütekait, dul ve .yetim maaş ve tahsisatı 

fevkalâdeleri 
31 Zat maaşları 
82 Umuru hayriye masrafları 
33 Masarifi gayrimelhııza 
34 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak te

davi, yol ve saire masrafları 
85 Geçen yıl borçları 
.80 . Eski. yıllar borçları 
87 17:15 sayılı Kanunun 8 nci maddesi muci

bince Cumhuriyet Merkez Bankasına verile
cek itfa karşılığı 

38 Giyim eşyası 
II. V. Bütçe KajHinıınun 7 nci maddesi mucibince 

» » » 9 ncu » » 
» ,,. » » , 11 nci » » 

:,. » 3009 numaralı .-Kamın mucibince âbidat ta-
• s. '• « l i r i - : -.- . • ... 

;...» , -2252 numaralı Kanun, mucibince fakülte 
, ;masraf ı 

GENEL TOPLAM 

Ödenekler 
Lira 

; : 5 919 
300 

234 342 
564 484 

• 94 930 

3 000 
280 000 
23 000 
1 500 

18 200 
259 607 

- 30 173 

206 000 
70 980 

I 058 324 

1 000 
9 000 
7 045 

30 762 
.., 35 000 

3 
4 634 
3 521 , 

3 646 

42 379 

4 093 477 

K. 

91 
60 

17 
75 

80 

05 

67 
72 
15 

71 

75 

28 

Giderler 
Lira 

5 911 
4 

230 280 
553 533 

88 587 

1 604 
219 916 
21 000 
1 478 

12 390 
259 607 
30 163 

197 597 
57 921 
963 584 

352 
8 609 
6 855 

30 762 
35 000 

3 
4 634 
874 

3 646 

42 379 

3 784 069 

K. 

65 
22 
37 

04 

98 
03 

21 

59 
17 
48 

28 
84 
79 

36 
46 
11 

67 
72 
48 

7İ 

75 

23 

Battala kalan 
ödenek 
Lira 

8 
295 

4 062 
10 951 

6 342 

1 395 
60 083 
2 000 

21 

5 809 
— 
10 

8 402 
13 058 
94 740 

647 
390 
189 

— -
— 
— 

2 646 

— 

— 

309 408 

•K. 

35 
69 
23 

90 

02 
97 

79 

41 

27 

72 
16 
01 

64 
54 
94 

67 

05 

( S . Hayısı : 122) 



- 1 3 -
B * CETVELİ 

B. M. 

3 
4 

II. F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Gelirin çeşidi 

Bütçede 
yazılı olan 

Muhammenat 
Lira 

<"* w * 

hakkı 

learlar 
îcarei vahide 

» müeccele 
Mukataa 
Muhtelif varidat 
Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol 
Mahlül müeccelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı 
Vakıf memba suları işletmesi hasılatı 
Mütenevvi varidat 
Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 
1941 malî yılında devrolunan varidat fazlası 
Hazineden yardım 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi mucibince 
3609 numaralı Kanun mucibince âbidat tamiri 
2252 numaralı Kanun mucibince Fakülte masrafı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi mucibince 

Tahsilat 
Lira K. 

• -;..,. • 
1 235 000 
500 000 
50 000 

40 000 
90 000 
75 000 
100 000 
15 000 
250 000 
10 000 
70 000 
200 000 
320 000 
100 000 
53 000 
50 000 
200 000 

— 
— 
— 
— 

'/",'"#" V i" 
1 320 744 
437 155 
45 646 

36 191 
120 177 
264 521 
176 379 
32 807 
203 312 
11 531 
206 594 
149 736 
313 357 
271 784 
68 446 

— 
200 000 
1 419 
3 646 
42 379 
139 280 

e-
60 
71 
84 

30 
37 
42 
52 
19 
93 
88 
01 
95 
59 
68 
02 

— 
54 
71 
75 
92 

jjyffipü), GENEL TOPLAM 3 858 000 4 045 114 93 

B. M. 

C - 0ETVELÎ 

- « ' • 
~ 1: - < - -;< * 

Gelirin çeşidi 

F. M. 2950 numaralı Kanun uyarınca akaar ve toprak satış 
bedeli 

» » 2950 numaralı Kanun uyarınca hayrat satış bedeli 

Bütçede 
yazılı olan 

Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 
Lira K. 

4 852 535 91 
93 722 36 

(S. Sayısı ; 122) 
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Battal edilen 
Ödenekler Giderler ödenek 

B. Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

II. F. 2950 numaralı Kanun uyarınca akaar ve 
toprak satış bedeli * ? 4 852 535 91 1 510 379 71 3 342 156 20 

» 2950 numaralı Kanun uyarınca hayrat sa-
ltı§. bedeli 93 722 36 1 985 50 91 736 86 

(S,-Sayısı: İ22 ) 



S. Sayısı: 123 
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve Modüs vivendi ak
detmiş Devletler mallarından bazıları için giriş genel tarifesindeki 
resim hadlerinde indirmeler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve Tek J, Maliye, Bütçe Komisyonları ra

porları (1 /50 ) 

'-:,:::*. T: .w.. :r:j:3*mmB* 
T. C. 

Başbakanlık 
Muamelât Umum Müdürlüğü 28 Haziran 1945 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/401, 6-1473 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler mallarından 
bazıları için giriş genel tarifesindeki resini hadlerinde indirimler yapılması hakkında Dışişleri 
'Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . VT . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
karalaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen indirimlerin yapılmasına 4582 sayılı kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
29.111.1945 tarihinde karar verilmiş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Almanya'ya harb ilân ettiğimiz tarihten itibaren bozulmuş olan Türk - Alman Ticaret Andla.s-
masına bağlı ve bazı eşya ve maddeler için gümrük resimleri üzerinden muayyen indirimleri istih
daf eden listeden, kendileri ile yapılan ticaret andlaşmalarında yer alan (en ziyade müsaadeye 
mazhar millet) kaydından dolayı, istifade eden diğer devletlerin mezkûr harb ilânı keyfiyetinden 
sonnra bu indirimlerden istifade edememesi icap etmekte idi. Bu takdirde Almanya'ya verilen mü
saadelerden istifade etmekte olan devletlerle ticari mübadelelerimizde, bu indirimlerden istifade ede
memenin, fiyatlar üzerinde yapacağı değişiklikler neticesinde, bu mübadelelerin kurulmuş düzenini 
ihlâl edeceği ve bunun da dahilî piyasamız üzerinde fena tesirler yapacağı gözönünde tutularak 
4582 sayılı kanunun verdiği imkândan bilistifade Almanya'ya verilmiş olan indirimlerin işbu dev
letlere de teşmili menfaatlerimize uygun görülmüş ve bahse mevzu listedeki indirimlerden bütün 
devletlerin istifadesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır. 4582 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin verdiği yetkiye dayanılarak bu hususta verilen 29 . İTİ. 1945 tarihli ve 3/2390 sayılı karar 
25 . IV . 1945 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Sözü geçen indirimlerin onanması için 4582 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazırla
nan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 20 .V. 1947 

Esas No. 1/50 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması 
ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler malların
dan bazıları için giriş genel tarifesindeki resim 
hadlerinden indirmeler yapılması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 28 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 28 . 
VI . 1945 tarih ve 6/1473 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup, Komisyonumuza havale 
edilen kanun tasarısı ve gerekçesi; Dışişleri Ba
kanlığının yetkili temsilcileri de hazır olduğu 
halde incelendi. Günün icaplarına uygun gö
rülen kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşma
sı ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler malların
dan bazıları için giriş genel tarifesindeki resim 
hadlerinden indirmeler yapılması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 28 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 28 . 
VI . 1945 tarih ve 6/1473 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup Dışişleri Komisyonu ta
rafından kabul edilen kanun tasarısı, ilgili ba
kanlıkların mümessilleri huzurunda incelendi. 

Kanun, yurt menfaatlerine uygun görülerek 
kabul edildi. 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Bilecik Tokad 

M. 8. Esendal N. Poroy 
Kâtip 

Gümüşane Aydın Bolu 
Edip Tor Dr. M. Germen H. C. Çambel 

Burdur Gazianteb 
F. Altay Dr. A. Melek 

Kocaeli Manisa 
/. S. Yiğit A. R. Artunkal 

Samsun 
C. Bilsel 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Bu Rapor Sözcüsü ve Kâtip 

Niğde 
/ / . Ulusoy 

Kayseri Trabzon Trabzon 
II. Ürkiin A. R. işti M. Yarımbıyık 

Van Yozgad Muş 
M. Koçak Z. Arkant Bari Dedeoğlu 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 23 .V. 1947 

Esas No. 1/50 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Gümrük vo Teke] Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esat No. 1/50 
Karar No. 110 

S . VI . 1947 

Yüksek 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisel'ain antlaş
ması ve Modüs Vivendi imzalamış Devletler 
mallarından bazıları için giriş genel tarifesin
deki vergi hadlerinde indirimler yapılmasına 
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak 28 Ha
ziran 1945 tarihli ve G/1473 sayılı Başbakanlık 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı geçen devrede Komisyonumuzda incelen
mekle beraber hükümsüz kalmış ve Hükümetin 
yeniden görüşme teklifi ıı zerine Dışişleri ve Ti
caret Komisyonlarının raporları ile birlikte 
tekrar Komisyonumuzda görüşülmüştür. Dışiş
leri ve Crümrük ve Tekel Bakanlıklarının tem
silcileri hazır bulunuyorlardı. 

En ziyade müsaade gören millet esasından 
faydalanma voliyle bütün memleketlere tatbik 
edilmekte olan bazı gümrük indirmelerinin Al
manya ile harb halinden sonra dahi devamında 
zaruret ve fayda görülmüş ve 4582 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinde yazılı yelkiye daya-

Başkanlığa 

nılarak 29 Mart 1945 tarihli Bakanlar Kurulu 
karariyle bu cihet sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 3 ncü maddesi hükmünce ha
zırlanan kanun tasarısı Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük vo Tekel 
Komisyonu Baş

kanı 
Mardin 

Gl. *S\ Düzgören 
Erzurum 

M. II. Gole 

Sözcü 
Erzurum 
K. Kamu 
Eskişehir 

1. II. Çevik 

Kastamonu 
F. Mağara 

Kırşehir 
.V. Erdem 

Urfa 
O. Ağan 

İmzada bulunmadı 

Kâtip 

İçel 
*Sf. tnankur 

imzada bulunmadı 
Mardin 

A. Satana 

Maliye Komisyonu raporu 

T. U. M. M. 
Maliye Komisyonu, 

Esas No. 1/50 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

18 . XII . 1017 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ticaret ve Seyri-
sefain Andlaşınası ve Modüs vivendi akdetmiş 
devletlere ait mallardan bazılarının, giriş ge
nel tarifesindeki resim hadlerinde indirmeler 
yapılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlan]]) Bakanlar Kurulunun 28 . VI . 1945 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza hava
le olunmakla ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
huzuru ile okunu)) incelendi. 

Hükümet tarafından ileri sürülen gerekçe 
Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden ta
sarı aynen ve oybirliği ile kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis
yonu Başkanı 

frümüşane 
//. F. Atar 
A l'yon K. 

yi. Vezir oğlu 
Ordu 

II. Şarlan 

Sözcü 
Samsun 

it. Işılan 
Çankırı 

R. Dolunay 
Samsun 

Ö. Karatoş 
Tokad 

C. Kovalı 

Kâtip 
Malatya 

M. S. Eti 
Elâzığ 

F. Karakaya, 
Tekirdağ 
E. Peke! 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. 5 . M. M. 
Bütçe Komisyonu 30 . IV . 1918 

Esas No. 1/50 
Karar No. 63 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain andlaş-
nıası vo Modüs Vivendi akdetmiş* Devletler 
mallarından bazıları ı<?ın «iriş şenel tarifesin
deki resim hadlerinde indirmeler yapılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hrızırlanan ve Baş
bakanlığın 28 Haziran 1045 tarih ve 6/1473 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
mın tasarısı, Dışişleri, Ticaret. Gümrük vo Te
kel ve Maliye Komisyonları raporlariyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle Gümrükler 
Genel Müdürü yardımcısı hazır olduğu halde in
celenip görüşüldü. 

îkinci dünya savaşından önce Almanya ile 
akdedilen ticaret muahedesi gereğince Alman
lar tarafından bazı Türk malları için ve tarafı
mızdan da Almanya'dan ithal edilecek muayyen 
eşya ve maddeler için karşılıklı olarak gümrük 
tarifelerinde indirmeler kabul edilmiş ve bu 
tarife en ziyade müsaadeye mazhar millet 
esasından faydalanan bütün memleketlerin 
aynı mallarına da tatbik edilegelmiş 
ti. 

Al manyaya harb ilân edildikten sonra 
Türk - Alman ticaret muahedesi hükümsüz kal
mış bulunduğundan adı geçen tarifenin en zi
yade müsaadeye mazhar olan memleketlerin it
halâtına tatbikına imkân kalmamış bulunduğun
dan buralardan ithal edilen eşya fiyatlarında 
memleketimiz aleyhine bir değişiklik hâsıl ola-
eağı ve mübadele düzeninin bozulacağı, dahilî 
piyasadaki malların karaborsaya kayacağı Hü
kümetçe gözönüne alınarak Almanya için önce 
kabul olunan indirmelerden, sözleşme yürürlük
ten kalktıktan sonra da istifadeye devam etme
lerinde zaruret ve fayda görüldüğü ve 4582 sa
yılı Kanunun ikinci maddesindeki yetkiye is
tinat ederek 29 . TTT . 1945 tarih ve 3/239 sayı
lı Bakanlar Kurulu karariyle bu ciheti sağla
dığı anlaşılmıştır. Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
hükmüne uyularak hazırlanan ve vaktinde 

Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonlarda görüşülmesi sırasında dönem değişme
si sebebiyle hükümsüz kalmış ve 8 nci dönemde 
Hükümetin isteği ile tekrar Komisyonlardan 
geçerek Komisyonumuza gelmiş bulunmakta 
olup alman, izahlardan sonra Komisyonumuzca. 
da aynen kabul edilmiştir. 

4582 sayılı Kanunun unvanı (Yabancı mem
leketlerle muvakkat mahiyette ticaret sözleş
meleri ve Modüs Vivcndiler akdine ve bunla
rın şümulüne giren maddelerin gümrük resim
lerinde değişiklikler yapılmasına ve sözleşme
ye yanaşnııyan Devletler muvaredatına karsı 
tedbirler alınmasına salâhaiyet veren kanun) 
olarak tesbit edildiği ve iki yıl müddetle yü
rürlükte kalması 5 nci maddesinde belirtildiği 
ve bu hale göre bu kamına dayanılarak yapı
lacak sözleşmelerin ve gümrük resmi değişik
liklerinin en âcil ahvale inhisarı zaruri bu
lunmaktadır. Halbuki yukarda arzedilen ve bu 
kanuna dayanılarak yapılan i •:!-,.nı memleketin 
bütün iktisadi hayatını ilgilendiren geniş mâ
nada bir tarife hareketi olduğundan bu gibi ka
rarların alınmasından evvel Yüksek Meclisin 
tasvibinden geçirilmesinin uygun olacağına işa
ret etmeyi Komisyonumuz yerinde görmüştür. 
Görüşmeler sırasında, gümrük tarife sistemimi
zin memleketin istihsal, ihraç, ithal gibi iktisa
di konularını bir kül olarak mütalâa eden ve 
esaslı prensiplere dayanan bir sistem içinde ye
niden gözden geçirilmesi temennisinin de ra
porumuzda yer almasını uygun görmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük 
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü. 
Mardin Diyarbakır Ankara 
E. Erten t. E. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F. öymen A. Eymir N. C. Akk&rman 

( S. Sayısı : 123 ) 



Antalya Aydın Balıkesir Eskişehir îzmir Kocaeli 
N. E. Sümer Ol. R. Alpman E. Altan Muhalifim 8. Dikmen Dr. F. S Bilrge 

Bursa Diyarbakır Eskişehir A. Pötuoğlu 
F, Bük Muhalifim Muhal'ffra Ni£de Samsun Yozgad 

V. Dicleli A. Oğuz R. Gürsoy M. A. Yörüktr S. Ufa 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain andlaşması ve 
Mödüs vivendi akdetmiş Devletler mallarından 
bazıları için giriş genci tarifesindeki resim hadle
rinde indirimler yapılması hakletnda Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise
fain Andlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş Dev
letler mallarından ilişik listede yazılı eşya ve 
maddeler için 23 Şubat 1945 tarihinden itibaren 
giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde, kar
şılarında yazılı nispetlerde indirim yapılması ka
bul ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan Adalet Ba. Millî Savunma Ba. 

8. Saraçoğlu U. Türel A. R. Artunkal 
İçişleri Ba. Dış işleri Bakan V. Maliye Ba. 
Hilmi Tiran N. E. Sümer N. E. Sümer 

Millî Eğitim Ba. Bayındırlık Ba. Ekonomi Ba. 
Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 

Sa. ve So. Y. Ba. (>. ve T. Ba. Tarım Ba. 
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Ba. Ticaret Ba. Çalışma Ba. 
A. F. Cebcsoy R. Karadeniz Dr. 8. Irmak 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Hükümetin metin teklifine bağh 

Tenzilât Listesi 

Gümrük tarife 
No. 

75/B - 2 ve 

75 den 

75/0 don 
78 den 
87 

89 dan 

102 

103 

105 

Eşyanın cinsi 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrük re

simleri 

Parlatılmış fakat ruganlı ve lake olmıyan dana ve 
inek derileri No. 75/B - 2 mucibince tarifelenir. Lüst-
re derilerden, boyanmış biraz parlak olup fakat ru
ganlı ve lake ve selüloit ve emsali maddelerle cilâlı ve 
lâkeli olmıyan deriler anlaşdır. 
İşlenmiş deriler : 
c) Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan deri-
leriyle sair bilcümle derilerden, ruganlı veya lâkeli, 
kabartmalı, gılâse, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife tak
lidi (podosüed), maroken, tüylü ve sair surette mü
zeyyen olanlar (eldiven içi kesilmiş olanlar da dâ
hildir) (beher desimetre murabbaı 4,5 gramdan yu
karı keçi gılâseleri hariçtir.) 
Suni deri (pantazot veya pegamoit) 
Suni kösele 
Deri ve kösele mamulâti: 
a dan) Tütün çantaları, dürbün, fotuğraf ve sair 
emsali alât kılıfları, saat mahfazaları, evrak ve dos
ya çantaları : 
1. — Sade veya âdi maddelerle mürettep olanlar 
Hortum (mevaddı saire ile mürettep veya gayri mü
rettep) 
71er nevi yünden ve kıldan iplik: (örme ve dokuma 
makineleri için masuraya sarili iplikler de dâhildir.) 
a) Tek veya çift telli: 
Boyasız: 
1. Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar, 
2. Bir kilosu on bin metreden ziyade olanlar, 
Müfredat üzerine satılabileceklıale getirilmiş her nevi 
yün ve kıl ipliği (küçük çile, yumak, makara, zıvana 
ve sair şekillerde) (makara kâğıt ve zıvana sıkletleri 
dâhildir.) 
Sâ.fi veya mahlut yünden kadife, peliu:, astragan, lül r 
ve sair kürkler taklidi olan mensucat ve bunların 
kurdelâlan (mevaddı saire ile mürettep olsun olma
sın). 
a) Safi veya yüzde elliden fazlası yün olanlar, 
b) Yüzde elliye kadar ipeğin gayri lifi ınevad ve 
mahlut olanlar. 

1 200 

60 

115 
124 

162,50 

400 

290 

# 

"fi 
r » 

N 

<V 
- * -> 

1 500 
l 500 

130 

oö 
"0 
30 

20 

18 

15 
20 

30 

30 

30 
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Gümrük Tarife 
Kanununa gör* 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil-

Gümrük tarife m i § gümrük re-
No. Eşyanın cinsi simleri 

| 
"C 4> > 

<cö 
M 
£3 o» 

800 
700 
600 

5 
5 
5 

320 

800 

750 
650 
550 

5 

30 

5 
5 
5 

106 Safi yünden mamul başka yerde zikrolunmıyan men
sucat (örme kumaşlar da dâhildir.) (sair maddelerle 
mürettep olsun olmasın). 
a) Metre murabbaının sıkleti 200 grama kadar, 850 30 
1)) Metre murabbaının sıkleti 201 gramdan 600 gra
ma kadar: 
1. Metre mıırabbaı sıkleti 201 - 300 grama kadar 
2. Metre mıırabbaı sıkleti 301 - 420 grama kadar, 
3. Metre murabbaı sıkleti 421 - 600 grama kadar. 
B den) Tarife Kanununun 9 ncu maddesine tevfi
kan bu pozisyona giren kıl ve tüy karışık astarlık 
mensucat %20 indirime tâbidir. 
c) Metre murabbaının sıkleti 600 gramdan fazla olan
lar. 

107 Arişi kamilen pamuktan yün mensucat: 
a) Metre murabbaının sıkleti 200 grama kadar 
b) Metre murabbaının sıkleti 201 gramdan 600 gra
ma kadar: 
1. Metre murabbaının sıkleti 201 - 300 grama kadar 
2. Metre murabbaının sıkleti 301 - 420 grama kadar 
3. Metre murabbaının sıkleti 421 - 600 grama kadar 

B den Tarife Kanununun 9 ncu maddesine tevfikan bu po-
sizyona giren tüy ve kıl karışık astarlık mensucat % 
20 indirime tâbidir. 

132 îplik, ibrişim: 
b) Suni ipekten boyalı ve boyasız (müfredat üzere 
satılabilecek şekildekiler de dâhildir.) 400 20 

133 Tül, gaz ve elektrik ipek veya suni ipekten veya diğer 
mevaddı lifiye ile karışık (madenî teller ve saire ile 
mahlut olanlar da dâhildir.) 
a) Düz tül ve gaz (benekli ve resimli olanlar da 
dâhildir.) 
b) Perdelik tül (bobino) 

136 Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlı kumaşlar ve kur-
delâlar * * 
a) Safi ipekten veya suni ipekten 
b) Sair lifî maddelerle karışık ipekten (% 70 ten 
ziyade ipeği hâvi olanlar (A) fıkrasına dâhildir.) 

137 îpek veya suni ipekten dantelâ ve dantelâ örgüleri 
bulunan harçlar ve kumaşlar (safi veya mahlut) ma
denî teller ve sair mevad ile mahlut veya mürettep 
olanlar da dâhildir.) 4 200 20 

4 200 
3 600 

2 400 

880 

20 
20 

20 

20 
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Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil 

Gümrük tarife miş gümrük re-
No. Eşyanın cinsi simleri 

281 Selüloit ve kazein, jelatin veyahut nişasta, fenol,"üre 
asitfitalik.. ilâ esaslarından yapma sair plâstik mad
deler 
1) den) Elektrik tesisatı malzemesi, mutfak takımla
rı, kahve ve çay takımları (bakalitten) 540,50 
1) den) 1.1u pozisyona giren sair bütün mevad 540,50 

;î07 Pırca, süpürge, resim fırçası 
b) İler nevi resim fırçaları (saplı veya sapsız) 10U 

,'îll Ağaç tavla, satranç, domino, dama ve bunların ağaç
tan pul ve taşları, bilardo istekası ve hesap levhası ve 
emsali mamulât (mevaddı saire ile mürettep ve gay-
rimürettep) 150 
a) Cilâlı, cilâsız, boyalı, boyasız 150 

320 den a) Baston, şemsiye, deynek sapları, taslak veya bo
yalı veya cilâlı veya lake 200 

324 Sargılık kâğıt : 
a) Metre murabbaının sıkleti 30 grama kadar 1.1,50 

329 Kesilmiş yazı kâğıdı, mektupluk kâğıt ve zarf (iç 
sargı ve zarfların sıkleti dâhildir). 
b) Matbu, resimli veya sair maddelerle mürettep 
veya müzeyyen İH) 

Not 330 za Kopya kâğıtları ve kopya teksir kâğıtları ve karbon
lu kopya kâğıtları 330 tarife numarası pozisyonları
na göre tarifeleııdirilecektir. 

Not 334 de Mahsusen reçine ile masnu olan kâğıtlar ancak re-
çineli kâğıt addolunur. - < 

; ; : > . " > Hassas kâğıt (her kalınlıkta) (içkapların sıkleti dâ
hildir). 
a) Hassas fotoğraf kâğıdı (hassas kartpostallar da 
dâhildir). 02,50 
b) Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıtlar ve 
şeffaf saman kâğıtları 30 

341 Mukavva: 
d) Katranlı, asfaltlı, kumlu ve emsali dam ve sargı 
için mukavvalar 4,50 

342 Cilâlı ala mukavvalar (beyaz veya bir renkli): 
b) Metre murabbamm sıkleti 300 gram ve ondan 
yukarı 14 

361 Resimler: 
(tpekten gayri) kâğıt, mukavva, muşamba veya bez 
üzerine (ciltli ve çerçeveli olanlar dâhildir.) : 
b) Fotoğrafı, fotogravür, fotokolografi, foto tipi, li-

( S. Sayısı : 123 ) 



Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası ^ 
olarak tesbit edil- £ « | 

GüMariik taırtf* mi§ gümrük re- ' § W 
- No. Eşyanın cinsi simleri £ J 

tografi, fotolitografi, kromo litografi, çinko gravftV, 
grafo tipi; tiMuruk ve sair sanatlarla ya^ıhttış/ resiöt-
ler (çıkartma, oyma* resimler de dahildir.) 300 30 

362 Kâğıd veya mttkavvadan mamftî eşya (mevaddı safre 
ile mürettep ve gayrimürettep) ezcümle: 
Elbise, yaka&k, kolluk, cüzdan, çanta, dantel, menstt-
cat, sicim, konfeti, serpantin, maske, abajur, yö#ralç 
çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener, makara gekKrtcte 
zamklı kâğıt ve emsali' 112,50 20 

371 Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş pamuk" ip
likler : 
a) Ağaç makaraya sarılmış 65 25 
b) Sair şekölerde 125 25* 

379/2(1) İpliği boyalı, yollu, kareli pamıtk'mensucat: 
c) Metre murabbamm sıkleti 150 (dâhil) gramda» 20Ö 
grama kadar olan ve bir santimetre murabB&ındar çÖz-

' ~ gü ve atkı olarak: 
1. 33 iplîf e kadar olanlar 25' 
2. 34 ten 50ye kadar olanlar 25 
3. 51 den 66 ya kadar olanlar 25 
4. 66 dart* yukarıolanlar 2? 

379/3 (1) Her nevi boya ile'basma h«îW getrrilmi$ bir veyr 
mütaaddit renkli mensucatla merserize edfrnıiş olan 
mensucattan (ipliği merserize halde olanlar buraya dâ
hildir.) : 
e) Metre murabbaımn sıkleti 70 (dâhil) gramdan 
100 grama kadar olan ve bir santimetre murabbamda 
çözgü ve atkı olarak: 

• 1. 40 ipliğe kadar olanlar 25 
2. 41 den 55 e kadar olanlar - - 25 
3. 56 dan 75 e kadar olanlar 25-
4. 75 ten yukarı olanlar 25 

380 Tüller ve muslinler : 
a) Düz tül ve muslin, benekli ve madenî teUerler* 
mahlut veya mürettep olanlar da dâhildir. 
1. Kasarsa 
2. Kaşarlı, boyalı veya ıstâmpalı 
b) Tür - böbino (perdelik-- ttiî ve sair suretle fasone* 
tüller.) 
1. Kasarsız-
2. Kaşarlı veya boyalı 

386 Pamuk, fisto (kenar ve ara)' 

210 
300 

216 
315 
577,50 

20 
20 

20 
20 
20 
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Grülmrük tarife 

390 

401 

421 

424 den 

445 den 

446 

452 

453 

455 

Eşyanın cinsi 

(iümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrük re-.j 

simleri 

Pamuk fitiller: 
a) Lâmba, mum, çakmak ve ocak fitilleri (mevaddı 
saire ile mürettep ve gayri mürettep.) 
b) Beyaz alevli yanan fitiller (gömlek) (mevaddı 
saireden mamul olanlar veyahut mevaddı saire ile 
mürettep veya gayrimürettep olanlar) (yapılmış, ya
pılmamış- dâhildir). 
Pamuktan kuşak (şal taklidi olanlar dâhildir). 
Bohça, omuz ve baş, masa örtüleri, perdeler, çocuk 
kundağı r bayrak ve emsali hazır şeyler, ipek ve saire 
ile işlemeli veya işleınesiz veya sair maddelerle mü
rettep olsun, olmasın. 
Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhildir). 
(Madenî teller ve pullar ve saire ile mürettep olanlar 
da dâhildir). 
b) Kadife,, pelüş: 
2. Sair nebati liflerle karışık 
Makine kolanları hariç sair kolanlar ve emsali (ba-
latalılar da dâhildir). (Me-vaddı saire ile mürettep 
veya gayrimürettep). 

Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye teker
leklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritleri (me
vaddı saire ile mürettep veya gayrimürettep).. 
a) 2. Bisiklet için 
Elâstiki mensucatla lâstiğe batırılmış veya bir tarafı
na veyahut arasına lâstik sürülmüş veyahut lâstik 
yapıştırılmış mensucat: 
b) Safi veya ipekten gayri elyaf ile mahlut yün 
mensucat. 
c) Sair mesucat 
Yere sermeye mahsus lmoleum, kaptolikan muşam
baları (parça veya top halinde) : 
a) Mantarlı veya ınütaaddit renkli 
b) Mantarlı yek renk 
e) Mantarsız bir veya ziyade renkli 
Duvar, raf, sofra ve mobilya örtmeye ve kaplamaya 
mahsus muşambalar (parça veya top halinde) 
Muşamba mamulâtı ezcümle: El çantaları, cüzdanlar, 
mahfazalar, glâflar, bel kemerleri, mobilya şeritleri, 
üzeri muşamba kaplı düğmeler, tokalar ve şapka ke
narları ve şeritleri ve tarifenin başka yerinde zikre-
dilmiyen sair muşamba mamıılâtl. 
a) Ağaç, mukavva, cam ve emsali mevaddı âdiye 

50 

112,50 

180 

225 

62,50 

100 

42 

• -t* • a 

20 

20 

10 

25 

15 

20 

240 
135 

21,25 
13,75 
20 

20 
20 

30 
30 
30 

10 
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Gümrük tarife-
No. 

Not 455 e 

4B3 

487 den 

488 

494 

505 
510/A dan 

5Ü9 

531 

Eşyanın cinsi 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit. edil
miş gümrük re

simleri 

ile mahlüten mamul veya mürettep olanlar 
Fildişi, bağa ve sedef taklitleri, trokar, galalit, selü-
loit, boynuz, kemik, cam, porselen, zikıymet Oİmıyan 
madenler, hattâ nikel veyahut tunç yaldızlar Adi me-
vad addolunur. 
Çini ve porselenden döşemelik tuğla: 
b) Sairleri, 
Çiniden ve porselenden sofra, tuvalet takımları, hey

keller: 
a) Bir renkli (mevaddı saire ile gayri' 'mürettep) 
c) îki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı, resim
li (mevaddı saire ile gayri mürettep) 
d) İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve re
simli (mevaddı âdiye ile mürettep) 
Çiniden, porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı, ez
cümle: İzolatör (mücerrit), duy, sigorta, kup sirküi-
enterrüptör, nipl, rozas ve saire: 
a) Mevaddı saire ile mürettep, 
b) Mevaddı saire ile gayri mürettep 
Şişe, küçük şişe, damacana, kavanoz ve emsali (rengi 
tabiîde veya boyalı): 
a) Âdileri 
2. Mevaddı saire ile mürettep (sepet örgüsü olanlar 
dâhil) 
b) Kesme, mahkûk ve müzeyyen: 
1. Mevaddı âdiye ile mürettep veya gayrimürettep 
2. Zikıymet maadin veya mevaddı nefise ile mürettep 
olanlar (altın yaldızlılar dâhildir.) 
Müteşehhib lâmbalar (elektrik ampulleri) 
Som camdan boncuklar, hamura boyalı yuvarlak veya 
beyzi ve halka halinde 
Fonttan, demir veya çelikten künk, boru, her nevi rap
tiyeler ve bunların kapakları (sirk veya katranlı bez 
ve saire ile teerid edilmiş olanlar da dâhildir.) 
d) Soba boruları ve elektrik tellerine mahsus borular 
2. Galvanizli veya boyalı 
Demirden kaba mamülât ezcümle: 
Çanak, pota, direk, delinmiş ve delinmemiş levhalar, de-
miryol makasları ve işaretleri inşaatta müstamel ça
tılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müstamel 
kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş alâ
tı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryol, ebni-
ye ve şaire için zikredilmiyen sair kaba mamulât (maki-

120 

7,50 

50 
20 

100 

8,75 

10 

20 

15 

30 

45 

55 

'50 

15 

40 
40 

32 

57,50 

240 
100 

20 

20 

20 
20 

10 

25 
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(üimfük tarjjEe 
No. 

538 

539 

550 

552 

Not 552 ye 

553 

Eşyanın cinsi 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrük Be-

simleri 

A dan 

ne ve cihazlar için tekemmül etmemiş aıksam hariçtir.) 
a) Fonttan, ıdemirden kaba mamulât, cilâsız, boyasız 
Her nevi demirden el alâtı (şaplı veya sapsız) 
c) Kügeek, kazma, halta, yab;a, çapa, bel, örs, 250 
gramdan fazla sıkleti olan çekiçler, tırmık, mala, k&s-
kü,taşçı makkabı ve kaşıkları. 
D den) Her nevi ziraatte müstamel makas, bağ bı
çağı, orak, tırpan, koyun kırpma makası, keser v« 
başka yerlerde zikredilmiyen dülger alâtı 
H den) 250 grama kadar sıkleti ©lan -çekiçler, hak 
ve oyma kakmiLeri, her nevi biz 
Bıçakçılık eşyası ezcümle: 
Bıçak, ıkâgıt ıbıçağı, kılıç, çakı, çatal, kaşık, makas, 
makineli saç makası ustura, ntakineli usitera, t*rnak tu
valet edsev&tı, fındık kıran, tirbişon ve emsali: 
d) Nikel, beyaz maden (üaikfon) galalit ile w.%efctep 
h) Sair mevad ile mürettep veya gayri mürettep 
Demir mensucat: 
a) Top halinde: 
2. — Boyalı, -ok«ijtli veya galvanizli 
Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen demirden 
hırdavatçılık eşyası ezcümle : mutfak takımı, s©fra 
takımı, kafeve ye çay takımla*rı, lâmba ve aksamı, ütü, 
kahve değirmenleri, et makinesi, musluk, kova, 
banyo, abdesane levazım.atı, ateş kürek ve maşaları, 
hayvan çanları, özea^gi, şişe kapsülleri ve «msali ma
mıılât (npadıen ocakları için ifaden lâmbaları, ma
denci kovaları ve her nevi «tevatör kovalar^ hariçtir.) 
b) Boyalı, cilâlı, sırlı yahut sair #Mtde»kJİe galva
nizli (#ınaye ıdemir ha»yelar mşsfcesna) 
c) Elektrik tertibatını havi olanlar 
C den) Elektrik üt»leri 
Beyaz alevli petrol lânabaJarı b» numaraya göre res
me tâbidir. 
Tarifenin kuşku mahalteripdie zikredilin iyen demirden 
sair ince eşya ezcümle: yüzük, küpe ve efiftsali mü-
zeyyenat, zil, çıngırak, düğme, yüksük, gem, mahmuz, 
kâğıt ve 4eri r a p t i y e ^ , yazı l^ofekaları ve kulemkri, 
mürekkjBpli kaj^nter ve mir yazıhane levazmiatı, ta
raklar ve emsali iaee pıamulât- ve tezyinat ^eşyası : 
Galalitle m%eitep yahut gümüş yaldızlı 

10 

3,60 

8 

27 

120 
54 

15 

' • ' • # : • 

"*V 

Sİ-.*»* 

80 

10 

10 

10 

15 
15 

m 

24 
60 
60 

25 
20 
m 

250 10 
t * 
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(iümfük tarife 
"' l No. 

558 

563 

564 

565 

569 

576 

582 

587 

Eşyanın cinsi 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 1«M) kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrfck re

simleri 

Bakır tel (yuvarlak) müteaddit tellerin bükülmüşü 
dâhildir: 
b) Cilâlı, nikel, alüminyum ve sair âdi maadinle 
galvanizli veya oksitli 
h) Bakırdan cereyanı elektrikide müstamel tel ve 
kablolar (diğer madenî tellerle mahlut olanlar da 
dâhildir.) 
1. Lâstik, güteperka, kâğıt, aspestos ve sair ile tec
rit edilmiş 
3. Tecrit edildikten sonra ayrıca kurşun veya de
mir borularla veya sair suretle müoehhez 
Bakır heykeller, mutfak ve sofra takımları, kazan, 
inbik, fitilli veya tazyikli ocaklar, sabalar, üröfcter, 
dirhemler ve emsali (elektrikli ve mevaddı saire ile 
mürettep olanlar da dâhildir.) 
Bakır semaver, kahve değirmeni, çay ve kahve takım
ları, çatal ve kaşık, lâmbalar edevatı beytiye, heykel
cikler ve sair salon tezyinat eşyası ve aksamı (sair 
âdi mevad ile mürettep veya gayrimürettep) (bakır
dan maden ocakları lâmbaları hariçtir.) 
b) Nikel veya sair yaldzlı veya oksitli; 
d) a ve b ye dâhil olanlardan elektrikle işiiyenler 
Bakırdan çilingir ve hırdavatçılık eşyası ezcümle : 
Mobilya, kapı ve pencere edevatı, gem, mahmuz, zil 
ve çıngırak, musluk, yorgancı çivileri, el aletleri, mo
bilya ve karyola ve sair emsali (mevaddı saire ile 
mürettep veya gayrimürefttep) : 
a) Âdi veya boyalı 
b) Cilâlı veya nikel yaldızlı veyahut oksitli 
Alüminyum ve halitanı : 
C den) Boru ve aksamı 
d) Toz ve varak halinde (yaldızcılıkta müstamel) 
Tutya VÜ halitasından mamulü t (mevaddı saire ile 
mürettep veya gayrimürettep ) 
b) Sair âdi maadinle galvanizli veya vernikli veya 
boyalı 
Nikel veya halitasından sair mamulât (mevaddı sa
ire ile mürettep veya gayrimürettep) 
e) Altın yaldızlı 
Kuyumcu eşyası (zikıyıuet taşlar ve incilerle gayri-
müzeyyen) : 
b) Altından 
e) <>ümüşten 
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36 

54 

12 

100 

105 
262,50 

45,50 

750 

Kilosundan 
90 

t 12 

ıo 

20 

10 

15 

15 
60 

94,50 
180 

66 
90 

10 
30 

•i0 
20 

10 

20 

10 
10 
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(tümrük tarife 
: ;;' No. 

595 den 

Not 5!)8 ze 

GÜl 

Not 601 H ya 

613 

615 

616 

625 

Not 625 c 

632 

Eşyanın cinsi 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrük re

simleri 

50 
75 
12,50 

O 

100 kilosundan 
150 

Kilosundan 
6 

10 

10 

Masa ve duvar saatleri (yalmz çerçeve veya kutu 
içinde veyahut heykel üzerinde) münebbihliler dâ
hildir. Kilosundan 
c) Makineden gayrisi diğer mevaddan 1 
Bekçi ve gece bekçilerine mahsus saatler bu numara
ya göre tarif elenir. 
Tuşlu alât : < •" ;; *'': ' • 
c) K u y r u k s u z p i y a n o l a r : 
1. Küçük boy 
2. Büyük boy 
h) Armonik (el ile çalınan) 
El ile tahrik olunan ve 12 den az perdeli armonikler 
ağaç oyuncakları gibi tarif elenir; 
Teleskop, mikroskop (3746 sayılı Kanundan faydala
narak Ekonomi Bakanlığı izniyle giren mikroskoplar 
hariçtir.) 

Fotoğra:f cihazı ve cihaza müteallik aksam 

Sinematograf ve projeksiyon cihazları ve inikas fener
leri ve bunların aksamı fenniyesi (Klişehanelerde ve 
metalografi lâboratuvarlarmda kullanılan hususi fo
toğraf röprodüksiyon cihazları ve filim stüdyoları için 
sinema alıcı makimi lan hariçttir.) 

Başka yerde zikredilmiyen fenne,, mesahai araziye, ri
yaziye, hikmeti tabiiyeye ve ahvali cevviyeye mütaal-
lik alât (3746 sayılı Kanundan faydalanarak Ekonomi 
Bakanlığı izniyle giren tarifenin başka yerlerinde zik
redilmiyen fenne ve arazi mesahasına ve topografya iş
lerine müteallik âletler hariçtir.) 300 

El işlerinde edevat olarak kullanılan demir veyahut çe
likten mamul cetvel, pergel, çap ölçüsü gibi basit alâtı 
fenniye 538/H ya göre tarifelendirilir. Bu neviden ta
rifede zikrolunmıyan diğer alât 538/V ye dâhildir. 
Alâtı vezniye: 
a) Hassas teraziler (eczane ve tahlilhanelerde ve sa-
irede müstamel) mahfaza ve dirhemler dâhildir. 
(3746 sayılı Kanundan faydalanarak Ekonomi Bakan
lığı izniyle yurda sokulan «A» fıkrasına dâhil hassas 
teraziler ile «H» fıkrasına giren ve dekovil veya de-

50 

Kilosundan 
4 30 

20 

[*] Alınacak gümrük resmi küçüklerin adedinden 40, büyüklerden 70 liradır. 

( S. Sayısı : 123 ) 
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Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 100 kilo 
için Türk lirası ^ 
olarak tesbit edil- g <te 

Gümrük tarife m i § gümrük-re-- -.$.&: 
No. Eşyanın cinsi simleri t> J 

miryolu tesisatı bulunan müesseselerce demiryolu 
, - - - mevkilerinde kullanılan basküller hariçtir,) 300 25 
- ; İı) Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda, t müs-
r r; - tamel sabit büyük basküller (3746 sayılı Kanundan 

faydalanarak Ekonomi Bakanlığı izniyle yurda şoku- , • r .'. 
lan «A» fıkrasına dâhil hassas teraziler ile «H» fıkra: 
sına giren ve dekovil veya demiryolu tesisatı bulunan 
müesseselerce demiryolu mevkilerinde kullanılan bas
küller hariçtir.) 10 15 

633 den Elektrikli süpürgeler: 100 40 
634 Tarifenin başka yerinde sarahaten veya temsilen zik-

redilmiyen sair alât (3746 sayılı Kanundan faydala
nan Ekonomi Bakanlığı izniyle yurda sokulan ve sa
nayide kullanılanlar hariç). 200 25 

700 Toprak boyalar (Kolkotar, hunızu hadit nevileri, ok-
ralar ve emsali) öğütülmüş, yıkanmış ve sair şekil
lerde hazırlanmış. 
b) Huy katranı müştaklarından bir mülevvin mad
de ile %5 nispetinde boyanmış olanlar. 3,75 10 

702/B den Litopon 9 10 
703 Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları, 

a) Matbaa mürekkebi (her nevi) 10 10 
D den) İstampa boyası, çini mürekkebi, kopya mü
rekkebi ve emsali mürekkepler 45 10 

Not 703/D ye Kapsüller içinde ithal edilen yazı makinesi şeritleri 
703/D mucibince resme tâbidir. 

Not 710/H ya Nitrat do potas 71<VH mucibince resme tâbidir. 
7İ6/H dan Klorür dö magnezyum . 4,50 10 
723/D den Kromozal, kromlu debagat tozu, formozal gibi oksit 

kromun bir banyoda debagate mahsus olup yapılmış 
müstahzaratı 33,75 10 
Debagate mahsus kimyevi müstahzarattan olduğu tak
dirde 276/H pozisyonuna göre tarif elendirilecektir. 

Not 774 de îhtiyol (müşeccel ticari isim) numara 66/D ye değil 
774 e nazaran resme tâbidir. 

792/A dan Aspirin toz halinde 200 20 
853/ den İthaline Hükümetin müsaade etmiş olduğu müstahzarat 

b) Müstahzaratı tıbbiye, seromlar ve aşılar 
[1] 379 2 ve 3 e not: 
Türk Gümrük Tarifesinin 379 ncu numarasının 2 ve 3 ncü pozisyonlarının su pozisyonlarına giren 

mallar için verilmiş olan tenzilât, 377 nci numaracının muadil su pozisyonlarının esas resimlerine, 
379 ncu numarasının 2 ve 3 ncü pozisyonlara için derpiş edilmiş yüzdelerin zammiyle hâsü olacak 
meblâğ üzerinden hesap edilir. 

(S. Sayısı : 123) 
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üüim*ük tarifa 
No. 

859 dan 

1. 
2. 
3. 
a) 
b) 
o) 

Eşyanın cinsi 

Birinci sınıf (diş macunları hariç) 
İkinci- sınıf 
Uçüncft sınıf 
Ağız armonyumları (Mundharmunikas) 
Aği2? armonyumları (Mundirarmunikas) 
Ağız armonyumları (Mundharmunikas) 

Gümrük Tarife 
Kanununa göre 
beher 1(0 kilo 
için Türk lirası 
olarak tesbit edil
miş gümrük re

simleri 

Kıymetinden 
{% 50 
% 25 
;% 5 

56,25 
130 
140 

50 
25 
25 
30 
30 
30 

-Aşağıda adl<m> yazılı müstahsallar hizalarında gösterilen tarife numaralarına tatbik edilecektir. 
Tarife No. Müstahsalların isimleri 

161/B 
278/E 

281/A 

697 

702/H 
707 
709/A 

709/B 

710/E 
73 l / F 

718/D 
720/D 
760/A 

858/A 

853/C' 

( + ) 

Amylose 
Ordoval, neradol, tamol, N N O, gerbstoff (Tannant) F , Q, T, N, RL ilâh. gibi kuru ve 
mayi halinde, bitterkip imal olunmuş mevaddı debagiye 
Bakalit, ilâh. gibi tornada işlenebilir, katılaştırılmış, kalıba dökülmüş veya tazyik edilmiş 
suni reçineler 
Coripol, intrasol, monopolbrillantöl ( + ), tannopol, monopolspinnol ( + ) (huile de filage 
monopole), praestabitöl, monoposeife ( + ) (Savon monopole), baykolicker, baykochrom-
licker, melange d'Alcali 
Blanc de titane, bioxyde de titane 
Naphtols, bases de colorants, Naphtol B alphanaphtylamin, betanaphtylamin, katanol ( + ) 
Selüloz esası üzerine yapılmış renkli lâklar «cilalar» şu renkler gibi: Echtdeck, kasaras-
paltfafben ( + ), kasarakkofferfarben ( + ), egalon ( + ), etonal ( + ), baykanol ( + ) 
Selüloz esası üzerine boyasız lâklar «cilalar» şunlar gibi: Kasaralackglanz ( + ), kâsaraksa-
offerglanz ( + ) , boyasız yeni, teksif edilmiş muhafaza edici cila, etonalschutzlack ( + ), bo
yasız etonalschutzlack ( + ), boyasız, teksif olunmuş, eukesolappretur ( + ), baykanolglan-
zappretur ( + ), 
Bichromate de potasse 
Bichromate de soude, nekal ( + ) , leonil (4-), rongalit (4-), proteetol ( + ) , eunaphtol, lu-
digol, blankit ( + ), setamol, ortoxin (4-), feltron (4-), dekol, burmol (4-) 
Le leukotrop (4-) 
Le decrolin ( + ) 
Bu numarada haşerat öldürücü müstaahzarattan maada : Nebat öldürücü, mantar öldü
rücü, tufeyli öldürücü müstahzarat da dâhildir. 
Acetftıy paran.itroanilin, ııitrazol, parazol, diamin, paraphenylendiamin, entwickler B, H, 
cukesolöl ( + ) 
Âtideki müstahsallar tarifenin 853/C fıkrası mucibince tarif elenir. Levantin ( + ), eulysin 
A ( + ), tetralix (4-) ,tetrapol, verapol, verapolseife, terpinopol, tetrol F, stoko = schli-
chttabietten, metaehrombeize (4-) cellogan (4-), lizarol D conç, auxsanin, serikosol (4-), 
cellappret ( + ), serikose, ramasit ( + ). 
Tescil edilmiş ticaret isimleridir. 

. ( S . Sayısı : 123) 



S Sayısı: 124 
14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununun 37 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye, 

Bütçe Komisyonları raporları (1 /159) 

T. C. '~* 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 721, 6 -1040 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ^e Tam Kanununun 37 nci maddesinin değiştiriLncsiti^ dair Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 26 . II . 1947 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılma kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğun i ar-
zederim. 

B^bakan. 
ı R, Pektr 

Gerekçe 

Tayınat ve Yem Kanununun 37 nci maddesi gereğince kısraklardan doğacak taylara sütten 
kesildikten sonra; 

1. Bir. yaşma gelinceye kadar: 
Kilo Gr. Yem çeşitleri 

1 Kepek 
500 Arpa 

1 Kuru ot 
2. 12 ilâ 24 aylık taylara günde: 

Kilo Gr. Yem çeşitleri 

1 500 Arpa 
2 Kuru ot 

verilmektedir. Taylar için şimdi verilmekte olan bu yemler gerek miktar ve gerek kalite bakımından 
beslenme sağlığına uygun görülmemektedir. Kanunun yem faslında hayvanlar için tâyin ve sapta
nan miktarlar nişai kıymet üzerine istinadettirilmiş ve besin maddeleri çizelgeleri bu esas üzerine 
düzenlenmiştir. 

Hayvan beslenmesinde esas hayvanın canlı ağırlığıdır. 1 kilo canlı ağırlığın devamı yani 
bu ağırlığı çoğaltmak veya azaltmaksızın hayatın korunması için her gün enaz 10 gram nişasta kıy
metini kapsıyan besin unsurları vermek lâzımdır. 

Şu halde bir yaşındaki yerli tayın ortalama olarak canlı ağırlığının 150 kilo olduğunu kabul 
edersek bu yaş ve ağırlıkta olan bir tayın ancak hayatını devam ettirici olarak 10 X 150 - 1.500 
gram nişasta kıymeti bulunan besin 'unsurları vermek lâzımdır. Halbuki, yukarda 1 sayılı çizelgede 
kaydedilen besin unsurları: 



Kilo 
Nişasta 
kıymeti 

1 
1/2 

1 

Kepek 
Arpa 
K. ot 

X426 
X720-
X 310 

-426 
• 360 
-310 

Toplam 1096 
1096 nişasta kıymetini ihtiva edcrki; bu miktar tayın gelişmesine yardım etmeden ancak yaşa

masına yetebilir. 
Kezalik iki yaşma yaklaşan yerli bir tayın ağırlığı yine ortalama olarak 180 kilo kabul edilirse 

hayatı devam ettirici rasyon için: 10X100-1.800 nişasta kıymeti bulunan besin maddeleri vermek 
zaruridir. Halbuki yukarda (2 nci çizelgede): İki yaşındaki taylara: 

Nişasta 
Kilo kıymeti 

1,5 Arpa X 720-1080 
2 K. ot X 310-620 

Toplam 1700 verilmektedir. 
İçinde 1700 gram nişasta kıymeti bulunan bu besin maddeleri de bu yaş ve ağırlıktaki tay

ların ancak yaşamasına yeter. 
Her iki kısmın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere kanunun 37 nci maddesi ile tahsis edilen 

yemler tayların gelişmelerini sağlamak değil ancak yaşamasına yetecek miktar üzerinden saptan
mıştır. Kaldıki; yabancı ırk kısraklardan doğacak büyük cüsseli taylar hiç dikkat nazarına alın
mamıştır. Bunun için taylara verilecek yem miktarları ve çeşitlerinin yerli ve yabancı ırk kısrak
lardan doğduklarına ve gelişme devrelerine göre düzenlenmesi ve hayatı devam ettirecek rasyon ile 
beraber ayrıca gelişme payının tahsisi beslenme sağlığına en uygun bir kaidedir. 

Bu usul, Devletin resmî haralarında da kabul ettirilmiştir. Bundan başka hayatın bu ilk çağ
larında gelişmeyi sağlam esaslara istinadrettirmek ve organların muhtaç olduğu tuzları ve vita
minleri sağlamak için karbonat dökalsiyum gibi tuzlar ile havuç gibi vitamin bakımından zengin 
köklerin verilmesi zaruridir. Aksi takdirde büyük masraflarla yetiştirilen taylar istenilen gelişme
yi bulamadan hizmete tefrik edilmiş olur. Böyle hizmet hayvanları da hayatın her devresinde daya
nıksız ve çeşitli hastalıklara elverişli bir konu teşkil etmiş olur. 

Şu halde yetiştirilen taylara yerli veya yabancı kısraklardan doğduklarına göre gerek miktar 
ve gerek kalite bakımından uygun besin maddeleri verilmesi gerekli görüldüğünden bunu sağlamak 
amaciylc sözü ^e^en kanunun 37 nci maddesinin değiştirilmesi için ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

( S. Sayısı : 124 ) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 22 . IV . 1947 

Esas No. J/159 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

14 Kylûl 1330 tarihli Taymat ve Yem Ka
nununun 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 26 . II . 1947 tarihli toplan
tısında. Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan ve Komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı ve gerekçesi; Millî Savunma Ba
kanlığının ilgili mümessilleri huzuriyle 18 . IV . 
J947 günü görüşülüp incelendi. 

Gerekçesindeki izahattan ve Millî Savunma 
Bakanlığından gönderilen ilgili mümessili be
yanatından anlaşıldığı üzere; bugün; taylar 
iyin kabul edilen yem miktarları; ancak bunla
rın yaşayabilmelerine kifayet edebilmekte; ge
lişme ve mükemmelen neşvünemalarına kâfi gel
memektedir. 

Halbuki; Ordunun bugünkü şartlar dâhilin
de yabancı memleketlerden cüsseli ve bilhassa 
top koşumuna elverişli hayvan tedarik edebil
mesine de imkân olmadığından; beylik kısrak
lardan doğan taylarla hariçten satınalman tay
lar ve yavru katırların ordunun her türlü hiz
metlerine elverişli olarak büyütülmelerine şid
detle ihtiyaç vardır. 

îşte bu gayeyi hedef tutan kanun tasarısın
da tayların yemlerinin tâyin ve tesbitinde can
lı ağırlıkları esas tutulmuştur. 

Bundaki başka birinci maddenin sonuna 

"yabancı taylar vasfını ve ağırlığını göstereii 
yerli taylar da yabancı taylar gibi beslenir,, 
kaydi ilâve edilmiştir ve " katır yavrusu,, kay-
di da "yavru katır,, olarak düzeltilmiştir. 

Bu sebeple; bu cetvellerin başlıklarında ulak 
birer tashih yapılmıştır. 

Bu ufak tadil ile kanunun heyeti nmumiyesi 
komisyon toplantısında bulunan üyelerin oybir
liği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Millî Savunma Ko. 

Başkanı/Na. Sözcü Kâtip 
Hatay Hatay Erzincan 

GL E. Dur uhan GL E. Buruk an 
Ankara Çankırı Çankırı 

OL N. Tnmz Dr. A. Arkan GL Z. Soy demir 
Erzincan Gazianteb Gümüşane 
Z. Ağca GL A. Atlı S. Erdoğan 
Kars Kastamonu Kayseri 

If. Tuyaç Korgl. A. Alptoğan GL S. Avgın 
Kırklareli Kocaeli 

Korgl. K. Doğan Koramiral Ş. Okan 
Konya Kütahya Mardin 

Dr. H. Alataş M. îspartalıgil GL K. Sevüktekin 
Mardin Seyhan Van 

Dr. A. Uran S. TekeHoğlu R. Oktar 

{ S. Sayısı : İ24 ) 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 13 .1.1948 

Esas No. 1/159 \T"""'" 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

14 Eylül 1330 tarihli Tayıııat ve Yem Kanu
nunun 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 26 . 11 . 1947 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nım tasarısı ile Millî Savunma Komisyonunun 
bu husustaki raporu Komisyonumuza havale 
olunmakla ilgili Bakanlıklar temsilcileri de ha
zır oldukları halde okunup incelendi. 

Tayıııat ve Yem Kanununun 37 nci madde
si "dişi hayvanatın getirdiği taylar sülten ke
sildikten sonra" 

1. yaşma gelinceye kadar yevmi : 

Kilo 
1 Kepek 

•0,f> A r p a 
1 Kuru ot 

2. İki yaşında bulunanlara yevmi : 

Kilo 
l,f> Arpa 
2 Kuru ot 

3. İki yaşından sonra hayvanatı saire gibi 
yem verilir demekte, besin hususunda hayva
nın yerli veya yabancı bir hayvandan doğmuş 
olmasını nazara almamaktadır. 

Bugünkü ilmî araştırmalar göstermiştir ki, 
bir hayvanın beslenmesi her şeyden önce onun 
sıkletiyle ilgilidir. Kilosu ağır bir hayvan 
mevcudiyetini aynen muhafaza ve idame ede
bilmek için kilosu kendisinden daha hafif olan 

diğer bir hayvandan daha çok gıdaya muhtaç
tır. Sıklet ise bu yaştaki hayvanlarda her üç 
veya altı ayda bir büyük inkişaflar göstermek
tedir. Bundan başka irsiyet de beslenme konu
sunda tesiri olan ayrı bir âmildir. Nitekim di
ğer Devlet haralarındaki hayvanların bakımın
da ve besinlinde bu cihetler nazara alınmak
tadır. 

Bu sebebi nazara alan Komisyonumuz, be
sin hususunda kilo ve irsiyete yer vermemiş 
olan 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununun 
37 nci maddesi hükmünün yeniden incelenme
sinde faide görmüş ve Millî Savunma Komis
yonu tarafından düzeltilen tasarıyı esas itiba
riyle kabul etmiştir. Ancak yabancı ırk kada
na taylar ile kadana yavru katırlardan 9 - 12 
aylık olanlarına verilecek olan keten tohumu 
istihkakı dairesi uzmanlarının da muvafakati 
ile 500 gramdan 300 grama indirilmiştir. Di
ğer hususlarda değişiklik yapılmamıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Gfümüşane Samsun Malatya 
II. F. Ataç R. Isıtan M. S. Eti 

Afyon K. Çankırı Elâzığ 
yi. Veziroğlu R. Dolunay F. Karakaya 

Kastamonu Kayseri Ordu 
// . Çelen K. Gündeş II. Şarlan 
Samsun Sinob Tokad 

Ö. Karata§ L. Aksoy C. Kovalı 

( S. Sayısı : İ24 ) 
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Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe kamisyonu 
Esas No. 1/159 

Karar No. 64 
Yüksek 

14 . EylCıl . 1330 tarihli taymat ve yem ka
nununun 37 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 26 . II . 1947 tarih ve G/1040 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye Komis
yonları raporlaıiyle birlikte komisyonumuza 
verilmekle, Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Gerekçenin tetkikından ve Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcisinin yaptığı açıklamalardan 
anlaşıldığığma göre bugün taylara verilen yem 
miktarı bunların yaşayabilmelerine ancak kifayet 
etmekte ve gelişmelerini sağhyamamaktadır. 
Ordunun bu günkü şartlar dairesinde muhtaç 
olduğu cüsseli hayvanları dışardan tedarik et
mek imkânları birçok ahvelde mevcut olmadığın
dan ordu mah kısmaklardan doğan taylarla hariç
ten satın alman taylar ve yavru katırların ordu
nun her türlü hizmetine elverişli olarak beslenme
leri ve büyütülmeleri lüzumlu ve zarurî görül
müş ve bu gayeye vâsıl olmak maksadiyle bun
lara verilecek yem miktarının ihtiyaç nispetinde 
çoğaltılmasını temin etmek üzere bu tasarının 
hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

Tasarı, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş 
ise de metinde bazı ifade değişiklikleri yapıl
mıştır. 

Bir sayılı cetvelin 9 - 12 aylık taylara veril-

(Ö. Sayısı : 

mu raporu 

30 IV Î948 

Başkanlığa 

mek istenilen 15 gram tuz miktarı Hükümetin 
teklifi ile 10 grama indirilmiş ve yine teklif üze
rine 2 sayılı cetvelde (kalsiyum) kelimesi 
(kalsiyum karbonat) olarak değiştirilmiştir. 

Birinci maddede, (aynı faktörler bulunan) 
ibaresi yerine (aynı maddeler bulunan yemler) 
kaydı ve beylik kelimesi yerine de ordu nıalı 
kelimesi konmuştur. 

İM numaralı cetvelde kuru ottan sonra ve
rilecek havuç miktarları Hükümet teklifinde bu
lunduğu halde Maliye Komisyonu metninde sth-
ven unutulmuş olduğundan ilâve edilmiştir. 

Diğer maddeler Maliye Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile kabul edilmiştir. Bu düzeltmelerle 
yeniden hazırlanan kanun tasarısı Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

E. Erten î. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Amasya 
F. öymen A. Ey m/ir A. K. Yiğitoğhı 

Aydm Balıkesir Bursa 
Gl. R. Alpman E. Attan F. Bük 

Bursa Kocaeli Konya 
Dr. M. T. Simer Dr. F. Ş. Bürge S. Çumralt 

Niğde Yozgad 
R. Gür soy 8. tçbz 

124) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14 Eylül 1330 tarihli Taytnat ve Yem Kanunu
nun 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Beylik kısraklardan doğan tayların süt ke
siminden sonra veya Ordu hesabına yetiştiril
mek üzere satınalınan 6 ayını doldurmuş yerli 
ve yabancı taylarla katır yavrularına aşağıdaki 
bir ve iki sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir: 

[1] sayılı cetvel 
Yerli ırk hayvanların tayları ile yerli katır yav

ruları 

oo 3 

Yem çeşitleri Kilo Gr. Kilo Gr. KiloGr. KiloGr. 

Yulaf 1.000 
Bakla 350 
Keten tohumu 150 
Buğday kepeği 300 
Kuru ot 1.000 
Havuç 1.000 
Tuz 10 
Kalsiyum karbonat 15 

1.500 
400 
200 
300 

1.500 
1.500 

15 

1.850 
400 
250 
300 

2.000 
2.000 

15 
15 15 

2.250 
200 
200 
350 

2.500 
2.500 

15 
15 

[2] sayılı cetvel 
Yabancı ırk kadana taylar ile kadana katır yav-

rvian 

Yulaf 1.700 2.000 2.500 3.000 
Bakla 400 500 500 500 
Keten tohumu 250 500 400 400 
Buğday kepeği 350 400 400 400 
Kuru ot 1.500 2.000 2.700 3.000 
Havuç 2.000 3.000 3.000 4.000 
Tuz 10 10 15 15 
Kalsiyum 15 15 15 15 

Havuç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vita-

MÎLLl SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TİRİŞÎ 

14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanunu
nun 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Beylik kısraklardan doğan tayların süt ke
siminden sonra veya Ordu hesabına yetiştiril
mek üzere satınalınan 6 ayını doldurmuş yerli 
ve yabancı taylarla katır yavrularına aşağıdaki 
bir ve iki sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir: 

Yabancı taylar vasfını ağırlığını gösteren yer
li taylar da yabancı taylar gibi beslenir. 

[İJ sayılı cetvel 

Yerli ırk hayvanların tayları ile yerli yavru ka
tırları 

x M x. M 

Yem çeşitleri 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 

>> 

Kilo Gr. 

1.000 
350 
150 
300 

1.000 
1.000 

10 

>> 

o» £ 
Kilo Gr. 

1.500 
400 
200 
300 

1.500 
1.500 

15 

>> 
oo rt 

a l 
Kilo Gr. 

1.850 
400 
250 
300 

2.000 
2.000 

15 

S? 
ci et si a* 

Kilo Gr. 

2.250 
200 
200 
350 

2.500 
2.500 

15 
Kalsiyum karbonat 15 15 

[2] sayılı cetvel 

Yabancı ırk kadana taylar ile kadana yavru ka
tırlar 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 
Kalsiyum 

1.700 
400 
250 
350 

1,500 
2.000 

10 
15 

2.000 
500 
500 
400 

2.000 
3.000 

10 
15 

2.500 
500 
400 
400 

2.700 
3.000 

15 
15 

3.000 
500 
400 
400 

3.000 
4.000 

15 
15 

Havuç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vita-
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanunu
nun 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Beylik kısraklardan doğan tayların süt ke
siminden sonra veya Ordu hesabına yetiştiril
mek üzere satma İman 6 ayını doldurmuş yerli 
ve yabancı taylarla katır, yavru katırlara aşağı
daki bir ve iki sayılı cetvellerde yazılı yemler ve
rilir : 

Yabancı taylar vasfını ağırlığını gösteren yer
li tayinr da yabancı taylar gibi beslenir. 

[1] sayılı cetvel 

Yerli ırk hayvanların tayları ile yerli yavru ka
tırları 

[2] sayılı cetvel 

Yabancı ırk kadana taylar ile kadana yavru ka
tırları 

Yulaf 1.700 2.000 2.500 3.000 
500 
400 
400 

3.000 
15 
15 

Havuç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vita-

Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Tuz 
Kalsiyum 

400 
250 
350 

1.500 
10 
15 

500 
300 
400 

2.000 
10 
15 

500 
400 
400 

2.700 
15 
15 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DOĞlŞTtRİŞÎ 

Tayınat ve Yem Kanununun 37 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat 
ve Yem Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu malı kısraklardan doğan tayların süt 
kesiminden sonra veya Ordu hesabına yetiştiril
mek üzere satın alman 6 ayını doldurmuş yerli ve 
yabancı taylarla yavru katırlara aşağıdaki 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir: 

Yabancı taylar vasfını, ağırlığını gösteren 
yerli taylarda yabancı taylar gibi beslenir. 

[1] sayılı cetvel 

Yerli ırk hayvanların tayları ile yerli yavru ka
tırları 

Yem çeşitleri 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 
Kalsiyum 

3
-9

 
ay

lık
 

ay
la

ra
 

Kilo Gr. 

1.000 
350 
150 
300 

1.000 
1.000 

10 
15 

9 
-1

2 
ay

lık
 

ay
la

ra
 

Kilo Gr. 

1.500 
400 
200 
300 

1.500 
1.500 

10 
15 

2-
18

 a
yl

ık
 

ay
la

ra
 

Kilo Gr. 

1.850 
400 
250 
300 

2.000 
2.000 

15 
J5 

KiloGr. 

2.250 
200 
200 
350 

2.500 
2.500 

15 
15 

Yem çeşitleri 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 

6
-9

 
ay

lık
 

aj
la

ra
 

Kilo Gr. 

1.000 
350 
150 
300 

1.000 
1.000 

10 
Kalsiyum karbonat 15 

9-
12

 a
yl

ık
 

'a
yl

ar
a 

Kilo Gr. 

1.500 
400 
200 
300 

1.500 
1.500 

15 
15 

•2
-1

8 
ay

lık
 

•a
yl

ar
a 

Kilo Gr. 

1.850 
400 
250 
300 

2.000 
2.000 

15 
15 

1 
"s 

Kilo Gr. 

2.250 
200 
200 
350 

2.500 
2.500 

15 
15 

[2] sayılı cetvel 

Yabancı ırk kadana taylar üe kadana yavru ka
tırları 

Yulaf 
Bakla 
Keten tohumu 
Buğday kepeği 
Kuru ot 
Havuç 
Tuz 
Kalsiyum 

Havuç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vita-

1.700 
400 
250 
350 

1.500 
2.000 

10 
15 

2.000 
500 
300 
400 

2.000 
3.000 

10 
15 

2.500 
500 
400 
400 

2.700 
3.000 

15 
15 

3.000 
500 
400 
400 

3.000 
4.000 

15 
15 
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m. 

mini eri bulunan köklerin bulunmadığı zaman
larda değiştirme yoliyle içinde aynı faktörler 
bulunan yem maddeleri ve kuru otun bulunma
dığı zamanlarda aynı kaloriyi tutmak şartiyle 
kuru yonca verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 1 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. G. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

R. Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

§. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

anun hükümlerini Ba-

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 

Ş. Sökmensiier 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

M. =S. t . 

mi tileri bulunan köklerin bulunmadığı zaman
larda değiştirme yoliyle içinde aynı faktörler 
bulunan yem maddeleri ve kuru otun bulunma
dığı zamanlarda aynı kaloriyi tutmak şartiyle 
kuru yonca verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(.S. «ayıs ı : 124) 



Mal. K. 

m inleri bulunan köklerin bulunmadığı zaman
larda değiştirme yoliyle içinde aynı faktörler 
bulunan yem maddeleri ve kuru otun bulunma
dığı zamanlarda aynı kaloriyi tutmak şartiyle 
kuru yonca verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

B. K. 

minleri bulunan köklerin bulunmadığı zamanda 
değiştirme yolu ile içinde aynı maddeler bulunan 
yemler ve kuru otun bulunmadığı zamanlarda 
aynı kaloriyi tutmak şartiyle kuru yonca verilir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun üçüncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 124 ) 



t 


