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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Başvekil Şükrü Saraçoğlu, memleketin iktisa

di işleri ve alınacak tedbirler hakkında beyanatta 
bulunduktan sonra; 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye 
bütçelerinden, 3659 sayılı kanuna tabi müessese 
ve teşekküllerden aylık alanlara parasız giyim eş-
yasr verilmesine; 

Varlık vergisine; 
Ye yağ istihsal eden sınai müesseselerden mua

mele vergisinin aynen alınması hakkındaki kanun 
lâyihalarının Muvakkat bir encümende tetkik 
edilmesi ve ruznameye alınarak bugün müzakere 
edilmesi kabul edildikten sonra saat 15 te topla
nılmak üzere celse tatil olundu. 

tkinci celse 
Erzurum mebusu ve Dahiliye vekili Dr. Fikri 

Tuzer ile Malatya mebusu Dr. Hilmi Oytaç; 
Ve Gümüşane mebusu Durak Sakarya'nın ve

fat ettiklerine dair Başvekâlet tezkereleri okundu 
ve merhumların hâtırasına hürmeten ikişer daki
ka ayakta sükût edildi. 

Dahiliye vekili iken vefat eden Erzurum meb

usu Dr. Fikri Tuzer'in yerine Kütahya mebusu 
Reeeb Peker'in tâyin edilmiş olduğuna dair Riya
seti öumhur tezkeresi ile, 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile millî 
saraylar ve köşklerdeki eşyaya dair mazbata 
okundu. 

Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şubat ve mart 
aylan hesabına dair mazbata dahi okunarak bu 
mazbatadaki bir rakamla Büyük Millet Meclisi 
1942 yılı nisan ve mayıs ayları hesabı hakkında 
murakıp raporundaki rakam arasında mübayenet 
bulunduğundan yeniden tetkik edilmek üzere 
murakıp raporu encümene iade olundu. 

Varlık vergisi kanunu lâyihası da müzakere ve 
kabul edildikten sonra cuma günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas İsparta 

Şemsettin Günaltay Kemal Turan 
Kâtip 

Bingöl 
Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve 

mayıs ayları hesabı hakkında murakıplık rapo
runa dair Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/54) (Ruznameye) 

2. — Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle be
lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız 

giyim eşyası verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbatası (1/876) (Ruzna
meye). 

3. — Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir 
ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/878) (Ruznameye). 

» V « < i 

KATİPLER 

BÎRÎNGİ CELSE 
. Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

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

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Umumî, mülhak '<ve hususi bütçelerle be

lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız 
giyim eşyası verilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümen mazbatası (1/876) [1 

[1] 5 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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REİS — Encümen bu lâyihanın müstacelen 

müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul eden
ler-.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Dr. MUHTAR BERKER (içel) — Muhte

rem arkadaşlar; memurlarımıza parasız olarak 
giyim eşyası verilmesi maksadiyle Hükümetimiz 
tarafından çok yerinde ve isabetli olarak alınmış 
olan kararın neticesi olmak üzere buraya getiril
miş olan bu kanun lâyihasını büyük sevinçle ve 
tasvible karşıladık. Yine muhterem Başvekilimi
zin bundan bir kaç gün evvel söyledikleri nu
tukta memurlarımıza bundan başka ucuz fiyatla 
yiyecek maddeleri verilmesi de mevzuubahis edil
mişti. Gerek bunlar, gerekse giyim eşyası tedbiri 
kikaten harb başladığı gündeııberi hergün sı
kıntıları artmış olan memurlarımızın bu sıkın
tılı vaziyetlerini tehvin edecek, onların çalışma
larını ve cesaretlerini artıracaktır. Bundan aynı 
zamanda bütün memleket halkı da memnun ola
caktır. 

Gezdiğimiz, dolaştığımız bütün yerlerde bü
tün halk memurlarımıza yardım edilmesini, on
ların himaye edilmesini bizden istediler. 

Arkadaşlar; bu vesile ile ben Hükümetimi/ 
den ufak bir temennide bulunmak istiyorum. 
Acaba memurlarımız için ucuz fiyatlı bir sigara 
temin etmek kabil değil midir? Zannederim ki 
inhisarlar idaresi ve Hükümetimiz bunu da te
min etmeğe çalışacaktır. (Gürültüler) Bu yar
dımların, Başvekilimizin vaitleri veçhile, daha 
ziyade taaddüt edeceğini ümit ederim. (Gürül
tüler). Bu kanunun tasvibi™ rica ederken isa
betli kararlarından ve bize j.- 'i"dikleri bu lâyiha
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

REtS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa var mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşlar; bakımı Hükümet bütçesinden olan 
vatandaşlara Hükümetin elbiselik vermek sure
tiyle yardım etmesi yerindedir. Bu itibarla ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında konuşulur
ken kanun aleyhinde söz söyliyecek değilim. Gü
zel düşünülmüş, güzel hazırlanmıştır. Ben bu 
maksattan istifade ederek memlekette kumaş 
stokunuu fazla miktarda mevcut olduğunu söy-
liyeceğim. Ancak bu kumaş stoku öyle bezir
ganların, öyle bezirgan ruhlu kimselerin eline 
geçmiştir ki maatteessüf bunlardan istifade et
menin imkânı yoktur. Çünkü depoları yoktur. 
Tanıdığınız bir terziye gittiğiniz vakit numune 
göstererek bu kumaş vardır fakat gelecektir, 
beş, on gün sizden müsaade isterim der ve ber-
veçhipeşin pazarlık yapar. Bugün bir elbise 150 
liradan aşağı değildir. Eğer kumaşı kendiniz 
götürürseniz maatteessüf terzinizin vakti yok
tur, bir iki ayda diktiremezsiniz. 

Terzilik bugün nefîs sanatlar haline gelmiş
tir. Vakıa terzilik nefis sanatlara benzer bir 
şeydir amma bu, nihayet bugün üç, beş terziye 

inhisar etmektedir. Yaptığı işler daha ziyade 
emek işidir der, harcına on misli ister. Efen
dim; sanata paha biçilmez imiş. iyi amma b^n 
sanat giyecek değilim. Onlar sanat eseridir der
ler. Bugün memurlara bedava vereceğimiz el
biselik kumaştan dolayı bu vatandaşlar terzile
rin yanında çok müşkülâta uğrıyaeaklardır. Ge
çen sene Kâzım Nami arkadaşımızın dediği gibi, 
o bir kat elbiseyi 38 liraya yaptırmış. Elbisenin 
öylesi 38 liraya çıkar amma iyi giymesini işti-
yen bir adam bir elbise için terzilerin keyfine 
esir olamaz. Terzilere mutlaka bir gem vurmak 
zamanı gelmiştir, buJâzımdır. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; sabit gelirli ve maaşlı memurlara verile
cek kumaşlarla yapılan yardım pek yerindedir. 
Yalnız Saraçoğlu Hükümetinden ricam; buna 
Kızılay ve Hava kurumu gibi diğer âmme mü
esseselerini de dahil etmesidir. Bu müesseseler 
de âmme hizmetini görmektedirler. Bunların 
da dahil edilmelerini istirham ediyorum. 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Umumî, mülhak ve hususi 
bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı 
kanuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan : 

1. 3656 ve 3661 sayılı kanunlara tabi nıcjmur 
ve müstahdemlerle subay ve askerî memurlara; 

2. 3659 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere ; 

3. 3173 sayılı kanun hükümlerine tabi, me
mur ve müstahdemlere (Amele, işçi ve hamallar 
hariç) ; 

4. 3779 sayılı kanuna tabi gedikli erbaşlarla 
takımbaşlarma ve gedikli subaylara; 

5. 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa
yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

6. 2005 sayıl kanuna göre okul pansiyonla
rında çalıştırılanlara; 

7. Kadroları 2822 sayılı kanuna göre tes-
bit edilen Posta, telgraf ve telefon memurlarına; 

8. Bütçelerin masraf tertiplerinden alman 
kadrolarda çalıştırılanlara; 

9. 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yazılı köy eğitmenlerine ; 

10. — 3803 sayılı kanun hükümlerine tabi koy 
öğretmenlerine; 

11. 2624 ve 3976 sayılı kanunlara göre üc
ret alan yardımcı muallimlere; 

12. Umjumî muvazeneye dahil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, ;mües
sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayjlı ka-
unlara tabi olanlara; 



1 : 4 13.11.1942 C : 1 
13. Maaş ve ücretlerini 3656, 3659 ve 3661 

sayılı kanunlara tabi dairelerle bunlara bağlı 
ve yine aynı kanunlara tabi daire ve müessese
lerdeki mütedavil sermayelerden alanlara; 

14. Radyo yayım müesseselerinde daimî su
rette çalışıan yevmiyeli sanatkârlara; 

15. 1757 sayılı kanun hükümlerine göre 
tahsisat alanlara bu; 

Kanunda yazılı esaslara göre bir defaya 
mahsus olmak üzere parasız giyim eşyası verilir. 

KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Efendim,; bu maddede « Takmıbaşı » tâbiri var
dır, bu tâbir gerek orduda gerek diğer yerlerde 
kaldırılmıştır. Takımbası, diye bir rütbe yoktur. 

EEFÎK İNCE (Manisa) — Efendim; bu ka
nunun ihtiva ettiği yardım esas itibariyle çok ye
rindedir. Fakat benim kanaatimce, en çok yar
dıma muhtaç olanların unutulmuş olmasını, 
ben asla takip edilen gaye ile muvafık bulmu
yorum. Hükümetten rica ediyorum, burda mü
tekaitlerle eytam ve eramil zannederim ki, mua
venete mazhar bulunması en ziyade göze alınması 
lâzımgelen kimselerdir. Çalışanların yardıma 
muhtaç olduğunu kabul eden Devlet Hazinesi
nin, haddi zatında muhtacı muavnet olanları da 
unutmaması lâzımgelir. Onun için Maliye vekili 
arkadaşımızdan soruyorum, bunları ithal etme
menin sebepleri nedir? Ve kabilse bunları ithal 
etmiş olmak için diğer taraftan bir masrafı çı
karalım, her halde bunları mahrum bırakmaya
lım. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu madde
nin 3 neü fıkrasında «3173 sayılı kanun hüküm
lerine tabi memur ve müstahdemler» deniyor 
ki bu, Devlet Demiryollarına taallûk ediyor. 
Burada «Amele ve işçi hariç» denmiştir. Evet 
ameleler muvakkaten müstahdem olabilir, fakat 
işçiden kastedilen mânayı anlamadım. Malûmu 
âliniz Devlet Demiryollarının en esaslı memur 
ve müstahdemleri işçidir,, yani atölye işçileridir. 
Bunlar hariç tutuluyor zannediyorum. Halbuki 
bu atölye işçilerine işçi denmesi ve yevmiye ile 
istihdam edilmeleri gördükleri işe göre para 
almaları içindir. Bunlar aynı zamanda Devlet 
Demiryollarının kanununa göre tekaüt olur
lar ve daimidirler. Yalnız yevmiye ve yaptık
ları işe göre para alırlar. Bu, çok iş görme
lerini temin içindir. Aynı zamanda Devlet De
miryollarının hayatı bunların elindedir. Diğer 
Devlet Demiryolları memurlarının değil diğer 
memurlar gibi bunlara da bakmazsak asıl işi gö
ren bu kısım işçiler mağdur olur ve arzettiğim 
gibi Devlet Demiryollarının işleri yürümez. Bina
enaleyh bu işçileri de buraya dahil etmek lâznn-
dır. Bu bapta beni ya Mazbata muharririnin 
veya Vekil Beyin tenvir etmelerini rica ediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Refik tnce arkadaşım güzel bir noktaya temas 
ettiler. Evvelce Hükümet tarafından beslenip 

ve Hükümetin memuru olupta bugün malûl 
ve mütekait kalmış olan vatandaşların daha se
fil bir vaziyette kalmasına elbette Hükümetimiz 
tahammül edemez. Mümkünse bu vatandaşları 
tesbit edip bunlara da yardım etmek lâzımgelir. 

İkincisi; maddenin birinci ve dördüncü pa
ragraflarında subay ve askerî memurlara elbise
lik kumaş verileceği yazılıdır. Bendeniz bunlara 
verilmemesini söyliyeeek ve istiyecek değilim. 
Memleketin en zor işlerinde vatan hizmetinde 
çalışan bu fedakâr insanlara yardım etmeği Bü
yük Millet Meclisi vicdani borç olarak bilmek
tedir. Ancak daha evvel kabul ettiğiniz bir ka
nunla ordu mensuplarına senede, yazlık ve kış
lık olmak üzere, iki kat, ayakkabı da dahil ol
mak üzere elbise verilmektedir. Kumaşlar veri
leceğine göre yine bu elbiseler verilmekte de
vam edilecek midir, etmiyeeek midir? Eğer el
bise verilecekse bu maddeye ne lüzum vardır? 
Verilmiyecekse niçin ayrı bir madde ile gösteril
memiştir ? 

Maruzatım bundan ibarettir. 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; Hükümetin mucip sebepler lâyiha
sında, encümen mazbatasında temas edilmiyen 
bir nokta hakkında izahat vermesine Encümen
den rica etmek için söz almış bulunuyorum. Bu 
nokta; bu giyim eşyasının istilzam ettiği tahsi
satın hiç olmazsa tahminî miktarı ve bu tah
sisatın nasıl temin edileceğidir. Bu hususta En
cümen Hükümetten şüphesiz izahat almış olma
lıdır. Bu izahatı lütfetmelerini rica ederim. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Arka
daşlar; bu üçüncü fıkrada «amele, işçi ve ha
mallar hariç» deniliyor. Bunu zikrederken âm
me hizmeti gören tayyare fabrikaları işçileri de 
vardır. Fakat bunlar memur olarak alınmamış
tır. Daimî olarak orada çalışan, memur gibi 
hizmet eden daimî işçilerdir. Bunlar yevmiye 
alarak çalışırlar. Bunlar oradan ayrılırsa tay
yare fabrikaları tamamiyle muattal kalır. Me
selâ Eskişehir ve Kayseri'deki fabrikalar böyle
dir. 

Bir de Kızılay memurları burada yoktur. 
Onlar da çok değerli âmme hhmeti gören arka
daşlardır. Onlar da mernı, ayılarak bu yar
dımdan istifade etmelidir. BLLUU arzediyorum. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Hükümet cevap verecek mi efendim? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kadar ricala
rımızdan sonra, ayrı ayrı mütalâalarımız oldu. 
Maliye vekili izahat vermiyecek mi?. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ-
zı§" ) —• Efendim, takdim etmiş olduğumuz ka
nun lâyihası ile istihdaf ettiğimiz maksat; Dev
let hizmetini görmek külfeti üzerinde bulunan 
adamlara bugünkü vaziyeti fevkalâde dolayı-
siyle böylece ayniyatla bir şeyler vermek su
retiyle maişetlerini mümkün olduğu kadar ter
fih edebilmektir. Binaenaleyh; bu külfet üze* 
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t : 4 13.11.1942 C : 1 
rine tahmil edilmemiş olan vatandaşların bu 
tarikle, bu kanunla terfihini düşünmedik. Orta 
yerde mütekait, yetim ve dulların terfihi mev-
zuubahis oldu. Bunlar, diğer, bedel muka
bilinde, yani ucuz fiyatla eşya verdiğimiz, 
memurin sınıfına, onlar meyanında bunları da
hi böylece - bunların içerisinde muhtaç olanları 
vardır, muhtaç olmıyanları vardır - , bunların 
hepsini alesseviye buraya ithal etmek doğru de
ğildir. Mamafih bunları da bir tetkik mevzuu 
yapmak ve onları da bunların içerisine katmağı 
Hükümet nazarı itibara almıştır. Fakat burada, 
bu kanunda bir kalemde; mütekaitler dahi da
hildir dersek Maliye vekili tetkik etmeksizin bu
na peki demeğe cesaret göremez. Bu kanunla 
yardım için çizdiğiniz çerçeve Devlet hizmeti 
gören vatandaşlara mahsustur. Bunun hari
cinde kalan zümre için dahi arzediyorum; diğer 
iaşe maddelerinde bunların muhtaç olanlarının 
da nazarı dikkate alınması derpiş edilmiştir. 
Daha vâsi bir yardım yapılması için teklif vâ
ki olduğuna göre bu ciheti tetkik mevzuu yapa
lım. Hâsıl olacak netice ne ise, ne kadar imkân 
varsa o kadar yapalım. Fakat ondan yukarı 
çıkamıyacağımız gayet tabiidir. Bu cihetler tet
kik edilmeden bunların bu lâyiha içerisine it
haline cesaret edemem. 

İşçiler meselesine gelince: İşçiler hakikaten 
Devlet demiryolları işçileri, ve diğer işçiler 
için Barem yapılmıştr. Bunların ücretleri ve 
yevmiyeleri bu baremle muayyendir. Bunların 
tezyidi hakkında ayrıca bir lâyihai kanuniye 
gönderilmiş veya gönderilmek üzeredir. Umumi
yetle bu işçileri de bu kanuna dahil edecek 
olursak, bugün tahmil edilen külfetten belki bir 
misli daha fazla külfeti mucip olacaktır. Eğer 
bunu bütün işçilere de teşmil etmek lâzım gelir
se bu çok ağır olacaktır. • 

Bu kanunun Devlete tahmil etmiş olduğu 
külfeti sual buyurdular. Arkadaşlar, eğer kanu
nun maddelerindeki kuyut ve şurut tasvibinize 
iktiran eylerse; tabii bir kısmının ailelerine el
biselik; kendilerine elbiselik, kundura, bir kıs
mının ailesine ve kendisine elbiselik ve diğer 
bir kısmının da yalnız kendilerine elbiselik ve
rilmesi halinde; bu maddelerdeki kuyut ve su
rata nazaran baliğ olduğu miktar 11 234 000 li
radır, külfet bundan ibarettir. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Bu hayır mü
esseselerinde hizmet edenler hakkındaki sualime 
cevap lütfetmediniz. 

MALÎYE VEKÎLÎ PUAD AĞRALI ( E l â 
zığ ) — Efendim; bu müesseseler kendi idare 
heyetleri karariyle bu yolda yardımlar yapmak 
salâhiyetini haizdir, bir kanuna ihtiyaçları 
yoktur. Eğer böyle bir karar alır ve yaparlarsa 

salâhiyetleri dahilindedir. Eğer bundan dolayı bir 
sıkıntıya düşerlerse Devlet bütçesinden yardım 
görürler. Esasen bunlar Devletten yardım gö
ren müesseselerdir, böyle bir şey yaptıkları 

takdirde olsa olsa bunlara yapılan yardimm 
tezyit edilmesine müncer olur. Meselâ bu mjües-
seselerden Kızılay kendi memurlarına böyle; bir 
yardım kararı verirse ve bundan dolayı ona! her 
sene Maliyece yapılan yardımı tezyit etmeli; ik
tiza ederse bu yardım yapılır. Fakat bu kanu
nun dairei şümulünde değildir. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Arkadaşlar; ijesap 
işlerindeki teemmülün ve her hâdisede üzefinde 
tevakkufun lâzım olduğuna ben de kaniim, j Bu 
kanaatime binaendir ki bir an evvel çıkmalında 
ancak efkârı umumiyeyi tatmin noktasında}! bir 
faydai mâneviyesi olan fakat üç, beş gün fconra 
çıkmasında asla bir zararı olmayan bu kanıfmun, 
bahsettiğim noktadan bir tetkika ihtiyacı var
dır. Şu cihetten tetkika ihtiyaç vardır: ^imdi 
tetkikat biraz daha ileriye götürülürse üzerinde 
tasarruf yapılması lâzım gelen bir kısım olabilir. 
Bu bir. İkincisi; bunların içerisinde, kendilerine 
zaten elbise verilen bazı anasır vardır, tyugün 
onlara da vermekteyiz. Onların samimî vicdan
larına tercüman olarak söyliyebilirim ki ejtam, 
eramil gibi; ileride kendilerinin de basınç gele
cek olan mütekaitlik namına fedakârlık yapma
ları için ben tercümen olacağım. Ne olacak üç 
metre bez alacakta? Fiyat nedir ki? Kendiisi za
ten almıştır. Mütekaitlerle eytam ve eramil için 
bu gibi fedakârlıkta bulunmakta bir zevki i vicda
ni vardır. 

Üçüncü bir noktayı daha nazarı dikkati âli
nize arzediyorum, bizim umum bütçemiziıjı maaş 
yekûnu tahminen 95 - 100 milyon, diğer [Devlet 
müesseseleri, mülhaklariyle beraber; rakajm söy-
lemiyeyim epey bir yekûn tutar. Bütün banların 
heyeti mecmuasına verilecek elbise parası jll mil
yon olduğuna göre sorarım Maliye vekilinden, 
mütekaidine verilen maaşat yekûnu ne<jlir? Bu 
yekûn 20, 25 milyon içerisinde bir şeydir. 100 
milyonluk mülhak bütçenin ve diğer nrfiessesat 
bütçelerinin yekûnu nazarı dikkate alınarak, 15 
milyon da ilâve edilse, yapılacak yardım bu Dev
let bütçesi üzerinde ıstırap değil memnuniyet 
verici vaziyet hasıl eder. Binaenaleyh kjanunun 
bugün çıkmasında, gerek halk için ve ge^ek Hü
kümet için bir faidei ameliye mevcut <p.eğildir. 
Üç beş gün sonra çıksın. Bunların, üzerende du
rulacak bir mevzu olduğunu Maliye vekilinin da
hi kabul ettiğine göre, Encümen lâyihayı geri 
alsın, enine, boyuna baksın, temin edeceği mânevi 
faydayı nazarı dikkate alarak huzurunuza getir
dikleri zaman, Devlet hazinesinden hayjatmı te
min edenlere bir yardım olmak üzere bıjıgün bu
rada bulunan bu kanun lâyihası, başk^, hiç bir 
medarı maişeti olmayan dul, yetim ve djiğer mü
tekaitlerin - ki bunların bir kısmı eski[ Tekaüt 
kanununun ıstırabı altında inlemektedirler - bun
ların her zaman Hükümetin gösterdiği) yardım-
kâr ve lûtüfkâr nimetten istifade ettirilmelerini 
bilhassa rica ederim. 
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MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — I 

Refik înee arkadaşımın beyanatından anlıyorum 
ki bendeniz maksadımı iyi arzedemedim. Ben; 
bunların bütçe üzerinde yapacağı tesiri hesap 
edemedim de ondan dobryı buraya girmesin de
medim. Tetkik edilmeden buna, peki diyemem, 
esasen mevzu ayrıdır dedim. Bu kanun lâyihası 
Devlete halen hizmet etmekte olanları istihdaf 
etmiş, ona göre şartlar koymuştur. Mütekait ve 
malûller hakkında tetkikatımızı yapalım. Yani 
mütekaidine de, evet bu yardımı yapabilecek va
ziyetteyim demek için tetkikatımı yapmam lâ
zımdı. Tetkik bunun içindir. Yapacağımız tetki
kin neticesi nereye varıyorsa, imkân var mı, yok 
mu, o vakit buraya gelirim dedim. Yoksa, bu
nun bu kanun lâyihası ile hiç bir alâkası yoktur. 
Eğer mütekaidine de bu kabilden bir yardım ya-
pabileceksek bu ayrıdır, sırf atıfet kabîlindendir. 
Buraya gelen kanun sırf memurlara yai'dımı istih
daf etmektedir. Yine tekrar ediyorum, etüd 
edelim, kendileri de etüd etsinler. Herhangi bir 
yardım ve şefkat göstermekten bu heyet hiç bir 
.aman çekinmemiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Teşekkür ederim. 
Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 

Acaba askerî fabrikalarda daimî çalışan işçilere 
de bu yardım yapılacak mı? 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
İşçilere yapıimıyacaktır. Fakat arzettiğim gibi, 
eğer ieabederse ücretlerinin tezyidine bütçelerin
deki tahsisat müsait değilse tezyidi tahsisat ya
pılır. Ona dahi imkân yoksa Meclise ayrıca bir 
kanun sevkedilir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Beyanatınız arasında maddenin 1-4 paragrafları 
hakkında kürsüden söylediğim sözlere cevap ver
mediniz. Ordu mensupları senede iki kat elbise 
aldıkları hakle gene elbise verilmesi devam ede
cek mi? 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ;) — 
Kendilerine verilen hizmet elbisesidir. Hizmet 
günlerinde giyilmektedir. Onun haricinde olarak 
giyilmek üzere aldıkları maaş nisbetiuck*. giyecek 
vermekte diğer memurlardan hiç bir fark göze-
tilmemiştir. Onları da verilecektir. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar; kıymetli Malye vekilimiz
den vâki ricam üzerine Askerî fabrikalarda ça
lışan daimî işçilere dahi bu yardımın yapılamı-
yacağmı öğrenmiş bulunuyorum. Arzetmeğe lü
zum görmüyorum ki dünyanın bugünkü vaziyeti 
gözönünde tutularak, gayet haklı olarak bilhassa 
bizim askerî fabrikalarımız diğer fabrikalara na
zaran büyük mikyasta istihsal fazlalığı yapılması 
esasını kabul etmiş ve bu fabrikalarım ızdaki iş
çilere filvaki muayyen bir mabette tezyidi ücret 
mukabilinde saati mesai haricinde de çalıştırıl
makta bulunulmaktadır. Fakat bendeniz bu zam
ların, bu fabrikalarda doktorluk yapmış bir ar
kadaşınız sıfatiyle; esasen ücretleri pek az olan j 

I bu işçilerin; o zam dahi dahil, çok küçük bir 
bedel mukabilinde hepinizin takdir ve iftiharı
mıza lâyik bir derecede, gayet fedakâr bir su
rette millî ve vatani vazifesini bilerek fevkalâde 
güzel çalıştıklarım bizzat görmüş bir arkadaşı
nızım. Bunlar bugünkü rahat zamanlarını, rahat 
zamanları olması lâzımgelen vakitlerinin bir ço
ğunu doğrudan doğruya; günün birinde uzak 
bir ihtimal dahi olsa, Devletin silâhlı bir mü
dahaleye lüzumu takdirinde kendisine en eoik 
dayanacağı bir kuvvet olan teslihatı ve mühim
matı bugün hiç şüphesiz ki uykularını, sıh-
hatlarmı feda ederek bunlar yapacaklardır 
ve yapmaktadırlar. Bunlara saati mesai ha
ricinde ufak bir ücret verilmektedir. Fakat 
bu ücret dahi kendilerini bugünkü hayat 
şartları dahilinde refaha ulaştırmaktan vaz 
geçiyorum, ancak bugünün ağır şartları tahtında 
yaşatabilecek bir miktara baliğ olduğunu hepi
niz biliyorsunuz. Bu itibarla Maliye Vekili Be
yefendinin bu kanunun şümulünden bunların 
hariç tutulduğunu söylemeleri bendenizi müte
essir etti. Onun için bendeniz rica ediyorum; 
bu işçileri herhangi bir fıkra veya madde ilâve
siyle bu kanunun dairei şümulüne koymak 
mmükünse bu yola gidelim. Yok İm mümkün 
değilse o zaman ayrıca bir tedbir düşünsünler, 
bir çaresine baksınlar, ricam budur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Efendim; demin arzetmiş olduğum gi
bi işçileri eğer bu mevzua almak iktiza ederse 
yalnız mevzuubahis ettikleri işçileri değil diğer 
bütün işçileri de nazarı dikkate almak ıztırarı 
karşısında kalacağız. Meselâ maden amelesi; hiç 
zannetmem ki bu bahsettikleri işçilerden ehem
miyet itibariyle daha dun mevkide olsun. Di
ğerleri de öyle. Suallerine cevaben, biz bun
ları bu yardmdan mahrum bırakacağız de
medik. Bunların da terfihi lâzım geliyorsa bir 
kanunla bunların ücretlerini tezyit etmek tabi 
oldukları müesseselerin elindedir. Eğer tahsi
satları kâfi. gelmiyorsa o zaman istesinler, 
tahsisat verelim, yalnız bu, ayrı bir mevzudur. 
Onlara da başka fasıldan yardım yapılsın de
dik. Arzetmek istediğim budur. Yoksa onları 
mahrum etmek gibi bir şey düşünmedik. Yalnız 
biz bununla veçhini değiştiriyoruz. Lâkin ar
zettiğim gibi bu kanunun içine işçi mevzuunu 
da ithal edecek olursak yüzde yüz iş bu şekilde 
kalmaz. Kendileri askerî fabrikaların daimî iş-
çilerini kasdediyorlar, binaenaleyh onların ter-

I fihi dahi, daha açık olarak arzedeyim, kanu-
! mm müzakeresi esnasında Heyeti Vekilede mev-
| zuubahis olmuştur. Bunlar da terfih edilsin den

miştir. 
REÎS — Başka söz istiyen yoktur, takrirle

ri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
1 nci maddenin 4 numarasında yazılı ta-
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krmibaşlık hiç bir teşkilâtta mevcut olmadığın
dan kanundan çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 

Diyarbakır 
Kiazım Sevüktekin 

Yüksek Reisliğe 
1 nei maddenin 1 ve 3 paragraflarında su

bay, askerî memur, gedikli erbaş, takımbaşı, 
gedikli subay gibi ordu mensuplarının dahi ka
nundan istifade edecekleri yazılıdır. Ordu men
suplarına senede iki kat elbise verilmekte oldu
ğuna göre yeni bir kanunla tekrar kumaş veril
mesi yardımın diğer memurlarla nispetsiz ol
masına sebep olacaktır. Onun için; 

Ordu mensuplarının ancak ailelerine yardım 
edilmesinin kanunda tasrihini teklif ederim. 

Konya 
O. Ş. Uludağ 

MUVAKKAT En. M. M. ŞİNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; ordu mensupları hak
kındaki takrire muhterem Maliye vekili Bey 
cevap verdiler. Bendeniz sadece sayın General 
Kiazım Sevüktekin'in (takımbaşları) kelimesi
nin kaldırılması hakkındaki takrirleri dolayı-
siyle maruzatta bulunacağım. Burada hangi kanu
na müsteniden bu kelimenin konulduğu zikredil
miştir. Eğer bu kanun lagvedilmişse, tabii bir 
takım hususi kanunlar da vardır, bu mevzu 
ile alâkalı, sayın Millî Müdafaa vekili ile sayın 
İnhisarlar vekili buradadırlar, kendilerini alâ
kadar eden bu kanun hakkında böyle bir teşki
lâtın mevcut olmadığını ifade ederlerse çıkma
sında eneümen namına hiç bir mahzur görme
mekteyiz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bana verilen cevap hizmet elbisesi olduğuna 
dairdir. Halbuki Millî Müdafaa vekâleti hiz
met haricinde de giyilmesi hakkında emir ver
miştir. Binaenaleyh benim takririm daha şü
mullüdür, kendilerine yardım edilmemesi değil 
ailelerine yapılsın, diye daha şümullü olmasını 
istiyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Muhterem Maliye vekilinin mü
talâalarına Encümen tamamiyle iştirak etmek
tedir. Esasen ordu mensupları elbiseyi kanu
nu mahsus ile bir hak olarak almaktadırlar. 
Bütün memurlara bu yardım yapılırken bu sı
nıfı hariç tutmak haklı olarak bir infial do
ğurur. Bu yardım âdeta bir para yardımı ma
hiyetinde bir mevzudur. Binaenaleyh Encümen 
de tamamen bu mütalâadadır. Meselâ posta mü-
vezzileri de elbise almaktadırlar. Fakat bu 
adamların elbiselerinin ne şekilde olduğunu bi
lirsiniz. -

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Polis -de öyledir. 

MUVAKKAT J3n. M. M. SİNASİ DEVRİN. 
(Devamla) — Bir kısım memurlara! vaziyetleri

nin bu şekilde olduğunu hepimiz bilmekteniz. 
Keza ordu mensupları da sivil elbise giyebilir
ler. Mütemadiyen resmî elbise ile dolaşıjıak 
mecburiyetleri yoktur. Bütün memurlara bŞyle 
bir yardım yapılırken onların mahrum edilme
si haksızlık ve adaletsizlik doğurur. Bilmiyotum 
muhterem arkadaşım kanaat hasıl etmişler imi
dir? ' I 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Teşekkür ederim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Elbise ve 
ayakkabı meselesi bütün memurine yardımidan 
başka bir şey değildir. Binaenaleyh zabitinin. 
bundan istisna edilmesi hiç bir zaman doğru [ola
maz. Memleketinizin bütün mukadderatını yüklen 
mis. olan ordunun zâbitanma. bir haksızlık (jdur. 
Hükümetimiz, bunu bir lütuf ve ihsan olirak 
kabul ettiğine göre, biraz evvel yapılan teklifin 
reddedilmesini istirham ederim. (Müzakere kâfi, 
kâfi sesleri). 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REİSÎ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Efendin), bu 
(Takımbaşı) rütbesi askerî teşkilâtın hiç birlisin
de kalmamıştır. Bunun yerine kanunu mahpusla 
(Başgedikli)''tâbiri konmuştur. Evvelce vftrdı, 
sonra Gümrük muhafaza teşkilâtında kaVnjııştı, 
onlar da kaldırdılar. Onun için bu (T akı m İp aşı) 
tâbiri maddeden kaldırılsın. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Onun 
verine ne kovalım? 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REİSÎ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Devamla) — Gedikli ejrbaş, 
kanunda zaten vazılıdır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konyjjı) — 
Efendim ; Mazbata muharriri şuna inansın ki, 
yardım edilmesinden hiç bir zaman çekin^niyo-
rum. Esasen benim burada yazılı teklifim jasker 
ailelerine yardım edilmesi şeklindedir^ Yardımı 
ordu için yapıyoruz. Onun için ordu mensupla
rına elbise zaten verilmekte olduğundan onların 
ailelerine yardım etmek şeklindedir ki, yârdım 
yine orduya yardımdır. Esasen bunlara elbifee ve
rilmekte olduğu için üçüncü bir elbise verirsek 
diğer memurlara yaptığımız yardıma görî nis-
betsiz bir şey yapmış olacağız. Acaba ordu men
suplarına verilecek kumaş askerî kumaş mıdır, 
sivil kumaş mıdır? Bu da ayrıca münakaşa edile
cek bir meseledir. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Onu da aileleri 
kostüm tavyör yapar. 

Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Devamla) — 
Güzel . . . Bence onların ailelerine yardım 'etmek 
suretiyle kanunun bu maddesini tadil ^decek 
olursak meselevi hallederiz. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Devletçe kendilerine elbise verilmekte olan1 kısmı 
istisna etmek doğru bir şey olmaz. Ariettim,' 
eğer buraya gidilecek olursa başta odacı, (olmak 
üzere . posta müvezzileri, polise şimendifet' me
murları ve daha hatırıma gelmiyen bir kısıpa var-

— 43 — 



1 : 4 13.11 . 1942 C : 1 
dır ki, bu istisna arasında el betteki bunları kas-
detmiyorlar. Buyuruyorlar ki, başka şekilde ya
pılsın. Neden dolayı başka şekilde yapılsın? Ver
mekte olduğumuz elbise sivil elbisedir. Millî Mü
dafaanın vermekte olduğu elbise hizmet elbıYe-
sidir. Bir pazar günü mutlaka iş elbisesiyle gez
mesi hakkında kanuni emir yoktur. O adamlar 
da diğerleri gibi elbiselerini giyerek gezerler. 
(Doğru, doğru sesleri). Biz böyle düşünüyoruz. 
(Müzakere kâfi, reye reye sesleri). 

REİS— Takririnizin reye kumasında ısrar 
ediyor musunuz1? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Takririmi geri alıyorum. 

REÎS — Gl. Kiazım Sevüktekin; takririnizi 
re ve koyalım mı? 

' Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Tabii efendim. 

(Diyarbakır mebusu Gl. Ki azım Sevükteki-
n'in takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri reye ar/ediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmıştır. 

İSMET EKER (Çorum) — Kelime çıkacak
tır. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Ayrıca bu fıkranın encümene 
gelmesine lüzum kalmıyor, bir kelimenin çıkıua-
siyle maksat hasıl oluyor. 

« 4. 3779 sayılı kanuna tabi gedikli erbaş
larla gedikli subaylara,» 

REİS — Encümen ne diyor, tamam mı? 
MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 

(Zonguldak) — Muvafıktır. 
REİS — Tashih olunduğu veçhile maddeyi 

reyinize arzediyorum : Kabul buyuranlar . . . 
p]tmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan : 

A) Umumî muvazeneye dahil dairelerle 
mülhak bütçeli dairelerden tutarı 75 liraya ka
dar (yetmiş beş lira dahil) aylık alanlara ve 
karılarına birer elbiselik kumaşla yalnız kendi
lerine birer çift ayakkabı; 

B) Aylıklarının tutarı 140 liraya kadar 
(yüz kırk lira dahil) olanların kendilerine ve 
karılarına birer elbiselik kumaş; 

C) Aylık veya tahsisatlarının tutarı 140 
liradan yukarı olanların yalnız kendilerine bi
rer elbiselik kumaş; 

Verilir. 
Bir elbiselik kumaş üç metredir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? 
SIRRI İÇÖZ ( Yozgad ) — Arkadaşlar, bu 

maddede yetmiş beş liraya kadar ücret veya 
maaş alanların kendilerine ve karısına elbise ve 
kendilerine ayakkabı. 70 liradan 140 liraya ka
dar olanlara, kendilerine ve karılarına birer 

kat elbiselik, 140 liradan yukarı olanlara yalnız 
kendilerine elbiselik kumaş verilecektir, deni
yor. Bir de maddenin sonunda bir elbiselik ku
maş üç metredir denmiş. Hepimiz biliyoruz 
ki terzi 3.20 santimden aşağı olan kumaştan 
elbiselik çıkmaz, der. Terzi böyle derse ne ola
cak?. Bu bir. İkincisi; 75 lira ücret alan bir adam 
aldığı 75 lira ile ancak ekmeğini temin eder. 
Verdiğimiz kumaşı ise 40 liradan aşağı diktire-
mez. Terzi parasını nereden alacak? Binaena
leyh, bendeniz diyorum ki 140 liraya kadar 
olanlara yeknesak elbise vermek ve bu suretle 
bir memur tipi yaratmak daha doğru olur. Aksi 
takdirde ne olacaktır? Kumaşı alıp mağazalara 
satacak, diktiremiyecek, mağazalara bol bol ku
maş satılacak. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bu madde 
encümence birinci maddeden ayrılarak tertip 
edilmiştir. Hükümetten gelen birinci madde şu 
şu, şu sınıfları saydıktan sonra diyor ki, bunla
ra şu esaslar dahilinde şunlar varilir. Halbuki 
encümenin ilâve ettiği ikinci madde ile şöyle bir 
vaziyet hasıl oluyor. Umumî muvazeneye dahil 
dairelerle mülhak bütçeli dairelerde olanlara 
şu, şu verilir. Bununla birinci maddenin içine 
girmiş belediyeler ve hususi idarelerle 3659 sa
yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlerin elbise ve ayakkabı
larını ayırmak mı istiyor acaba encümen? Hal
buki Hükümetten gelen m,addeye göre bu para
sız verilecek olan eşyanın âdeta Devletçe temin 
olunacağı mânası vardır, böyle bir mâna çıkı
yor. Encümenin ilâve ettiği ikinci madde, yal
nız Müıvazenei umumiye ile mülhak bütçeler 
yani bütçeleri Meclisçe tasdik olunan müessese
leri ele aldığına göre demek ki, belediyeleri ve 
idarei hususiyeleri ve 3659 sayılı müesseseleri, 
bunları kendi bütçelerine bırakmış oluyor. 

Halbuki, hususi idarelerin, son kanunla ka
imi edilen zamları dahi karşılıyamadılklarını bili
yoruz. Kaldı ki, hususi idarelerin ekseri memur
ları bu birinci sınıf 75 liraya giren ilk mektep 
muallimleri ve bir takım küçük memurlardır. 
Şimdi bu hal hususi idarelere hiç değilse her me
mur için tahminen 120 liradan aşağı olmamak 
üzere bir külfet yükliyecektir. Elbise ve ayak
kabılar hususi idarelerin bütçelerine tesir ede
cek derecede olacaktır. Acaba bu mümkün de
ğil midir ki, maddeyi Hükümetten geldiği şe
kilde kabul edelim ki, - ben öyle anlıyorum -
Hükümetten gelen madde doğrudan doğruya bu 
masrafı muvazenei umumiye yüklenmiş bir hal
dedir. Fakat encümen bunu tamamen ayırmış
tır. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Niye yoruluyorsun kardeşim? Ayırmamıştır. 
tdarei hususiyelere geçen defa yapılan zam na
sıl oldu ise yine aynı olacaktır, verilecektir. Ya
ni. yeri bu kanun değildir. Maliye bütçesinde : 
Hususî idarelere verilecek zam., şu kadardr, 
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diye bir faslı mahsus açılmıştır, evvelki kanun
da nasıl yapılmışsa. 

KEMAL TURAN (Devamla) — Burada sa
rili surette söylenmemiştir. Acaba bu da Ilükû-
tin maksadını teyit mi ediyor? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Maliye bütçesinde faslı mahsus açılmıştır, ora
ya idarei hususiyelere verilecek para diye ko
nacaktır. İsterseniz zapta da büyük harflerle 
geçsin. Muvazenei umumiyeden hususi idarelere 
ve belediyelere para verilecektir. 

KEMAL TURAN (Devamla) — Maddenin 
yazılışından ben bunu anlamadığını için bunu 
encümenden rica etmiştim. Yazılıştan bu an
laşılıyor veyahut zapta geçmesi kâfi görülüyor
sa teşekkür ederim ve sözümü bitiririm. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; Sırrı îçöz arkada
şımız ölçü meselesine temas buyurdular. Bu 
cihet Encümende de müzakere mevzuu olmuş
tur. Geniş mmtakalarda yapılacak dağıtmalar
da mütehalif ölçülerle dağıtımın müşkülâtı na
zarı dikkate alınmış, 3 metre esası kabul olun
muştur. Ekseriyetle 2,80 de kifayet etmektedir. 
Fakat vasati bir ölçü olan 3 metreyi esas ola
rak aldık. Dağıtma sırasında pek uzun boylu
ların da arkadaşlarının yardımını temin etmek 
suretiyle bir netice elde etmelerine imkân hasıl 
olur. 

Kemâl Turan arkadaşımız iki metin arasında 
fark var dediler. Tamamiyle harfi harfine encü
menle Hükümetin metni aynıdır. Meselâ cümle 
bitiyor, ayakkabı diye başlıyor, ortasında yeni 
bir cümle başlıyor. Bu, müphemiyeti izale için 
ayrılmıştır. Esasen Maliye vekili de bu beledi
yelere taallûk eden husus hakkında cevap ver
mişlerdir. Binaenaleyh bu suretle kabulünü ri
ca ederim. 

BERÇ TÜRKER ( Afyon Karahisar ) — 
«Karı» kelimesi kulağa pek kaba geliyor, davet
nameler bile; eşinizle beraber teşrifiniz diye ya
zılır. Eş olarak tadilinde mahzur var mıdır? 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Kanunu medeninin kullanmış 
olduğu bir ıstılahtır. Kan koca der, bunun ta
dili mahzur doğurur. Sonra eş denildiği takdir
de karının da eşi, yani bu suretle karının koca
sına da kumaş verilmesi mahzuru hasıl olur ki 
bu kanunla evli kadınların işsiz kocalarına, ku
maş verilmemektedir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Parasız giyim eşyasından bu 
kanunun neşri tarihinde vazifede bulunanlar 
istifade ederler. Kanunun neşri tarihinde kanu
ni mezuniyetlerini istimal edenler, kısa askerlik 
hizmetini yapmak üzere veya talim ve manevra 
için silâh altına alınmış olanlar, muvakkat vazi

fe ile ahar mahallere gönderilmiş bulunanlar 
bidayeten veya naklen tâyin edildiği yeni vazi
fesine henüz başlamamış olanlar bilfiil vazjife 
başında sayılırlar. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten [iti
baren yeniden bir vazifeye tâyin edilenler [tâ
yin olundukları mahalde bu kanunla verimjesi 
kabul olunan giyim eşyasından henüz dağıtı
mı yapılmamış olanlardan istifade ederler. 

İşten el çektirilenler, vekâlet emrine ialı-
nanlar, açıktan tâyin edilen vekil memur I ve 
müstahdemler, subay ve askerî memurlardan 
açığa çıkarılanlar da bu kanun hükümlerinden 
istifade ederler. 

Parasız giyim eşyası dağıtılıncaya kadaif is
tihkak sahiplerinin evlilik durumlarında | bir 
değişiklik olursa dağıtım tarihindeki medeni 
durumları nazara al.nır. 

REİS —: Mütalâa var mı1? Maddeyi reyeı ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler ;. . . 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddede gösterileni er-
dairelerince herhangi şekilde 

MADDE 4. -
den kendilerine 
olursa olsun ötedenberi elbise ve ayakkabı ve
rilmekte olanlara da ayrıca bu kanun hükümle
rine göre giyim eşyası verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mi? 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efenjlim; 

bu maddede yine Devlet Demiryollarına taallûk 
eden bir mesele var. Onun için Hükümetten 
ricada bulunacağım. 

Malûmu âliniz Devlet Demiryollarında me
murlar iki kısma ayrılırlar. Bir kısmı faal (müs
tahdemindir, ikinci kısmı gayri faal müstahde
mindir. Faal kısım resmî üniforma giyjneğe 
mecbur olan müstahdemlerdir. Kanun mucibin
ce biz bunları 24 saat vazife başında telâkki] ede
riz. Başka elbise giyemezler. Onun için bunlara 
elbise verilirken İdarenin verdiği kumaştan ı aynı 
kumaş verilmesini temenni ve rica edeceğim. 

MÂLİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar; elbiselik kumaş için yerli müessese
miz olan Sümerbank'la bu kanunun ihzar^ mü
nasebetiyle temasta bulunduk. İhtiyaç altjı yüz 
küsur bin metredir. Bunun dört yüz bin) met
resi elyevm stok halinde hazırdır. İki yüzl bin 
metresi de iki ay içerisinde hazırlanacaktır.: Kâ
nunusaninin sonundan itibaren 3 ay zarfında 
tevzi edilmiş olacaktır. Bunların numunelerini 
dahi emir buyurdunuz, Muvakkat encümene ge
tirdik; arzettik. 20 - 30 desende ve renktedir. 
Bunların haricinde arzu ettikleri gibi kumjaş ve
rilmesine ne vakit müsaittir ne de imkân.i Bina
enaleyh bu numunelerin içerisinde mümkjin ol
duğu kadar koyu renkte olanları kabul edelim. 
Fakat onun haricinde olanlara tekrar biri daha 
vermek lâzrmgelirse düşüneyim. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Cj>rum) 
— Devlet Demiryollarının, kendi arzu etjtikleri 
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renkte, resmî elbise bedelinin nısfı idarece, nısfı 
da memurları tarafından verilmek üzere bir kanun 
vard'i. Geçen sene Bütçe kanununda, bunun ta
mamen meccanen verilmesi temin edilmişti. Asıl 
arkadaşımızın dediği o; kanuni hizmet elbisesi-
dir. Bu ise, sivil vaziyetlerde ve mezun oldukları 
zaman giyilecek elbisedir. 

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

MADDE 5. — t kî veya daha ziyade vazifesi 
bulunanların istihkakı asli vazifelerine göre tâ
yin olunur. Birden ziyade vazifesi olupta bun
lardan yalnız birisi birinci maddedeki memuri
yetler arasında bulunanlar, bu memuriyeti, asli 
vazifesi olmasa dahi bu kanun hükümlerinden 
istifade ederler. 

REÎS — Mütal âa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birinci maddede de yazılı 
olanların aynı vaziyette bulunan karıları yalnız 
kendi vazifelerinden dolayı müstahak oldukları 
giyim eşyasını alırlar. Bunlara kocalarından do-
layı başkaca bir şey verilmez. 

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

MADDE 7. — Bu kanunun neşri tarihinde 
vazifede bulunupta ayakkabı ve kumaş vesika 
larınr almadan istifa edenler, veya kanunlarına 
göre vazifeden veya meslekten çıkarılanlar veya 
azlolunanlar bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

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

MADDE 8. — Bu kanun mucibince giyim 
eşyasına müstahak olupta istihkaklar mı tesbit 
eden vesikaları alanlardan bu eşyanın mahallin
de tevziine başlandığı tarihten itibaren altı ay 
için de müracaat etmiyenlerin istihkakları sakıt 
olur. 

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

MADDE 9« — Ayakkabı ve kumaş vesikası 
verildikten sonra her ne suretle olursa olsun 
vazifeden ayrılanlardan ve ölenlerin mirasçı
larından bu vesikalar geri alınmaz. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek giyim eşyasının yerli müesseseler ma-
mulâtmdan olmak üzere; 

1. Ne şekilde temin olunacağı; 
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2. İstihkakların tesbitine ait muamelelerin 

ne suretle yapılacağı; 
3. Kanunun neşri tarihinden itibaren en 

geç bir sene içinde istihkak sahiplerine hangi 
tarihlerde ve nasıl dağıtlacağı İcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. 

REİS — Mütalâa var mı! Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Mtm i yenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerinin tat
biki sırasında gerek alâkaJr daire ve müessese 
ler gerek istihkak sahipleri tarafından tanzim 
ve imza edilecek beyannameler ve cetvellerle di
ğer her türlü evrak ve vesikalar damga resmine 

tabi değildir. 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞİFASI DEVRİN 
(Zonguldak) — Şimdi okunacak olan 12 nci 
maddede bir tadil vardır. Birinci fıkra sonuncu 
fıkra ile birleştirilmiştir. Bu sonuncu fıkrada, 
tazminat olarak hükmedilmesi lâzımgelen meb
lâğ para cezası olarak hükmolunacaktır. Bu su
retle Hazinenin zararı aynı şekilde telâfi edil
mektedir, bunu rica ediyorum. 

MADDE 12. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle hazırlanacak beyanname ve cetvellerle her 
türlü evrak ve vesikaları tamamen veya kısmen 
hakikat hilâfına veya sahte olarak tanzim veya 
bunları taklit, tahrif veya tağyir edenlerle 
sahte, tahrif veya tağyir edilmiş bu evrakı bi
lerek kullananlara iki seneden sekiz seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cürümden husule gelen 
zararın on mislinden aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasr hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçları işliyen memurlar 
hakkında bağlı bulundukları daireler tarafın
dan yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiıımıımiliklerince doğrudan doğruya umumî 
hükümlere göre takibat yapılır. Şu kadar ki bu 
suç askerî şahıslar tarafından işlenmiş ise taki
bat icrası Askerî muhakeme usulü kanununa gö
re salahiyetli mercilere aittir. 

REİS — Mütalâa var ını? maddeyi, encüme
nin yeni teklif ettiği veçhile reyinize arzediyo
rum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kamın neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyeıüer... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir 
ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/878) [1] 

REİS — Encümen bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi reye ar
zediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

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

Nebati mahsulleri ve prinayı tâsir veya tasfiye 
eden smai müesseselerden muamele vergisinin 

aynen alınması hakkında kanun 

MADDE 1. —- Nebati mahsulleri ve prinayı 
tâsir veya tasfiye etmek suretiyle istihsal olu
nan yağlardan 3843, 4040 ve 4290 numaralı ka
nunlar hükümleri dairesinde alınmakta olan 
muamele vergilerini, Maliye vekâleti, tesbit ede
ceği cins yağlat' için, lüzum göreceği mahaller
de para yeri üt- aynen yağ olarak almağa mezun
dur. 

Verginin aynen alındığı hallerde sınai mü-
esseselet'ce istihsal olunan yağların kilo üzerin
den tutarı vergiye matrah ittihaz olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukarda maddede yazılı esas
lar dairesinde vergileri aynen alınacak sınai 
müesseselere imalât yaptıran toptancı ticaret
hane ve mütaahhitlerle, bu sınai müesseselerden 
veya bunların filyal, şube ve satış mağazaların
dan doğrudan doğruya veya komisyoncu, sim
sar gibi mutavassıtlar delaletiyle mal alan top
tancı ticarethane ve mütaahhitler ve bu sınai 
müesseselerin filyal, şube ve satış mağazaları ay
rıca muamele vergisine tabi tutulmaz. 

REİS — Mütalâa var mı! Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Muamele vergisinin aynen alı
nacağı yerlerde keyfiyet varidat dairelerince, 
smai müesseselere yazı ile bildirilir. Bu mües
seseler, keyfiyetin kendilerine tebliğini ta-
kibeden günden itibaren vâki olacak istihsal 
miktarlarını 3843 numaralı kanunun 23 ncü 
maddesinde yazılı esas ve şekillere göre varidat 
dairesine bir beyanname ile bildirmeğe mec
burdurlar. Mükellefler, bu beyannamelerde sa-

[1] 6 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tıs kıymetleri yerine bir ay içinde istihsal ettik
leri yağların cins, nevi ve miktarlarını ve bu 
miktarlar üzerinden vergi olarak aynen alına
cak yağ miktarlarını ayrı ayrı gösterirler. 

Mükellefler, beyan ettikleri miktarlara göre 
vergi olarak tahakkuk eden yağları, mahal ve 
mevkileri varidat dairelerince kendilerine yazı 
ile bildirilecek depo ve mahallere, beyanname 
verme müddeti ile onu takibeden bir hafta 
içinde kendi kap ve vasıtalariyle getirip teslim 
etmeğe mecburdurlar. Bu depo veya mahaller, 
sınai müesseselere 25 kilometreden uzak bir me
safede bulunduğu takdirde 25 kilometreyi aşan 
mesafenin her kilometresi için mükelleflere ma
hallî belediyelerden alınacak rayice göre nak
liye ücreti verilir. 

Varidat daireleri, icabı halinde vergi olarak 
teslim edilecek yağların teslim müddetinin bit
mesinden itibaren 20 günü geçmemek üzere ken
di depo ve ambarlarında muhafaza edilmesine 
smai müesseseleri mecbur tutabilir. 

REİS — Mütalâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mükellefler, kendi beyanları
na müsteniden vergi olarak tahakkuk eden yağ 
miktarlarına itiraz edemezler. Müddetinde be
yanname vermiyen veya beyanname veripte yağ
ları teslim etmiyen sınai müesseselerden, teslime 
mecbur olduğu yağlar, müessese depolarında 
yağ bulunduğu takdirde aynen ve % 25 fazla-
siyle, yağ mevcut olmadığı takdirde bu yağla
rın tahakkuk tarihindeki piyasa kıymeti esas 
tutularak bedel en ve bir misli fazlasiyle Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilir. 

Piyasa kıymeti ticaret odalarından ve bu-
lunmıyan yerlerde belediyelerden tahkik olu
nur. 

Teslime mecbur olduğu yağları Devlet ıdemir 
ve denizyolları idareleri vesaitiyle nakleden 
mükellefler hakkında yağların bu idarelere 3 ncü 
maddede yazılı müddet içinde teslim edilmiş ol
ması şartiyle, bu vasıtalarda vukubulacak teeh
hürlerden dolayı ceza tatbik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? maddeyi reyinize 
arzediyorum : Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vergileri aynen alınacak sı
nai müesseseler 3843 numaralı kanunun 27 ne i 
maddesinde yazılı şartları haiz oldukları 
takdirde 3 ncü madde mucibince yapıla
cak tebliğ tarihinden itibaren tatbik edilmek 
üzere, taleplerine bakılmaksızın Maliye vekâle
tince götürü vergiye bağlanabilirler. 

Cîötürü verginin matrahı, aynı kanunun 28 
nci maddesinde yazdı esaslar dairesinde takdir 
olunur. Ziraat memuru bulunan yerlerde, re
sen takdir komisyonlarına bu memur da iştirak 
eder. 

Resen takdir olunan matrahlar üzerinden 
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tahakkuk ettirilen götürü vergi miktarları mü
kelleflere tebliğ olunur. Mükellefler tebliğ 
olunan vergiye ve resen takdir komisyonunun 
kararlarına karşı 3692 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulu
nabilirler. 

İtirazlar taksiti gelen vergilerin tahsilini te
hir etmez. Katî ve nihai kararlar neticesinde 
matrahın tenzili icabettiği takdirde fazla alın
mış olan yağların bedeli, teslim edildiği tarihte
ki piyasa fiyatı üzerinden mükelleflere iade 
olunur. 

Katileşen götürü vergi miktarı bir malî yıl 
için muteberdir. 

Götürü olarak tahakkuk ettirilen miktarların 
taksit zamanları varidat dairelerince mahallî 
icaplara göre tesbit ve mükelleflere yazı ile teb
liğ olunur. Taksit zamanı gelen yağlar, her tak
sitin taallûk ettiği aym on beşinci günü akşamı
na kadar üçüncü maddenin ikinci fıkrası hükmü 
dairesinde mükellefler tarafından mahalline 
teslim olunur. 

Varidat daireleri, icabı halinde, taksit ayı
nın girmesinden evvel yazı ile mükellefe bildiril
mek ve teslim müddetinin bitmesinden itibaren 
bir haftayı geçmemek şartiyle, yağları kendi 
depo veya ambarlarnda muhafaza etmeğe mü
kellefleri mecbur tutabilir. 

Teslime mecbur olduğu yağları, yukarıki fık
ralarda yazılı müddetler içinde teslim etmiyen 
mükellefler hakkında 4 ncü madde mucibince 
muamele yapılır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Vergileri aynen alman sınai 
müesseseler namına 3843 numaralı kanuna muha
lif hareketlerinden dolayı mezkûr kanun hüküm
leri dairesinde resen veya ikmalen tahakkuk et
tirilen vergi ve ceza zamları hakkında aynen is
tifa usulü tatbik edilmez. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nun mucibince alınacak ayniyatın tahsili husu
sunda yapılacak her türlü masraflarla kullanı
lacak memur ve müstahdemlerin aylıkları 1942 
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malî yılı Maliye bütçesinin umumî tasamı('hı
rından bu bütçenin sonunda açılacak bir fasla 
naklen tesviye olunur. 

Teşkilâta ait kadrolar, İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 3843 nu
maralı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri muci
bince götürü vergiye bağlanmış olan müessese
lerden bu kanuna göre vergisi aynen alınacak 
olanlar bu kanunun 5 nci maddesi hükmü daire
sinde götürü vergiye bağlanırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. -— Bu kamın 3780 sayılı kanunun 
tatbikma lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân 
edildiği malî yılın hitamında meriyetten kal
kar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa varnu 
Maddeyi kabili edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

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

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye ve İktisat vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmişi ir. 

Lâyihanın heyeti umum iyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Reye işirak etmiyen var mı? Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. Açık reylerin neticesini arze

diyorum : 
Nebati mahsulleri ve prinayı tâsir veya tas

fiye eden sınai müesseselerden muamele vergisi
nin aynen alınması hakkındaki kanuna, kabul 
etmek suretiyle (281) zat rey vermiştir. Kanun 
(281) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere; 
inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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Nebatî mahsulleri ve prinayı tâsir veya tasfiye eclen smal müesseselerden muamele vergisinin 

aynen almması hakkında ki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataç 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

Âza adedi : 4 29 
Reye iştirak edenler : 281 

Kabul edenler : 281 
•Reddedenler 00 

Müstenkifler : 00 
Reye iştirak etmeyenler : 145 

Münhaller 3 

[Kabul edenler] 

Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzuııçar-
şıh 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihui Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
tbrahim Necnü Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yupuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Salih Başotaç 
Şükrü Sökmen Süer 
Sefiyüttin Erdem 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. Thsan Sökmen 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
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Refik Eoraİtan 
Turhan Cemal Beıiker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükcrrcm Karaağaç 
Eemzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İsmail Hakkı t)]kmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şek ıra e Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklr 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Vargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer CÖker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fücret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşit Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Sey.fi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid T alay 
iNaım liırem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
fıarudi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Süleyman Necmi Selmen 
Sabiha Gökçül 

Seyhan 
Ahme Kutsi Tecer 
01. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressamı Şevket Dağ 

Şefik Özdemir 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abclurrahman Naci De 
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

T o had 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hali d Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
NTizmı Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Salise Abanozoğlu 
S im Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Peke* 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Velcd îzbudak 
Ziva Arkan t 
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Zonguldak 

Hasan Karabacak 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
tzzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak (İ. Â.) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı (Mazur) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
At:.Ü Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntckin 

Çankırı 
Avni Doğan (l. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

İbrahim Etem Bozkui" 
Memed Emin Erisirgil 

Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Yusuf Ziya Özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Dr. Şükrü Emcd 
Rüştü Bckit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzurum 
Aziz Ak yürek 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Sr.i.m Al tuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek (Hasta) 
Fikret Atlı 
tsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mjazur) 
Abdülgani Türkmen 
(Hasta) 

İçel 
Feri d Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâeüin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurc' 
Şükrü Saraçoğlu (B§. 
V.) 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kayseri 
Sadettin Serim 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Vehbi Bilgin 
Kütahya 

Hüseyin R. Gürpınar. 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Kenan Örer (Hasta); 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 

İrfan Ferid Al paya I 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abra vay a Marmaralı 
Faik Soylu (Mazurj) 
Halid Mengi j 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokg|öz 
İsmail Çamaş 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (Mazur): 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğena j 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam (Hjasta) 
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Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
-Necmeddin Sadak 

î : 4 13. 
Remzi Çiner 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
11; imdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Şerif Bingen 
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Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 

Van 
Hakkı Ungan 

İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 5 
Umumî mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçe 
lerinden 3659 sayılı kanuna tabi müessese ve teşek
küllerden aylık alanlara parasız giyim eşyası verilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen I 
mazbatası (1/876) 

Başvekâlet 9. XI. 194$ 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 6/4059 \ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi müessese 
ve teşekküllerden aylık alanlara parasız giyim eşyası verilmesi hakkında Maliye vekilliğince haairjlanan 
ve tera Vekilleri Heyetince 7 . XI . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan l^anun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. j 

Başvekil I 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası | 

İkinci dünya harbinin istihsal ve istihlâk muvazenesi üzerinde husule getirildiği gayri müsîit te
sirlerden ve fiyat yükselişlerinden en ziyade müteessir olan zümreyi sabit gelirli memur ve müstah
demlerin teşkil ettiği derkâr bulunmaktadır. Bu zümreye ayniyat şeklinde yardım yapılması bugünkü 
iktisadi şartlara göre ihtiyaçlarını tehvine en müsait bir yardım tarzı olacağı cihetle bu maksadı 
temin için bağlı lâyiha tanzim ve takdim edilmiştir. j 

Temini düşünülen yardım, umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden vel 3659 
sayılı kanuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık alanlara taallûk etmektedir. Maaşı az olanlara 
hem elbiselik kumaş, hem ayakkabı ve yüksek maaşlılara ise yalnız elbiselik kumaş verilecektir. 
Tevziatın teferruatının icra Vekileri Heyeti karariyle tesbiti muvafık görüldüğü cihetle lâyjhanm 
9 ncu maddesine bu maksadı temin edecek hüküm konulmuştur. 



Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/876 
Karar No. 3 

13 .XI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle beledi
ye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi mü
essese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız 
giyim eşyası verilmesine dair Maliye vekâletin
ce hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 9 . X I . 
1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihasının Adliye, 
Bütçe, İktisat ve Maliye encümenlerinden seçi
lecek beşer kişiden teşekkül eden bir Muvakkat 
encümende tetkiki Umumî heyetin 1 1 . X I . 1942 
tarihli toplantısında karar altına alınması üze
rine adı geçen kanun lâyihası Maliye vekilinin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah 
edildiği veçhile cihan harbinin istihsal ve istih
lâk muvazenesi üzerinde husule getirdiği tesir
ler neticesinde fiyat yükselişinden en ziyade 
müteessir olan sabit gelirli vatandaşlara para
sız giyim eşyası dağıtılması maksadiyle hazır
lanmış olan lâyiha yeni kitisadi şartlar mu
vacehesinde himayesi bir zaruret olarak beli
ren bir zümreye müessir bir yardım teşkil etmek 
ve ihlâl edilmiş olan muvazeneyi ıslaha matuf 
bir tedbir olmak itibariyle Encümenimizce rey
lerin ittifakiyle kabule şayan görülmüş birinci, 
ikinci, üçüncü ve yedinci maddelerde ifade tar
zı, tertip ve tanzime ait bazı değişiklikler yapı
larak cezai müeyyidelere taallûk eden on birin
ci madde bu husustaki suiistimalleri müessir 

bir tarzda öniiyebilecek şekilde yeni baştan ka
leme alınmıştır. 

Lâyiha, yukarıda arzedilen tadillerle Umumî 
heyetin tasvibine arz ve mevzuun ehemmiyeti
ne binaen müstacelen müzakere edilmek rica-
siyle Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 
İstanbul 

/ . Hakkı Ülkmen 
Antalya 

N. Esat Sümer 
Bursa 

D. Galîb Kahraman 
îsparta 

Mükerrem Karaağaç 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 
Konya 

Galip Gültekin 
Manisa 

Faik Kurdoğlu 
Rize 

Kemalettin Kamu 
Trabzon 

Faik Barutçu 

M. U. Encümen M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

Bingöl 
F. Fikri Düşünsel 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Malatya 
M. Nedim Zabcı 

Rize 
Fuad Sirmen 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Urfa 
H. Sami Coşar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye 
bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi mü
essese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız 
giyim eşyası verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumî, mülhak ve huhusi 
bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı 
kanuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan: 

1. 3656 ve 3661 sayılı kanunlara tabi me
mur ve müstahdemlere «amele, işçi ve hamal-
murlara; 

2. 3659 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere ; 

3. 3173 sayılı kanun hükümlerine tabi me
mur ve müstahdemlere «amele, işçi ve hamal
lar hariç»; 

4. 3779 sayılı kanuna tabi gedikli erbaş
larla takımbaşlarma ve gedikli subaylara; 

5. 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa
yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

6. 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

7. Kadroları 2822 sayılı kanuna göre tes
pit edilen Posta, telgraf ve telefon memurla
rına; 

8. Bütçelerin masraf tertiplerinden alman 
kadrolarda çalıştırılanlara; 

9. 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yazılı köy eğitmenlerine; 

10. 3803 sayılı kanun hükümlerine tabi köy 
öğretmenlerine; 

11. 2624 ve 3976 sayılı kanunlara göre üc
ret alan yardımcı muallimlere; 

12. İşten el çektirilenlere, vekâlet emrine 
alınanlara, açıktan tâyin edilen vekil memur 
ve müstahdemlere, subay ve askerî memurlar
dan açığa çıkarılanlara; 

13. Umumî muvazeneye dahil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, mü
essese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi olanlara; 

14. Maaş ve ücretlerini 3656, 3659 ve 3661 
sayılı kanunlara tabi dairelerle bunlara bağlı 
ve yine aynı kanunlara tabi daire ve müessese
lerdeki mütedavil sermayelerden alanlara; 

15. Radyo yayım müesseselerinde daimî su
rette çalışan yevmiyeli sanatkârlara; 

(S . Sa 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRDİ 

Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumî, mülhak ve hususi 
bütçelerle belediye bütçelerinden ve 3659 Sayılı 
kanuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan: « j 

1. 3656 ve 3661 sayılı kanunlara tabi memur 
ve müstahdemlerle subay ve askerî memurlara; 

2. 3659 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere ; 

3. 3173 sayılı kanun hükümlerine tabi me
mur ve müstahdemlere; 

(Amele, işçi ve hamallar hariç). 
4. 3779 sayılı kanuna tabi gedikl erbaşlarla 

takım başlarına ve gedikli subaylara, 
5. 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa

yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

6. 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

7. Kadroları 2822 sayılı kanuna, göre itesbit 
edilen Posta telgraf ve telefon memurîanjna; 

8. Bütçelerin masraf tertiplerinden alınan 
kadrolarda çalıştırılanlara; 

9. 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yazılı köy eğitmenlerine; . 

10. 3803 sayılı kanun hükümlerine tal^i köy 
öğretmenlerine; 

11. 2624 ve 3976 sayılı kanunlara gö^e üc
ret alan yardımcı muallimlere; 

12. Umumî muvazeneye dahil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, j mües
sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayilı ka
nunlara tabi olanlara; 

13. Maaş ve ücretlerini 3656, 3659 v^ 3661 
sayılı kanunlara tabi dairelerle bunlara) bağlı 
ve yine aynı kanunlara tabi daire ve müessese
lerdeki mütedavil sermayelerden alanlar^,; 

14. Radyo yayım müesseselerinde daijmî su
rette çalışan yevmiyeli sanatkârlara; 

15. 1757 sayılı kanun hülriimlerine| göre 
tahsisat alanlara bu kanunda yazılı esaslara gö
re bir defaya mahsus olmak üzere parajsız gi
yim eşyası verilir. 

iyisi : 5). 
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16. 1757 sayılı kanun hükümlerine göre tah

sisat alanlara; 
Aşağıdaki yazılı esaslara göre bir defaya mah

sus olmak üzere birer çift ayakkabı ve üçer 
metre elbiselik kumaş parasız verilir. 

Ayakkabı : Maaş ve ücretlerinin tutarı 75 li
raya kadar «75 lira dahil» olanların kendilerine, 

«Yalnız umumî muvazeneye dahil dairelerle 
mülhak bütçeli dairelerin memur ve müstahdem
lerine,» 

Elbiselik kumaş : 
a) Maaş ve ücretlerinin tutarı 140 liraya 

kadar «140 lira dahil» olanların kendilerine ve 
karılarına, 

b) Maaş ve ücretleri tutarı 140 liradan yu
karı olanların yalnız kendilerine verilir. 

MADDE 2. — Giyim eşyası tevziinden bu ka
nunun neşri tarihinde vazifede bulunanlar is
tifade ederler. Kanunun neşri tarihinde kanuni 
mezuniyetlerini istimal edenler, kısa askerlik 
hizmetini yapmak üzere veya talim ve manevra 
için silâh altma alınmış olanlar, muvakkat va
zife ile ahar mahallere gönderilmiş bulunan
lar bidayeten veya naklen tâyin edildiği yeni 
vazifesine henüz başlamamış olanlar bilfiil va
zife başında sayılırlar. Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren yeniden bir vazifeye tâ
yin edilenler tâyin olundukları mahalde bu 
kanunla verilmesi kabul olunan giyim eşyasın
dan henüz dağıtımı yapılmamış olanlardan isti
fade ederler. Karıya ait giyim eşyası verilecek 
hallerde memur ve müstahdemlerin medenî du
rumlarında kanunun neşriyle tevziatın yapılaca
ğı tarihler arasındaki müddet içinde bir değişik
lik olursa tevzi tarihindeki durum nazarı itibare 
alınır. 

.(S. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan : 

A) Umumî muvazeneye dahil dairelerle 
mülhak bütçeli dairelerden tutarı 75 liraya ka
dar (yetmiş beş lira dahil) aylık alanlara ve 
karılarına birer elbiselik kumaşla yalnız kendi
lerine birer çift ayakkabı; 

B) Aylıklarının tutarı 76 liradan 140 lira
ya kadar olan (yüz krrk lira dahil) olanların 
kendilerine ve karılarına birer elbiselik kumaş; 

0) Aylık veya tahsisatlarının tutarı 140 
liradan yukarı olanların yalnız kendilerine birer 
elbiselik kumaş; 

Verilir. 
Bir elbiselik kumaş üç metredir. 

MADDE 3. — Parasız giyim eşyasından bu 
kanunun neşri tarihinde vazifede bulunanlar 
istifade ederler. Kanunun neşri tarihinde kanu
ni mezuniyetlerini istimal edenler, kısa askerlik 
hizmetini yapmak üzere talim ve manevra için 
silâh altına almmış olanlar, muvakkat vazi
fe ile â^ıar mahallere gönderilmiş bulunanlar 
bidayeten veya naklen tâyin edildiği yeni va
zifesine henüz başlamamış olanlar bilfiil vazi
fe başında sayılırlar. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren yeniden bir vazifeye tâyin edilenler tâ-

j yin olundukları mahalde bu kanunla verilmesi 
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MADDE .3. — Birinci maddede gösterilenler
den kendilerine dairelerince herhangi şekilde 
olursa olsun ötedenberi elbise ve ayakkabı ve
rilmekte olanlara da ayrıca bu kanun hükümle
rine göre giyim eşyası verilir. 

MADDE 4. — tki veya daha ziyade vazifesi 
bulunanların istihkakı aslî vazifelerine göre tâ
yin olunur. Birden ziyade vazifesi olupta bun
lardan yalnız birisi birinci maddedeki memuri
yetler arasında bulunanlar, bu memuriyeti, aslî 
vazifesi olmasa dahi bu kanun hükümlerinden 
istifade ederler. 

MADDE 5. — Birinci madde de yazılı olan
ların aynı vaziyette bulunan karıları yalnız ken
di vazifelerinden dolayı müstahak oldukları gi
yim eşyasını alırlar. Bunlara kocalarından dola
yı başkaca bir şey verilmez. 

MADDE 6. — a) Bu kanunun neşri tarihin
de vazifede bulunupta istihkakları olan giyim 
eşyasmı veya istihkaklarını tesbit eden vesika
ları almadan istifa edenler, kadroları ilga edilen
ler veya kanunlarına göre vazifelerinden veya 
meslekten çıkarılanlar ihraç veya azlolunanlar; 

b) Muvakkat mahiyetteki hizmetlere ait 
masraf tertiplerinden alman kadrolarda bir se
neden az müddetler için istihdam edilmek üzere 
tâyinleri yapılanlar bu kanun hükümlerinden 
istifade edemezler, 

MADDE 7. — Bu kanun mucibince giyim 
eşyasına müstahak olupta istihkaklarını tesbit 
eden vesikaları alanlardan bu eşyanın mahallin
de tevziine başlandığı tarihten itibaren altı ay 
için de müracaat etmiyenlerin istihkakları sakıt 
olur. 

kabul olunan giyim eşyasından henüz dağıtı
mı yapılmamış olanlardan istifade ederle}. 

işten el çektirilenler, vekâlet emrine [alı
nanlar, açıktan tâyin edilen vekil memur) ve 
müstahdemler, subay ve askerî memurlardan 
açığa çıkarılanlar da bu kanun hükümlerinden 
istifade ederler. 

Parasız giyim eşyası dağıtılmaya kadar is
tihkak sahiplerinin evlilik durumlarında 
değişiklik olursa dağıtım tarihindeki 
durumları nazara almır. 

bir 
mejieni 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi 

MADDE 7. — Bu kanunun neşri tarijhinde 
vazifede bulunupta ayakkabı ve kumaş! vesi
kalarını almadan istifa edenler, veya kanunla
rına göre vazifeden veya meslekten çıkarılan
lar veya azlolunanlar bu kanun hükümlerin
den istifade edemezler. 

MADDE 8. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Kendilerine ve kanlarına 
ayakkabı ve kumaş verildikten sonra ölenlerden 
veya vazifelerimden ayrılanlardan bu eşya geri 
almnuaz. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek giyim aşyasmın yerli müesseseler ma-
nmlâtından olmak üzere; 

1. Ne şekilde temin olunacağı; 
2. istihkakların tesbitine ait muamelelerin 

ne suretle yapılacağı; 
3. Kanunun neşri tarihinden itibaren en geç 

bir sene içinde istihkak sahiplerine hangi tarih
lerde ve nasıl dağıtılacağı İcra Vekilleri Heye
tince tâyin olunur. 

MADDE. 10 — Bu kanun hükümlerinin tat
biki sırasında gerek alâkalı daire ve müessese
ler gerek istihkak sahipleri tarafından tanzim 
ve imza edilecek beyannameler ve cetvellerle di
ğer her türlü evrak ve vesikalar damga resmine 
tâbi değildir. 

MADDE 11, — Bu kanunun tatbiki sırasında 
hazırlanacak beyanname ve cetvellerle diğer her 
türlü evrakı ve vesikaları hakikat hilâfına tan
zim edenler, taklit edenler bu suretle hazırlan
mış beyanname ve cetvellerle diğer her 
türlü evrakı ve vesikaları bilerek kul -
lananlar veya bunlar üzerinde ve kunlarm kul
lanılmasında her ne suretle olursa olsun tahrip 
veya suiistimal yapanlar üç seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılacak
ları gibi sebebiyet verecekleri Hazine zararı da 
kendilerine on misli olarak resen tazmin ettiri
lir. Verilen ceza tecil edilmez. Yukarıda yazılı 
suçlan işleyen subay, askerî ve sivil memur ve 
müstahdemlerle şerikleri hakkında müddeiumu
milikçe doğrudan doğruya takibat icra olunur ve 
muhakemeleri mevkufen cereyan eder. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 9. — Ayakkabı ve kumaş vesikası 
verildikten sonra her ne suretle olursa olsun 
vazifeden ayrılanlardan ve ölenlerden mirasçı
larından bu vesikalar geri alınmaz. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle hazırlanacak beyanname ve cetvellerle her 
türlü evrak ve vesikalan tamamen veya kısmen 
hakikat hilâfına veya sahte olarak tanzim 
veya bunları taklit, tahrif, tağyir edenlerle 
sahte, tahrif veya tağyir edilmiş evrakı bilerek 
kullananlara Türk Ceza kanununun 342 nci 
maddesinde yazılı cezalar tatbik olunur. 

Bu maddede yazılı suçlan işleyen memurlar 
hakkında bağlı bulundukları daireler tarafın
dan yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiumumiliklerince doğrudan doğruya umumî 
hükümlere göre takibat yapılır. Şu kadar ki bu 
suç askerî şahıslar tarafından işlenmiş ise taki
bat icrası askerî Muhakeme usulü kanununa 
göre salahiyetli mercilere aittir. 

Bu maddede yazılı suçtan dolayı ceza hük
münü veren mahkeme Hazinenin dâvaya müda-
hil sıfatiyle iştirakine mahal kalmaksızın Hazine 
zarannın on misli olarak tazminine de hükme
der. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
6 . XI . 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 

Da. V. Ha. V. 
B. Peker N. Menemencioğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. t. M. V. G. 1. V. 
Dr. H. Alatas R. Karadeniz Ş 

M. M. V. 
A. B. Artunkal 

Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Sırrı Day 
Zr.V. 

. B. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin Dr. B. Uz 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»m« 
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S. Sayısı: 61 
Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir ve tasfiye et 
mek suretiyle yağ istihsal eden sınai müesseselerden 
muamele vergisinin aynen alınması hakkında 3843 İve 

4040,4290 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbatası (1/878) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . XI . 1942 \ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/18934 . • * ' • , . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yerli nabati mahsulleri ve prinayı tâsir ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai irnües-
seselerden muamele vergisinin aynen alınması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanunlara ek ola
rak Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . XI . 1942 tarihinde Yüksek Mec
lise a r a kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Bugünkü iktisadi şartların istihsal ve istihlâk muvazenesinde ve fiyatlarda husule betirdiği gay
ri müsait tesirler karşısında Devlet ihtiyaçlarının tedariki hususunda bir dereceye kadar suhulet te
mini maksadiyle zeytinyağı gibi nebati mahsullerden çıkarılan yağların muamele vergisinin liakden 
alınmayarak aynen istifası düşünülmüş ve bağlı lâyiha bu maksatla tanzim edilmiştir. | 

Lâyihada küçük tâsirhanelerin vaziyeti gözönünde bulundurularak bunlardan aynen alınacak ver
gilerin de götürü olarak alınması hakkında lâyihaya hüküm dercedildiği gibi alınacak verginin isti
fa tarzları da tesbit olunmuştur. 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. B M. M. 
Muvakkat encümen 

Karar No. 4 
Esas No. 1/878 

13 .XI . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Yerli nebati mahsulleri ve prinayi tâsir ve 
tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai 
müesseselerde muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanun
lara ek olarak Mjaliye vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 9 . XI . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının Adliye, Bütçe, iktisat ve 
Malye encümenlerinden seçilecek beşer azadan 
müteşekkil Muvakkat bir encümende tetkiki 
yüksek Umumî Heyetin 11 . XI . 1942 tarihli 
toplantısında karar altına alınması üzerine adı 
geçen lâyiha Maliye vekili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Cihan harbinin istihsal ve istihlâk muvazene
si üzerinde husule getirdiği tesirler neticesi olarak 
tedariki güçleşen Devlet ihtiyaçlarının daha ko
laylıkla temini için nebati mahsullerden çıkarı
lan yağlardan alınacak muamele vergisinin aynen 
istifası maksadiyle hazırlanmış olan lâyiha hü

kümlerinin heyeti umumiyesi bakımından yeni 
iktisadî şartlara intibak mahiyetinde ve isabetli 
bir tedbir olduğu Maliye vekili tarafından En
cümenimizde verilen izahattan anlaşıldığından, 
esas itibariyle kabule şayan görülmüş ancak 
üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelere vergi 
mevzuunu teşkil eden yağların nakil ve muhafa
zasında gerek mükellef ve gerek Hazine huku
kunun siyaneti bakımından lüzumlu olan bazı 
ilâvelerin yapılmasında fayda mülâhaza edilmiş
tir. Bu cümleden olmak üzere mükelleflerin ver
gi olarak tahakkuk eden yağları mahal ve mev
kileri varidat dairelerince kendilerine yazı ile 
bildirilecek depo ve mahallere en çok beyanna
me verme müddetinin bitmesinden itibaren bir 
hafta içinde kendi kap ve vasıtalariyle teslim 
etmeğe mecbur olmalarına mukabil bu depo ve 
mevkilerin sınai müesseselere 25 kilometreden 
uzak bir mesafede bulunmaları halinde 25 kilo
metreyi aşan mesafenin her kilometresi için ma
hallî belediyelerden alınacak rayice göre nakliye 
ücreti verilmesi karar altına alınmıştır. 

Yağları müddetinde teslim etmiyen sınai 
müesseselerden, teslime mecbur oldukları yağ
ların, müessese depolarında yağ bulunduğu tak
dirde aynen ve % 25 fazlasiyle yağ mevcut 
olmadığı takdirde bu yağların tahakkuk 
tarihindeki piyasa kıymeti esas tutularak 
bedeJen ve bir misil fazlasiyle tahsil edil
mesi dördüncü maddenin kabul ettiği bir 
esastır. Ancak teslime mecbur oldukları 
yağları Devlet demir veya denizyolları vesai-
tiyle nakleden mükellefler vergi mevzuu olan 
yağları bu idarelere üçüncü maddede yazılı 
müddet içinde teslim ettikleri takdirde artık 
Devlet nakil vasıtalarında vukubulacak gecik
melerden dolayı mesul olmamaları ve borçlan
dıkları yağları vaktinde teslim etmiş sayılma
ları hakkaniyet icabıdır, işte bu mülâhazaya bi
naen dördüncü maddeye yapılmış olan ilâve, 
maddelerde ahenk ve tenazuru temin bakımın
dan f.ynı zamanda beşinci maddenin s<,n fıkra
sının da mevzuunu teşkil etmiştir. Mükellefle
rin beyanname vermemek suretiyle kendilerini 
aynen teslim mecburiyetinden vareste tutama-
maları için dördüncü maddenin başına «müdde
tinde beyanname vermiyen» fıkrasının ilâvesi 
zaruri görülmüştür. 

Vergileri aynen alınacak sınai müesseseler 
3843 sayılı kanunun 27 nci maddesindeki şart
ları haiz oldukları takdirde üçüncü madde mu
cibince yapılacak tebliğ tarihinden itibaren tat
bik edilmek üzere, mükelleflerin taleplerine ba
kılmaksızın Maliye vekâletince götürü vergiye 
bağlanabilmesi beşinci maddenin birinci fıkra
sı hükmü icabındandır. Bu fıkra, Maliye ve
kâletine bir salâhiyet tanıdığına göre mecbu
riyet tazammun eden «bağlanır» kelimesi yeri
ne «bağlanabilir» kelimesinin ikamesi muvafık 
görülmüştür. Götürü verginin matrahı, 3843 
sayılı kanunun 28 nci maddesinde yazılı esas
lar dairesinde takdir olunur. Ziraat memuru 
bulunan yerlerde resen Takdir komisyonlarına 
bu memurun da iştirak ettirilmesi ve katileşen 
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götürü vergi miktarının bir malî yıl için mu
teber sayılması mahsul vaziyetinin ve ziraat 
şartlarının tahavvüllerini takip bakımından fay
dalı bir tedbirdir. Resen takdir olunan matrah
lar üzerinden tahakkuk ettirilen götürü vergi
ye ve resen takdir komisyonlarının kararlarına 
karşı mükelleflerin, 3692 numaralı kanun hü
kümleri dairesinde itiraz edebilecekleri Hükü
met teklifinin beşinci maddesinde yazılır. 

Kanun yoluna müracaatın vergilerin tahsi
lini tehir etmiyeceği hakkındaki fıkra muvacehe
sinde temyiz yolunun da açık bulundurulmasında 
bir mahzur görülmemiştir. 

Kanuna muhalif harekette bulunanlar hakkın
da 3843 numaralı Muamele vergisi kanunu
nun hükümleri dairesinde vergi tarh ve tahakkuk 
ettirileceği ve mezkûr kanunun esaslarına göre 
resen ve ikmal en tahakkuk ettirilecek vergi ve 
ceza zamları hakkında aynen istifa usulünün tat
bik edilmiyeceği Hükümet teklifinin altıncı mad
desinde kabul edilen bir esastır. Bundan mak
sat vergileri aynen alman sınai müesseseler namı
na 3843 sayılı kanuna muhalif hareketlerinden 
dolayı mezkûr kanun hükümleri dairesinde resen 
veya ikmalen tahakkuk ettirilen vergi ve ceza 
zamları hakkında aynen istifa usulünün tatbik 
edilmiyeceğini beyan ve tesbit olunduğuna göre 

altıncı maddenin bunu vuzuhla ifade edecek şe
kilde yeni baştan tanzimine karar verilmiştir. 

Lâyiha bağlı metinde gösterilen tadillerle ve 
müstacelen müzakere edilmek ricasiyle Umumî 
Heyetin tasvibine arzedimek üzere Yüksel; Kek
liğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
î. Hakkı Ülkmen 

Antalya 
N. Esat Sümer 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 
Kayseri Koeaeli 

Mu. En. M. M. \ 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

Bingöl 
F. Fikri Düşünsel 

Giresun : 
îsmail Sabunqu 

Kayseri 
Faik Baysal 

Konya 
Ömer Taşçıoğlu Salâh Yargı Oalip Gültekin 

Malatya Manisa Rize 
M. Nedim Zapçı Faik Kurdoğlu Fuad Sirmen 

Rize Tokad Trabzon 
Kemalettin Kamu Cemal Kovalı Faik Barutçu 

Urfa . 
/ / . Sami Coşar 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir ve tasfiye 
etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai mdlessese-
selerden muamele vergisinin aynen alınması hak
kında 3843 ve 4040 ve 1290 sayılı luma/nlara ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nebati mahsulleri ve prinayı 
tâsir ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden 
sınai müesseselerin muamele vergileri, Maliye 
vekâletince tesbit edilecek cinste yağlar üzerin
den lüzum görülecek mahal ve müesseselerde ay
nen alınır. 

Verginin aynen alındığı hallerde müessesece 
istihsal olunan muamelâtın kilo üzerinden tu
tarı vergiye matrah ittihaz olunur. 

MADDE 2. — Yukariki maddede yazılı esas
lar dairesinde vergileri aynen alınacak sınai 
müesseselere imalât yaptıran toptancı ticaret
hane ve mütaahhitlerle, bu smai müesseselerden 
veya bunların filyal, şube ve satış mağazaların
dan doğrudan doğruya veya komisyoncu, sim
sar gibi mütevassıtlar delaletiyle mal alan top
tancı ticarethane ve mütaahhitler ve bu sınai 
müesseselerin filyal, şube ve satış mağazaları ay
rıca muamele vergisine tabi tutulmaz. 

MADDE 3. — Muamele vergisinin aynen 
alınacağı yerlerde keyfiyet varidat daireleri ta
rafından mükellef müesseselere yazı ile bildiri
lir. Bu müesseseler, keyfiyetin kendilerine teb
liğini takip eden günden itibaren vâki olacak 
istihsal miktarlarını 3843 numaralı kanunun 23 
ncü maddesinde yazılı esas ve şekiller dairasinde 
varidat dairesine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Mükellefler bu beyannamelerde 
satış kıymetleri yerine bir ay zarfında istihsal 
ettikleri yağların cins, nevi ve miktarlarını ve 
bu miktarlar üzerinden vergi olarak aynen alı
nacak yağ miktarlarını ayrı ayrı gösterirler. 

Mükellefler namlarına tahakkuk ettirilen mik
tarda yağları beyanname verme mıüddeti ile bu
nu takip eden bir hafta zarfında, mahal ve mev
kileri varidat dairesince kendilerine yazı ile bil
dirilecek depo ve mahallelere kendi vasıtalariyle 
teslim etmeğe mecburdurlar. Varidat daireleri 
icabı halinde teslim müddetinin hitamından iti
baren 20 günü geçmemek üzere yağların kendi 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİ1ÜŞİ 

Nebati mahsulleri ve prinayi tâsir veya tasfiye 
eden sınai müesseselerden muamele vergisinin ay

nen alınması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nebati mahsulleri ve-prinayi 
tâsir veya tasfiye etmek suretiyle istihsal olu
nan yağlardan 3843, 4040 ve 4290 numaralı ka
nunlar hükümleri dairesinde alınmakta olan 
muamele vergilerini, Maliye vekâleti, tesbit ede
ceği cins yağlar için, lüzum göreceği mahaller
de para yerine aynen yağ olarak almağa mezun
dur. 

Verginin aynen alındığı hallerde sınai mü-
esıseselerce istihsal olunan yağların kilo üzerin
den tutan vergiye matrah ittihaz olunur. 

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

MADDE 3. — Muamele vergisinin ayen alı
nacağı yerlerde keyfiyet varidat dairelerince, 
smai müesseselere yazı ile bildirilir. Bu mües
seseler, keyfiyetin kendilerine tebliğini ta
kip eden günden itibaren vâki olacak istihsal 
miktarlarını 3843 numaralı kanunun 23 ncü 
maddesinde yazılı esas ve şekillere göre varidat 
dairesine bir beyanname ile bildirmeğe mec-
murdurlar. Mükellefler, bu beyannamelerde sa
tış kıymetleri yerine bir ay içinde istihsal ettik
leri yağların cins, nevi ve miktarlarını ve bu 
miktarlar üzerinden vergi olarak aynen alına
cak yağ miktarlarını ayrı, ayrı gösterirler. 

Mükellefler, beyan ettikleri miktarlara göre 
vergi olarak tahakkuk eden yağlan, mahal ve 
mevkileri varidat dairelerince kendilerine yazı 
ile bildirilecek depo ve mahallere, beyanname 
verme müddeti ile onu takip eden bir hafta 
içinde kendi kap ve vasıtalariyle getirip teslim 
etmeğe mecburdurlar. Bu depo veya mahaller, 
smai müesseselere 25 kilometreden uzak bir me-
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depo ve ambarlarında muhafazasına müesseseleri 
mecbur tutulabilir. 

MADDE 4. — Mükellefler kendi beyanlarına 
müsteniden tahakkuk ettirilen yağ mikdarları-
na itiraz edemezler. Müddetinde teslim olunma
yan yağlara mukabil müessese depolarında yağ 
mevcut bulunduğu takdirde aynen ve % 25 faz-
lasiyle, yağ mevcut olmadığı halde bu yağların 
tahakkuk tarihindeki piyasa kıymetleri, mahallî 
ticaret odalarından, ticaret odaları bulunmayan 
mahallerde belediyelerden tahkik edilmek sure
tiyle tesbit ve bir misil zamla Tahsili emval ka
nununa 13vfikan tahsil olunur. 

MADDE 5. — Bu kanunun birinci maddesi 
mucibince vergileri aynen almacak sınai mües-
seler 3843 sayılı kanunun 27 nci maddesinde 
yazılı şartları haiz oldukları takdirde 3 ncü 
madde mucibince yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren tatbik edilmek üzere taleplerine bakıl
maksızın götürü vergiye bağlanırlar. Aynen 
alınacak götürü vergiye matrah olacak istihsal 
mikdarları aynı kanunun 28 nci maddesinde ya
zılı esaslar dairesinde takdir olunur. Resen tak
dir komisyonlarına ziraat memuru bulunan ma
hallerde ziraat memuru da iştirak ettirilir. Re
sen takdir olunan matrahlar üzerinden aynen 
almacak vergi mikdarları mükelleflere tebliğ 
olunur. Bu mikdarlara mükellefler 3692 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz edebilirler. 
Ancak itiraz tahsilatı tehir etmez. İtiraz komis
yonları kararları katidir. Kaza mercilerinden 
verilecek kararlar neticesinde matrahın tenzili 

( S. Say 

safede bulunduğu takdirde 25 kilometreyi aşan 
mesafenin her kilometresi için mükelleflere ma
hallî belediyelerden almacak rayice göre nak
liye ücreti verilir. 

Varidat daireleri, icabı halinde vergi olarak 
teslim edilecek yağlarm teslim müddetinin bit
mesinden itibaren 20 günü geçmemek üzere ken
di depo ve ambarlarında muhafaza edilmesine 
sınai müesseseleri mecbur tutabilir. 

MADDE 4. — Mükellefler, kendi beyanları
na müsteniden vergi olarak tahakkuk eden yağ 
miktarlarına itiraz edemezler. Müddetinde be
yanname vermeyen veya beyanname veripte yağ
ları teslim etmiyen sınai müesseselerden, teslime 
mecbur olduğu yağlar, müessese depolarında 
yağ bulunduğu takdirde aynen ve % 25 fazla-
siyle, yağ mevcut olmadığı takdirde bu yağla
rın tahakkuk tarihindeki piyasa kıymeti esas 
tutularak bedelen ve bir misli fazlasiyle Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilir. 

Piyasa kıymeti ticaret odalarından ve bu-
lunmıyan yerlerde belediyelerden tahkik olu
nur. 

Teslime mecbur olduğu yağları Devlet demir 
ve denizyolları idareleri vesaitiyle nakletmek 
zaruretinde bulunan mükellefler hakkında yağ
ların bu idarelere 3 ncü maddede yazılı müddet 
içinde teslim edilmiş olması şartiyle, bu vasıta
larda vukubulacak teehhürlerden dolayı ceza 
tatbik olunmaz. 

MADDE 5. —< Vergileri aynen almacak sı
nai müesseseler 3843 numaralı kanunun 27 nci 
maddesinde yazılı şartlan haiz oldukları 
takdirde 3 ncü madde mucibince yapıla
cak tebliğ tarihinden itibaren tatbik edilmek 
üzere, taleplerine bakılmaksızın Maliye vekâle
tince götürü vergiye bağlanabilirler. 

Götürü verginin matrahı, aynı kanunun 28 
nci maddesinde yazılı esaslar dairesinde takdir 
olunur. Ziraat memuru bulunan yerlerde, re
sen takdir komisyonlarına bu memur da iştirak 
eder. 

Resen takdir olunan matrahlar üzerinden 
tahakkuk ettirilen götürü vergi miktarları mü
kelleflere tebliğ olunur. Mükellefler tebliğ 
olunan vergiye ve resen takdir komisyonunun 
kararlarına karşı 3692 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulu
nabilirler. 
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icabettiği takdirde evvelce tarh ve tahsil edilen 
mikdarla yeni matraha göre alınacak vergi ara
sındaki fark, yağm tahsil edildiği tarihteki pi
yasa fiyatı üzerinden mükellefe iade olunur. 

Götürü olarak tahakkuk ettirilen mikdarla-
rın taksit zamanları, varidat dairelerince ma
hallî icaplara göre tesbit ve mükelleflere yazı 
ile tebliğ olunur Mükellefler taksitlerini mahal 
ve mevkileri varidat dairesince kendilerine ya
zı ile bildirilecek depo ve mahallere her taksi
tin taallûk ettiği ayın on beşinci günü akşa
mına kadar kendi vasıtalariyle teslime mecbur
durlar. Ancak bu depo veya mahaller tâsirhane-
lere yirmi beş kilometreden uzak bir mesafede 
bulunduğu takdirde bu mikdarm fevkinde olan 
mesafenin her kilometresi iğin mükellefe mik-
darı mahallî belediyelerden alınacak rayice göre 
tesbit edilecek bir nakliye ücreti verilir. 

Varidat daireleri icabı halinde taksit müd
detlerinin hitamı tarihinden itibaren bir haftayı 
geçmemek ve teslim müddetinden evvel kendile
rine yazı ile bildinnek sartiyle yağlan kendi depo 
veya ambarlarında muhafaza etmeğe mükellef
leri mecbur tutabilir. 

Müddeti içerisinde teslim olunmayan yağlara 
mukabil müessese depolarında yağ mevcut bu
lunduğu takdirde aynen ve % 25 fazlasiyle, yağ 
mevcut bulunmadığı halde taksit zamanlarında
ki kıymetleri mahallî ticaret odalarından ve ti
caret odası bulunmayan mahallerde belediyeler
de tahkik edilmek suretiyle tesbit ve ibir misil 
zamla ve Tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

MADDE 6. — Kanuna muhalif harekette bu
lunanlar hakkmda 3843 numaralı Muamele ver
gisi kanununun hükümleri dairesinde vergi tarh 
vo tahakkuk ettirilir. Mezkûr kanun esaslarına 
göro resen ve ikmalen tahakkuk ettirilecek ver
gi ve ceza zamları hakkında aynen istifa usulü 
tatbik edilmez. 

MUVAKKAT BÎRÎNCl MADDE — Bu ka
nun mucibince alınacak ayniyatın tahsili husu
sunda yapılacak her türlü masraflarla kullanı
lacak memur ve müstahdemlerin aylıkları 1942 
malî yılı Maliye bütçesinin umumî tasarrufla
rından bu bütçenin sonunda açılacak bir fasla 
naklen tesviye olunur. 

Teşkilâta ait kadrolar, İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunur. 

( S. Sayısı : 

İtirazlar taksiti gelen vergilerin tahsilini te
hir etmez. Katî ve nihai kararlar neticesinde 
matrahın tenzili icabettiği takdirde fazla alın
mış olan yağların bedeli, teslim edildiği tarihte
ki piyasa, fiyatı üzerinden mükelleflere iade 
olunur. 

Katileşen götürü vergi miktan bir malî yıl 
için muteberdir. 

Götürü olarak tahakkuk ettirilen miktarların 
taksit zamanlan varidat dairelerince mahallî 
icaplara göre tesbit ve mükelleflere yazı ile teb
liğ olunur. Taksit zamanı gelen yağlar, her tak
sitin taallûk ettiği aym on beşinci günü akşamı
na kadar üçüncü maddenin ikinci fıkrası hükmü 
dairesinde mükellefler tarafından mahalline 
teslim olunur. 

Varidat daireleri, icabı halinde, taksit ayı
nın girmesinden evvel yazı ile mükellefe bildiril
mek ve teslim müddetinin bitmesinden itibaren 
bir haftayı geçmemek sartiyle, yağları kendi 
depo veya ambarlarında muhafaza etmeğe mü
kellefleri mecbur tutabilir. 

Teslime mecbur olduğu yağlan, yukarıki fık
ralarda yazılı müddetler içinde teslim etmiyen 
mükellefler hakkmda 4 ncü madde mucibince 
muamele yapılır. 

MADDE 6. — Vergileri aynen alman sınai 
müesseseler namına 3843 numaralı kanuna muha
lif hareketlerinden dolayı mezkûr kanun hüküm
leri dairesinde resen veya ikmalen tahakkuk et
tirilen vergi ve 6eza zamları hakkında aynen is
tifa usulü tatbik edilmez. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — 3843 nu

maralı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri muci
bince götürü vergiye bağlanmış olan müessese
lerden bu kanuna göre vergisi aynen alınacak 
olanlar bu kanunun 5 nci maddesi hükmü daire
sin;!: götürü vergiye bağlanırlar. 

I^ADDE 7. — Bu kanun 3780 sayılı kanunun 
tr.tbkına lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân 
eli] Ugi malî yılın hitamında meriyetten kal
kar. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden iti
bar::! muteberdir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye ve İktisat vekilleri me
murdur. 

9 . X I . 1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
»S'. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
it Peker 
Mf. V. 

Yücel 
S. t. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 

F. Eriğin 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

a. t v. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 

Sırrı Bay 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci muvakkat maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci njıaddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» © « 
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