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nın aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileş
tirilmesi .hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Iktısad, Adliye ve Bütçe, encümenleri mazbata
ları (1/808) 147:156,164 
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ve maaşlarının tediye sureti hakkmda kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni maztsrtasr (1/1191) 156 

3 — Ankaranın Yakuibabdal köyünden Yoz-
gadoğullattftdan Ahmedöglu Satılmış Kayanm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
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4 — Manisanın îlyascılar köyünden Musta-
faoğlu Hakkı Biçicinin ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi (3/518) 156 

5 — Usağm Dağdemdrler köyaâden San Me-
medoğullanndan Ahmedoğlu Halil önderin 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
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ve ikinci teşrin ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesablarmm Tedkiki encümeni mazbatası (5/79) 157 

7 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzu
hal encümeninin 11 - IV - 1938 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1355 sayılı kararm Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/71) 157 

8 — 1938 malî yılı nıuvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerile (L) cetve-

Sayıfa 
linde değişiklik yapılması hakkmda 1/1177 ve 
1938 malî yık muvazene! umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına dair 1/1178 sayılı kanun lâyihalarile 
idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riya
seti CÖrffifcsr 1938 ımalî yılı bütçelerinin bazı 
fasıllarına munzam tahsisat ilâvesine dair 
2/84 ve Divanı muhasebat 1938 malî yılı büt
çesine 540 fira&k münakale yapılması baklamda 
2/86 sayılı kânun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası 157:l62,179,18t):İ85 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yflı 
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sma dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
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10 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılması ve 100 000 
liralık munzam tahsisat verilmesi hakkmda 
1/1194 ve Orman umum müdürlüğü 1938 malî 
yth bütçösittde değigiklik yapılması hakkında 
1/1198 « a y * kaaun layihaları ve Bütçe enlîÜ-
meni mtaztotosf 1^2:108,17^186:189 

11 — Posta, telgraf ve telef on umuma tttiiafir* 
lüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/1196) 163:164,179,189:192 

12 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sa
yılı kanunun 5 nci maddesile zeylinin değiştiril-
Bftesine ve bu kanuna iki muvakkat madde ek
lenmesine dair olan 3128 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesinde yazılı (memur ve 
askerî mensublan) tâbirinin tefsiri hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/531) 164 



Sayjfa 
13 — Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 

sandığı hakkmda kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(l/1045f 164:173 

14 —i- Cenaze nakline mahsus Beynelmilel 
itilâf nameye iltihakımız hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenleri nıazbatalan (1/1136) 173,179,192:195 

15 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı 
kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kmda kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1022) 173:175, 

178,179,196:199 
16 — 1935 malî yrlı sonuna kadar olan arazi 

vergisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile 
birlikte affine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, , 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1180) 173,175:176,179,199:202 

17 — Devlet demiryolları ve limanlar* umu
mî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe) encümenleri mazbataları (1/1181) 173,176 

18 —[ Devlet kitablan mütedavil sermayesi 
hakkmdajld 2133 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Birinci celse 
izmir mebusu Celâl Bayarm Başvekâletten isti

fası üzerine yerine istanbul mebusu Dr. Refik Say
damın memur edildiğine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi ile 

Londra elçiliğine tayin edilen izmir mebusu Dr, 
Tevfik RÜştü Arasın mebusluktan istifanamesi okun
duktan sonra celse tatil edildi. 

Mazbatalar 
1 — Mart : mayıs 1938 aylarma aid raporun su

nulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
ve Divanı .muhasebat encümeni mazbatası (3/558) 
(Ruznameye) 

Sayıfa 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1189) 173,176 

19 — Idarei umumiyei vilâyat kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 2630 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin tadili hakkmda kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1190) 173,177 

20 — istiklâl madalyası kanununa müzeyyel 
869 sayılı kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1182) 173,177:178 

21 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) 
milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hak
kındaki 3395 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1192) 173,178,179, 

202:204 
22 — »Muvazene vergisi kanununda bazı de

ğişiklikler yapılmasına dair olan 3404 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1193) 173, 

178:179,179,205:208 
23 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla 

amortisman sandığına verilen avansın tezyidi 
hakkmda kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1185) 173,179,180,208:211 

ikinci celse 
Yeni kabinenin teşekkülü hakkındaki Riyaseti 

Cumhur tezkeresi okunduktan sonra perşembe günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Faik öztrak istanbul Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

2 _— Haziran : ağustos 1938 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezke
resi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/566) 
(Ruznameye). 
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1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BtRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLEE : Oavid Oral (Niğde ) , Ali Zırh ( Çoruh ) , 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
• • 1 —• Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının 

aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, îktısad, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/808) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın beşinci maddesin
de kalmıştık, o maddeyi okuyoruz. 

MADD 5 — Zeytin teşkilâtmm kurulmadığı 
sahalardaki yabani zeytin ağaçlarının aşılan
ması için vaki olacak talebler üzerine mahallin 
bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet ziraat ve 
orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları ra
por üzerine mahallin en büyük mülkiye memu
ru tarafından bu kanunun hükümleri dairesinde 
tapu verilir. 

BAŞKAN1 — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlet ormanları içinde ve dı
şındaki yabani zeytin ağaçları ya yerlerinde 
aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak 
üzere yabani halinde yeni kurulacak zeytinlikle
re naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin ba
kım teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine 
mahallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum 
gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fi
danlardan bir gûna resim almmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 
yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakmı 
teşkilatmm vereceği talimat altmda mahallin 
askerî makamlarınca yaptırılır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet malı zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa; veya şirkete veya köylü
ler manevî şahsiyetlerine verilecek yabani zey
tinlik sahası yirmi hektardan yukarı olamaz. 

[1] Evveliyatı 25 nci inihad zaptmdadır. 

Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin edilecek 
müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müra
caatları takdirinde ayni mikdarda yeni parça
lar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi ol
mayanlar sonra en yakin köylüler ile küçük çift
çiler tercih olunur. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar; 
ihya edilecek olan zeytinliklerimizin sahası çok 
geniştir. Cenubdan başlayıp bütün Akdeniz sa
hillerini takiben İstanbul içerlerine kadar giren 
büyük bir servet kaynağıdır. Bunun ihyasmı yal
nız halkm teşebbüsüne bırakmak, daha hiç ol
mazsa, yarım asrr beklemek demektir. Halbuki 
bu büyük serveti daha evvel verimli hale getir
mek, memleket için bence hayatî bir meseledir. 
Esbabı mucibede; zeytinlikler aşılandıktan sonra 
ağaçların 29 milyonu bulacağn bundan 9 milyon 
yağ ve 10 milyon zeytin tanesi hâsıl olacağı ya
zılmaktadır. Bence bu tahmin çok aşağıdır. Bu
nu yakındaki komşu memleketin zeytin istihsalâ-
tile yapılan bir mukayese gösteriyor. Yunanis-
tanm zeytin yağı istihsalâtı 80 bin tondur. Bi
zim ise vasatî olarak 24 bin tondur. Halbuki Yu
nanistan bundan başka 31 bin ton da yiyecek 
sofra zeytini istihsal etmektedir. Bizim zeytin 
sahamız mesahai sathiyesi itibarile belki Yuna-
nstana muadildir. Çünkü arzettiğim gibi cenup
tan başlıyarak İstanbul içerisine kadar gelir. 
Onun için bu servetin kıymeti, yapılan tahmin
lerden bence, çok, pek çok yüksektir. Onun için 
sair işlerde olduğu gibi bir zeytin ihya kurumu 
kurarak Hükümetin bu işe biran evvel büyük ser
maye üe başarması lâzımdır. Bu itibarla bu mad
deye «tndeliktiza Heyeti Vekile kararile bu 20 
hektar saha genişletilebilir» şeklinde bir fıkra
nın konmasını muvafık buluyorum. Vekil ve 
encümen de kabul ederlerse ilâve edelim. 

Ziraat E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Encümen de kabul ediyor. <%& 

BAŞKAN — Encümen de kabul ettiğine gö
re bu şekilde yazılması için maddeyi encümene 
veriyoruz. 

MADDE 9 — Dekar basma 15 ağaçtan fazla 
ve 10 ağaçtan aşağı olmamak üzere yaban zey-
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tinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taanhüd eden
lere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasınca 
mevzuatı dairesinde ve kanunun 10, 28 net mad
deleri hükümlerine göre ağaç basma bir liraya 
kadar l̂ redi verilir. 

KEtyAL KUSUN (Maraş) — «Taahhüd eden
lere» ne demektir? 

ZİRİAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Kanunu mahsusu vardır. Bu kanunu kaade-
derek konmuştur. Yani Ziraat bajtkaeınm kanu
nuna tevfikan demektir. 

HABİL MENTEŞE (izmir) — Teklifimi 
maddeye dahil ettiler mi? 

BAŞKAN — Dahil etmeleri için encümene 
verdik.; 

Başka mütalea yoktur. Dokuzuncu maddeyi 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ^ Bankaca jkşa* edilecek ,pa»ir 
kısmı arazi tamamen temizlenin deli-

elverişli bir kale g e d d i ğ i 
«eyia» bakım memuru raj^r^ya 

en, ikinci kısmı da yapila» aşnun yüz-
mıuyaffafc oWut» y*»e mepı̂ r rapo-
e4J]wek şartüe aşm» tatbikından 

.̂ oara v«#i*v 
üitt&lfa vm mı? KataU *de»-

eniw... Kalwl edilmiştir. 
Bitf$B£ 11 — Aldığı arazi pareasmı aerp 

deliceleri aşrya hazır bir hale getirerek Zirâat 
bankasından Ük taksiti alıpta o mevsimde aşı-
işini bilmeyenlerden bankadan aldjklan pa
ra faiziia beraber, bankanın zirai alacaklarının 
tahsil yolundaki üssüne tevfikan iı$rdad olu
nup ve fapu da iptal ediMr. 

-r~ Mütalea var mı? 
LT Sfeulk & XJm& ÖZ3BTK (Wajpaf 
teki «aJaicaklarınm tal^ü yolundaki» 

tahsili yolundam) olacak-yej&ı« 
Ur, 

BAŞKAtf — Maddeyi bft #ekü# reye ar. 
zediyerum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir,. 

8 noj maddenin aonuna ilâve edilecek fîkra 
bağlanmıştır, Okuyoruz: (îeatenb 

d» bu 30 hektar mjjfdar icra Vekiüeri heyeti 
rl^z^sedttît4Wr.). 

~ 8 n& maddeyi bu fıkra ilab#r 
rafeer reje arj*diyorum. Kabul edenler... Etmi. 
y*8İ«,»r Kftbul esfflaiftir, 

WÂ SDE 12 — A # zeytinliklerin baken iş* 
leri için, zeytdn raiİAtabâiUeTİne mahsulün satış 
mevsimMe, ödenmek üzere 2m*t bankasmca 
kısa va^eîî ikraz yapılır, 

B4JŞ|CAN«~Maddeyireyefc^ed^mm. Ka
bul ftdftİUr.,. BtmÂyenkr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Muayyen lotadaki zeytdnHk-
le^e,4o$ürak; ve ağalar ayrı ayrı hakikî veya 

hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıy
meti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin 
malını satın alması teklif edilir. Her iki taraf 
da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıy
metlerine nazaran aralarında taksim edilerek 
tapuya bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Zeytinliklere deve ve keçi 
sokulması ve başıboş hayvan bırakılması ve 
otlama maksadile hayvan sokulması ve zeytin 
sahalarında ağü yapılması yasaktır* Zeytinlik
lerde çift sürme veya nakliyatta kullanılan 
hayvanatta iş esnasında ağızlık takılması mec
buridir. Bu hükme riayet etmeyenler belediye 
veya köy ihtiyar hegsetleri zabıta memurları ve 
zeytin bakma teşkilâtına dahil memurlar tara
fından tutulan zabıt varakası üzerine beş lira
da» altmış liraya kadar hafif para cezasraa 
mahkûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt va
rakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

BAŞKAN— Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmşitir. 

MADDE 15 —- Beş yüz ağaçtan fazla olma
mak üzere yabani zeytin aşılayanlara veya aşılı 
zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat vekaletince takdir edilecek mikdarda nak
dî mükâfat verilir, 

HÜSNÜ KJTABŞJ (Muğla) — Zannederim 
ki bu, 500 ağaçtan aşağı olmamak üzere, ola
caktır. Fazla olmamak üzere, değil, Ne ka
dar fazla yaparsa memlekete o kadar hizmet 
etmiş olur. Maksad; bunlardan istifadeyi ço
ğaltmaktır. Hükümetin teklifi de böyledir. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — «500 ağaçtan aşağı olmamak üzere» ola
caktır, tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. Madde hak
kında başka mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabıd edenler,.. Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE U — fennî budama âletlerile aşı 
takımlarının zeytin müstahsilleri arasında yayı
labilmesi için budama ustalarile ehil müstahsil
lere Ziraat vekâletince meeeanen budama aşı 
takımı ve levazımı verilebilir. 

BAŞKAN _- Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 17 — Yapılacak njaanın&me daire
sinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde 
yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş 
liradan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca 
kadar 25 liradan 50 liraya, beş binâen fazla 
ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezası alınır, 

ı« -
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HÜSNÜ KİTABOI (Muğla) — Bu cezalar 

mahsuldar zeytin ağaçlan için kâfidir. Çün
kü böyle bir ağaca malik olan herkes onları 
imar etmekle bilmukabele fayda görecektir. 
Yalnız, eğer aşılanmış ağaçların imarına dikkat 
edilmezse o ağaçlar tekrar bozulur, yabanileşir. 
Bunlar için kanunda gösterilen ceza ise hiç 
mertebesindedir. Halbuki Ziraat bankasından 
bir ağaca mukabil bir lira almıştır. İki sene 
bakmazsa o yine tabiî olarak delice olur. Bun
lardan alacağımız ceza nedir? Beş liradan yir
mi beş liraya kadar bir para, Bu gayri kâfidir 
ve nihayet Ziraat bankasının ümid ettiğimiz 
yardımmı da önlemiş olur. Onun için encümen
den rica ederim bu cezayı, deliceleri imar eden
ler içinde kâfi görüyorlar mı, görmüyorlar mı? 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Hüsnü arkadaşımızın istediklerini tatmin 
edecek 11 nci madde mevcuddur. «Aldığı ara
zi parçasmı açıp deliceleri aşıya hazır bir ha
le getirerek Ziraat bankasından ilk taksiti 
alrpta o mevsimde aşı işini bitirmeyenlerden 
bankadan aldıkları para faizi ile beraber, ban
kanın ziraî alacaklarının tahsil yolundaki usu
lüne tevfikn istirdad olunur.» 

HÜSNÜ KlTABOI (Muğla) — Zaten para
yı almak için mutlaka aşıyı yapacak, fakat on
dan sonra? 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Aşılama meselesi o kadar külfetlidir ki 
aşıyı yaptıktan sonra ondan artık daha ne is
teyelim? Bizim için matlub olan yabani ağaç
ların aşılanmasıdır. Aşının % 95 i tuttuktan 
sonra memuru mahsusunun vereceği rapor üze
rine banka ikinoi taksiti veriyor. Bu itibarla 
bizim kasdimiz ağaçların biran evvel aşılanma
sıdır. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) ,— Bir müşahe
dem var ki beni bu sözleri söylemeğe sevket-
miştir. Bu müşahedem Küllük civarındadır. 
Evvelce Evkafa aid olan ve halen de Evkafın 
elinde bulunan bir mikdar zeytinliklerin aşı
landıktan sonra dahi ademi itina yüzünden bo
zulmağa yüz tuttuğunu gördüm. % 95 ni aşı
ladıktan sonra ne olacaktır? 

ZİRAAT En. M. M. YA.ŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Hükümetin, ayrıca bunun için bir nizam
name yapacağı maddesinde yazılmaktadır. Ora
da bu hususta lâkaydi gösterenlere, bakmıyan-
lara her halde bazı cezalar verilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Dördüncü madde hükmüne 
göre verilen müddet zarfmda aşılama ve temiz
leme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet 
sakit olur ve saha geri alınır. Aşılama ve temiz
leme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği 
odun, kömür ve saire tazmin ettirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 19 — Alelûmum el, hayvan ve ma

kine kuvvetile işleyen yağhane, zeytinyağı fab
rikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek 
vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi is
tihsal edilebilmesi için alınması lâzımgelen ted
birleri tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hu-
susatı alâkadarına yaptırmağa Ziraat vekâleti 
salahiyetlidir. Ancak îktısad vekâleti lüzum gör
düğü takdirde yağhane ve zeytinyağı fabrikala-
rmı sanayi müfettiş ve mühendislerile murakabe 
ettirebilir. Mühendis ve müfettişler raporlarının 
birer suretini Ziraat vekâletine de verirler. 

ENVER ADAKAN (Balıkesir) — Geçen gün 
bu kanunun heyeti umumiyesinde söylenen söz
ler bu mevzuun memleket için ne kadar mü
him ve geniş olduğunu kâfi mikdarda açığa vur
muştur. Mevzu esas itibarile ve tamamen zi
raî olmasına göre bu maddede görüyoruz ki, Zi
raat vekâleti kendi iştigal sahası haricinde bu
lunması lâzımgelen zeytin yağı sanayiine el 
koymak arzusunu göstermektedir. Memlekette 
ıslahı icab eden ve milyonlarla ifade edilen 
zeytin ağaçlarımız dururken buna tahsis edi
lecek olan mikdarm şimdilik 180 bin lira 
kadar mütevazi bir aded olarak ifade edilmiş 
olması ve bunun için de bütçeden imkân aran
ması mevzubahs edilmesine göre kendi sahai 
iştigali haricinde bulunan fabrikalara müdaha
le ve sanayi işlerini tanzim etmek hususunda 
izhar edilen bu arzu yerinde olmasa gerektir. 
Onun içindir ki, evvelâ Ziraat vekâletinin ken
di kuvvetlerini kendi iştigal sahası dahilinde 
temerküz ettirmesi bakanından, ikinci olarak 
da sanayiimizi iki mercie bağlamak gibi îktı
sad ve Ziraat vekâleti arasmda bir ahenksiz
lik vücude getirmesi bakımından, üçüncü ola
rak da bu gibi sanayi erbabına iki makama 
baş vurmak ve iki makamla uğraşmak bakımın
dan bu maddenin yerinde olmadığını arzetmek 
isterim. Bu maddenin tayyine vekâletin muva
fakatini istirham ederim. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bay Enver arkadaşım bu maddenin Ziraat 
vekâletini alâkadar etmediğini ve îktısad ve
kâletine taallûk ettiğini söylüyorlar. Halbu
ki arkadaşım unutuyorlar, düşünmüyorlar ki 
tağsir sanayii ziraat şubelerinin en esaslısını 
teşkil eder. Doğrudan doğruya bunun ziraat ile 
alâkası vardır. Bu da ziraat şubelerinden biri
dir. Bunu düşünen encümen bu noktaya daha 
ziyade hassasiyetle temas ederek bu maddeyi 
koymuştur. Sebebi de şudur : İzah ede
yim. Bu tağsir sanayiinde takib edilen es
ki ve bozuk sistemlerle yağlarımızın ka
litesi fevkalâde düşüyor ve harice yağımız 
alelade sabunluk yağ ve sair yağ gibi gidiyor, 
yemek yağı olarak pek az yağ alıyorlar. Arkada
şım bilirler ki bundan da en ziyade müstahsil 
mutazarrır oluyor. Çünkü yağm fiatı düşük 
olursa ve bu suretle harice giderse tabiatüe zey-
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tin danesini de fabrikatörler aşağı fiatla alır
lar, alıyorlar. Bundan da müstahsil de, memleke
tin iktisadiyatı da mutazarrır olur. Biz bu mad

de ile standardizasyona doğru bir hatve atmağa da 
vesile vermiş oluyoruz. Binaenaleyh arkadaşım ıs
rar etmesinler, bilâkis memleket için de çok hayır
lıdır. Bilhassa fabrikatörleri kontrol ederek ka
lite ve randımanı düşük olmıyacak yağ istihsali, 
memleket ve müstahsil için çok hayırlı bir iştir. 
Tekrar edeceğim, bu; iş îktısad vekâletini alâ
kadar etmez. Kanunun encümende müzakeresi 
îktısad vekâletinden salâhiyettar bir zatın huzu-
rile yapılnaştır. Bu noktada bendeniz bilâkis 
maddenin ehemmiyetli bir suretle tevsiini ve şü
mullü bir gurette kabulünü rica edeceğim. 

ENVEB ADAKAN (Balıkesir) — Bendeniz 
sözlerimi kısa kesmek istiyordum. Fakat arka
daşımın bu sanayiin sanayii ziraiyeden madud 
bulunduğu Ziraat vekâletinin buna parmak koy
mak doğrudur fikirleri üzerine biraz daha izahat 
vermek mecburiyetindeyim. 

Geçen defa zeytincilik ve yağcılık mevzuu 
üzerinde görüşürken yalnız bu sanayi ve bu 
mevzu üzerinde geri kalmış mmtakalanmızm va
ziyeti göz önünde tutularak beyanat ve izahatta 
bulunulmuştu ve esbabı mucibe tamamen bu ge
ri vaziyetimiz teşrih edilmek sur etile kuvvetlen
dirilmişti. Bu doğru olabilir. Pakat memleketi
mizde zeytincilik ve yağcılık bakımından terak
ki etmiş ve bu günkü hemen hemen en müterakki 
memleketler sanayiile boy ölçüşebilecek derece
ye gelmiş bir mmtakası vardır. Ö da Edremid, 
Ayvalık ve Burhaniye havalisidir. Zeytinciliğin 
kötü ve geri durumu izah edilirken hiç olmazsa 
bir şükran nişanesi olmak üzere bu mmtakamızı 
övmek hususunda neden lüzum görülmedi? Yağ
cılığımızın terakkisi hakikaten umumî bakımdan 
lâzımdır. Bunun için Avrupa memleketlerinin 
yağ sanayiini misal göstermeğe lüzum yoktur. 
Hemen îzmirin yanıbaşmda bulunan biraz evvel 
arzettiğim Edremid ve Ayvalık havalisi mmta-
kasını misal getirmek ve onu numune olarak al
mak zannederim bizim bu mmtaka için teşvik 
ve tergib misali olabilir. Arkadaşım dediler ki; 
bu zeytin yağı sanayii, ziraidir. Evet, ziraidir 
ve hemen hemen memleketimizde kurulmuş ve 
kurulmakta; olan mühim sanayiin hepsi de de
mir ve maden sanayiimizden gayrisi, ziraidir. 
Bir çok misal vardır; meselâ yün, ve pamuk, do
kumacılık sanayii. Bunlarm mevaddı ibtidaiyesi 
yün ve pamuktan olması dolayısile ziraî sanayii
dir mi diyeceğiz? Bunun gibi ziraî sanatlar me-
yanma girebilen, buğday, tütün, üzüm, incir ve 
saire sanatlar vardır. Onlara da Ziraat vekâleti 
bu kanuna müşabih kanunlarla ileride müdahale 
etmek ve bu sanayiie de parmak koymak lüzu
munu acaba duyacak mıdır? Benim endişem şu
dur ki bu gün zeytinyağı istihsalâtımızm hemen 
hemen yarısından f azlasmı temin eden bu nımta-
kanm zeytinyağı sanayiinde bu madde ile ve bu 

kanunla bir sarsıntıya meydan vermiş olmaya
lım. İlk sözlerimde arzettiğim gibi memlekette 
ziraî bakımdan delicelerin ıslah ve aşılanması 
bakımından yapılacak işler o kadar çoktur ki, 
biz bunlara tahsis edeceğimiz 180 bin lira ile - ki 
bunu da daha tahsis etmiş değiliz - bu ziraî ha
reketi biraz kalkmdırabilirsek ve biraz harekete 
getirebilirsek zannedersem Ziraat vekâleti ba
kımından memlekete karşı vazifemizi en iyi şe
kilde yapmış oluruz. îerakki etmiş olan zeytin
yağı fabrikalarına bu. suretle müdahale etmek 
ve bunun için yeni yeni teşkilâtlar vücude ge
tirmek ve bu parayı kısmen dahi olsun oraya 
sarf etmek bendenizce doğru bir hareket olmaz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Enver Bey ar
kadaşımızın fikrine tamamen iştirak ediyorum. 
Esbabı iştirakim şudur : Ziraat vekâletinin o 
kadar büyük işi vardır ki, eğer buna muvaffak 
olur da bu işlerin hakkından gelirse bu mem
lekete bundan daha büyük bir eyilik yapmış ol
mayız. Şimdi milyonlarla dönüm ham zeytini
miz vardır. Eğer Ziraat vekâletinin mesaisi 
artıyorsa, gel sen bunu ıslah et de sana da 
dönüm basma bir lira vereceğim diyecek yerde 
kendisi aşılar, temizler, iyi hale getirir, icab 
ederse muhacirine, mühtacine az bir kıymetle 
verebilir. Ziraat vekâletinin kendisini yoracak 
kadar büyük bir çalışma sahası vardır. Bina
enaleyh bu işte çok çalışarak yorulacaktır. Kuv
vetini zayi etmek menfaatine uygun değildir. 
Binaenaleyh böyle bir madde koyabiliriz. Bu 
yağlarımızın ıslahı için görülmesi lâzmıgelen 
her hangi bir tedbire bu teşebbüslerle yar

dım ettirilir diye istersek îktısad vekâletini 
mecbur edecek bir madde koyabiliriz. Bende
nizce maalesef Ziraat vekâleti her şeyde tutu-
namıyor. Halbuki bunları yapmak zamanı gel
miştir, hatta vakit geçmiştir bile. Encümen ken
disine bunu memnuniyetle terketsin. Hakikaten 
kudreti artıyorsa bütün yabani zeytinleri vekâ
let temizletsin, aşılatsın, dağtısm. Enver arka
daşımızın fikrine bendeniz de iştirak ediyorum. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendenize 
göre maddenin kaldırılması hakkındaki noktai 
nazar ihtiyaca uygun değildir. Bu kanun yal
nız Ziraat vekâletine vazife vermiyor. Madde
nin yazılışından anladığıma göre îktısad vekâ
letine de vazife vermektedir. Kanunu tatbika 
yalnız Ziraat vekâleti değil, diğer bir takım 
vekâletler de memur edilmitşir. Hem de zeyti
ni düşünürken zeytin yağı sanayiini düşünmek 
ve ona aid hükümler yeri gelmişken derpiş ede
rek karşılamak zannederim çok yerinde bir ha
reket olur. 

Olsa olsa arkadaşımın bir noktada hakkı ola
bilir. O da; bu sanayi işlerine aid olan muraka
be hususları îktısad vekâletine verilmişken niçin 
Ziraat vekâletine de böyle bir vazife tevcih edi
liyor ve niçin bütün bunlar tktsıad vekâleti-
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I nin uhdesinde toplanmıyor? Böyle bir mtitalea 

hatıra gelebilir. Encümen böyle bir mütalea 
ile, maddenin heyeti umumiyesini tktisad ve-

; kâletâne aid bir vazife şeklinde, tashih ve 
tadil edebilir. Fakat bu mütalea katiyen 
bütün maddenin tayyi için bir sebeb teş
kil etmez. HusUsile maddeyi okuduğumuz 
zaman görüyoruz ki, Ziraat vekâleti eline 
aldığı tahsisatı şu veya bu maksadla kullan
mak gibi bir salâhiyet almıyor. Yaptırmak, 
rehberlik etmek için kendisine bir salâhiyet ve 
bir hak alıyor. O halde bu rehberlik etmek hak 
ve salâhiyetini kendisinden nezetmek, hele böy
le menfi mütalealar geçtikten sonra, hiç yerinde 
olmaz. Bu noktai nazardan madde kanunda 
kalmalıdır. Ancak tktisad vekâletile Ziraat vekâ
leti arasmda bir tearuz mevzuu teşkil etmemesi 
için bu işleri yaptırmak, tktisad vekâletinin ve-
zaifi araşma konabilir. 

Zaten madde de görüyoruz M «... Ancak tk
tisad vekâleti lüzum gördüğü takdirde yağhane 
ve zeytinyağı fabrikalarını sanayi müfettiş ve 
mühendislerile murakabe ettirebilir. Mühendis 
ve müfettişler raporlarrnm birer suretini Ziraat 
vekâletine de verirler. Onun için bendenizce 
maddenin başrnr ve sonunu birleştirerek bu vazi
fenin tktisad vekâletine tevdii doğru olabilir, 
amma bunları ihmal etmek de hiç doğru olmaz, 
maksada aykırı düşer. 

RAStH KAPLAN ( Antalya ) — Arkadaşı
mız, maddede endişeyi mucib nokta neresini 
buldu biz tamamile anlamadık. Gerek tkti
sad vekâleti müfettişleri ve gerek Ziraat vekâle
ti memurları bu yapacakları rehberlikle bir üc
ret alacak değillerdir, fabrikaları işinden alıko
yacak değillerdir, tazyik yapacak değillerdir. 
Eğer böyle bir hattı harekete tevessül ederlerse 
o vakit burada hesab sormak bize düşer. Her iki 
vekâlet bu mahsulümüzü daha iyi bir şekilde 
istihsal etmeğe çalışırlarsa, esasen vazifeleri bu

dur, hayır bunu yapmıyacaksmız demek, biraz 
tuhaf olur. Hakikaten Balıkesir sahillerimizde 
zeytincilik - biraz diyeceğim - biraz diğer yerle
re nisbetle inkişaftadır. Amma o da hıfzıssıhha 
kanununa taallûk etmesi itibarile Sıhhat vekâle
tinin salâhiyeti âltmda kontrola tâbi olması icab 
eder. Bu iş üzerinde tktisad ve Ziraat vekâletleri 
kontrolünü yapabilir. Bundan gaye gerek zey
tinyağını, gerek tanesini daha iyi elde etmek, 
bunlardan daha çok istifade etmeği ve müstah
sile faydalı olmağı temin etmektir. Bundan ka
çınmak müntehiblerimizin lehine olmaz. Yalnız 
bizim tktisad ve Ziraat vekâletlerinden istiyece-
ğimiz şey, bu kontrol yapılırken iyi rehberlik 
etmek, müstahsile kolaylık göstermektir. Madde
nin tayyi bu sanayie ve mahsulümüze faydalı ol
maz, madde lâzımdır, yerindedir. Yalnız istediği
miz kontrol yapılırken zeytincilikten anlamıyan, 
bilmiyen bir müfettiş bu kontrolü yapmasın, ya
parsa bir itiraz olabilir amma, o vakit te vekâ

letlerden sual ile bunu anlayabiliriz Mesele 
daha fazla hrfzıssıhha kanunu mucibince 
kontrol icab eder vaziyettedir. Onun için zey
tincilik teessüs ederken her şubemiz gibi bu da 
itiraf etmek lâzımdır ki, yeni teessüs ediyor, 
teessüs ederken muasır milletlerin en son te
rakki esaslarmı almakta katiyen tereddüd et-
miyelim. Yalnız vekâlet müşkülât çıkarırsa o 
zaman burada istediğimiz gibi istizan yapabili
riz. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Bendeniz de 
benden evvel söz söyleyen iki arkadaşımla ta
mamile hemfikirim ve öyle zannederim ki alı
nacak tedbirlerin hemen fayda vermesi itiba
rile çok müfid olacak maddeler içinde en bi
rincisi budur. Bu şekilde şimdiye kadar izaa 
edilen zeytinyağlarımız müstahsilin eline geç
miş olacak. Hepimiz biliriz ki, bizde pirinalar 
nihayet % 8 - 14 nisbetinde yağı ihtiva eder. 
Bunun zaten neye malolduğunu Hükümetin 
veya encümenin esbabı mucibesinde okuduk ve 
Enver Adakan arkadaşımızın dediği gibi, ba
zı yerlerde de fabrikalar iyi olabilir. Fakat 
büyük bir kısmı geridir. Bunlar üzerinde him
met lâzımdır. Ziraat vekâleti yola çıkar, bu
nu ben yaparım, derse takdir ve tebrik etmek 
vazifemizdir. Eğer vazifesinde muvaffak ola
mazsa o vakit kendisini mesul etmek gene va
zifemizdir. Sonra, bu gibi işler her yerde, mü-
temeddin memleketlerde Ziraat vekâletlerine 
mevdu işlerdir. Çünkü basit bir ameliye ile bu 
elde edilebilir ve sanayii ziraiyenin en üst taba
kasında bulunan sanayidendir. Binaenaleyh Zi
raat vekaletinin bu işte vazifedar olması gayet 
tabiidir. Ziraat vekâletinden isteyeceğimiz, bu 
işle tamamile alâkadar olarak, bizim bekledi
ğimiz, Hasın Kaplan arkadaşımızın dediği gibi, 
bu işlerin iyi neticeler vermesidir. Bunlar iyi 
netice vermezse o vakit elde ettiği zeytinden 
lâzımgeldiği kadar fayda göremiyen müstah
silin şevk ve hevesi kırılacak ve bu işte lâ-
zımgelen itimadı göstermiyecektir. Her ne cep
heden bakılırsa bakılsm Ziraat vekâletinin hak
kı sarihtir, tktisad vekâletinin tedkik edeceği 
cihetler başka, Sıhhiye vekâletinin tedkik ey-
liyecekleri yine başkadır. Muhtelif vekâletlerin 
fabrikalar ve diğer müesseseler üzerinde vazi
fe aldıkları vakidir. Binaenaleyh Ziraat vekâ
letine kendine düşen vazifeyi vermek çok yerin
dedir. Onun için maddenin kalması kanaatin
deyim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar; bir 
kanunun evvelâ hangi maksadı istihdaf edile
rek tesis edilmesi lâzımgeldiği prensibi kon
duktan sonradır ki, bütün mütaleat onun etra
fında cemedilmek lâzımgelir. Bu kanunun adı 
Hükümetten gelen şekilde (Mahsuldar ve yaba
ni zeytin ağaçlarmm aşılanması ve zeytin mah
sullerinin iyileştirilmesi) dir. Binaenaleyh u-
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un bizim encümenler şöyle yapmışlar : (Zey
tinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılanması hak
kında kanun) ve itiraf etmek lâzımdır ki, ken
di kanaatime göre, Hükümetin muayyen bir 
prensib dahilinde müsbet bir şekilde göndermiş 
olduğu lâyihadaki fikir etrafında toplanmalar 
olmuştur: Fakat bizim ihtisas encümenleri o 
fikri daha ziyade yenilemek lâzımgelirken hu
dudu aşmışlardır. Zeytinciliğin ıslah ve yaba
nilerinin aşılandırılması babmda geçen gün 
benim mazbata muharririle yapmış olduğum 
münakaşa da; bu kanun, aşılama kanunu 
denmişti. Gene arkadaşıma sorarım : Fabrika
larla aşılama arasındaki münasebet nedir? Bi
naenaleyh dava doğrudan doğruya ziraat ba
tandadır, sanayii ziraiyeye taallûk eden bir 
tedbirdir. Diyemem ki, o tedbirler yanlıştır. 
Fakat bu kanunun etrafmda toplanacak fikir
ler değildir. Bakınız Hükümet 20 nci madde
de ne yasmıştır: 

« Aşılı zeytinliklerin veriminin arttırılması, 
yabani zeytinliklerin aşılattırılarak mahsuldar 
hale getirilmesi ve yeniden zeytinlikler kurul
ması ve «eytinyağcılığı ile salamura zeytinci
liğin murakabesi için Ziraat vekâleti zeytin ba
kım işleri adı ile bir teşkilât vücude getirir. 
Bu teşkilâtın ücret ve tahsisatı Ziraat vekâle
ti bütçesine ilâve edilir.» 21 nci maddede ise 
şöyle deniyor: 

«Zeytin ve zeytinyağı standardı işinde Îk
tısad vekâletinin talebile zeytin bakım teşkilâ
tına daimî vazife verilebilir.» 

Dikkat buyurulacak olursa Ziraat vekâleti 
zeytin tanesinin standardı veyahud fabrikası 
mevzubahis olunca işin kendisine taallûk etme
yip îktısad vekâletine taallûk ettiğini anlamış 
ve kanuni haline getirmiştir. 

Şimdi jincümen ne yapmış onu da okuyayım: 
«Alelûjpsum el, hayvan ve makine kuvvetile 

işleyen yağhane, zeytinyağı fabrikalarında ve 
salamura jceytinciliğinde yüksek vasıflı zeytin
yağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edile
bilmesi için alınması lâzrmgelen tedbirleri ta
yin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hususatı alâ
kadarına Saptırmağa Ziraat vekâleti salahiyet
lidir.» 

ZİRAAT En M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Maddenin aşağısı da var. 

EEFHİ İNCE (Devamla) — Mazbata mu
harriri arkadaşımızın arzusu üzerine aşağısını 
da okuyalım: 

«Aneak Îktısad vekâleti lüzum gördüğü tak
dirde yağhane ve zeytinyağı fabrikalarını sa
nayi müfettiş ve mühendislerile murakabe etti
rebilir.» ) 

Sanki bu kaydi biz koymasak murakabe et-
tiremezlermiş gibi. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — İktttad vekâletinin teklifile koyduk. I 

I SEFÎE fildE (Davamla) — Ofeomağa de
vam ediyorum: 

«Mühendis ve müfettişler raporlarmın birer 
suretini Ziraat vekâletine de verirler.» 

Bu noktada Ziraat vekâleti ile îktısad vekâ
letinin bu işlerde alâkadar olduğunu Ziraat en
cümeni de kabul ediyor. Demek ki mesele sana
yii ziraiye meselesidir. Bu kanunla sanayii zâra-
iyenin alâkası var mı? Ben, ne Hükümetten 
gelen teklif noktasından ne de encümenlerin 
kabul edîb serlevhaya koydukları mevzu bakı
mından ıbu maddenin burada yeri olmadığına 
kaniim. Çünkü bir defa bir tekemmül hu
sule getirilmiyor. Bu madde meselâ demiş ol
saydı ki, TürMyede husulfe gelen zeytinlerin 
fenne muvafık yetiştirîlmemesi yüzünden mah
sulâttan lâzrm gelen randımanı istihsal etmek 
imkânı olmaması dolayısile bunları îktısad ve 
Ziraat vekaletleri fabrikalaştrracaktır, o zaman 
bu bir terakki hamlesi olurdu. - Zeytinlerin bu 
suretle ziyan olmaktan kurtaracak fabrikayı 
kurduktan sonra takibat yapmak lâzımdı - Fa
kat şimdi vaziyet bu değildir. Elleri, hayvan
ları fabrikanın yanmda muhafaza ediyoruz - öy
le bir şey ki en iptidaisinden en mükemmeline 
kadar her şeyi muhafaza ediyoruz. Fakat bunla
rın her birisine aid ayrı ayrı tedbirler ittihaz ede
rek tatbdkmi Ziraat vekâletine veriyoruz. Bence 
Ziraat vekâleti taraf mdan, herhangi bir vatandaş 
üzerinde doğrudan doğruya müessir olacak şe
kilde, mahiyeti kanuniyeyi haiz olmak ve tedbir 
ittihaz etmek üzere emir ve kumanda verilemez. 
Vatandaşın mahsulâtı ziraiyesinin şu veya bu 
şekilde istismar edilmemesi yolundaki vekâlet 
taraf nidan murakabe doğrudur amma eli, hay
vanı fabrika varsa fabrikayı şu şekle öokaeak-
»m diye vatandaşlara kanunî bir külfet koyma
ğa ve bunun için de tedbir ittihaz etmeğe hiç 
bir vekâlet salâhiyettar değildir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Kanun da ol
sa doğru olmaz. 

REFİK ÖTOLE (Devamla) — Biz ne istiyo
ruz: Vatandaşın zeytinyağından, zeytin tane
sinden fabrikalara getireceği zeytin mahsulün
den hak olarak alman kısmı fabrikatörler ta
rafından yenmesin bir. Fabrikatörler iyi zeytin
yağı çıkarsın iki. Üçüncüsü de salamura zeytin-

J leri iyi olsun. Bir defa benim kanaatimce, Zi
raat vekili arkadaşımız burada ise söyliyeyim, 
henüz daha bizim Ziraat vekâletimizde mevcud 
zeytincilerimizden daha iyi bir şekilde Türki
ye zeytinlerinin mahiyeti hakkmda bir fikir ve
rebilecek bir mütehassısm mevcud olduğuna 
kani değilim. Ziraat kongresinin bize verdiği ki-
tablar arasmda, zeytin tanesine taallûk eden 
kısımda, 15 - 20 sahifelik, Gemlik, Erdek zey
tin mahsulâtına aid bir malûmat vardır. Di
ğer kısımlarında ise Amerikayı Cenubî Ameri-
kayr Şimalî ispanya, İtalya ve sair memleket-

I 1er zeytinciliği hakkrflda ma-Mönat verilmektedir. 
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Amma biz yolundayız. Şimdi bir defa zeytin 
mahsulatı satm alarak fabrikasında işlemekte 
olan fabrikatörler kendi menfaatleri iktizası 
olarak zeytin çekirdeğinden yağ çıkaracak, aza
mî gayreti sarfederek istifadeyi arttırmağa ça
lışacaktır. îkincisi her fabrikatör behemehal 
başka bir fabrikatörün rekabeti altındadır. Bu 
bakımdan iyi mahsul yetiştirmek hususunda ben
ce ziraat memurlarımızın - kötüsü hakkındaki 
murakabe hakkı mahfuz kalmak şartile - en iyi 
âmil rekabettir. Üçüncü sebeb, vatandaşın top
ladığı beş yüz, bin, iki bin, beş bin kilo zeyti
nin, kendisinin fabrikası olmadığı için, tasir 
kuvveti azalryor. 

Bunu dahi temin ederim ki, tasirhaneleri tek 
olan yerler günden güne azalmaktadır ve bu 
gün Ödemiş, Bayındır, Aydın gibi, Ege mmta-
kasmın - artık Balıkesir kısırımı diğer arkadaş
lar söylesinler - zeytin yetiştiren yerlerin de bu 
fabrikaların adedleri günden güne çoğalmakta 
ve rekabet yüzünden bazı fabrikalar prina fia-
tma bile iktifa ederek iş yapmaktadırlar. Bili
yorsunuz ki, zeytinyağı mukabilinde ve muay
yen kilo başmda nisbet veren prina fabrikayı 
korur. Bu madde, zaten rekabet altmda bulu

nan ziraat sanayii üzerinde iyi tesir yapmaz, ve 
Ziraat vekâletini fazla meşgul eder, vatandaşın 
üzerine yeni bir külfet tahmil eder. Çünkü itti
haz edilecek tedbirlerin mahiyetini bilemez. 

Mesela derse ki, senin fabrikanı muayene et
tim, çok eskimiş. Bunu değiştirmek lâzım, bu
nu işletme, bu şekildeki emir, bence hukuku ta-
sarrufiyeye müdahale babında çok müessir bir 
emirdir. Onun içindir ki, Ziraat vekâletinin 
havsalasından doğacak şeylerin nelerden ibaret 
olduğu tavzih ve tasrih edilmedikçe ve Ziraat 
vekâletinin sanayii ziraiyeye taallûk eden ba
hislerde, sanayi müesseseleri erbabının dahi 
îktısad vekâletininki kadar mütehassıs bulun
duramayacağı nazarı dikkate alınırsa bence bu 
madde üzerinde tevakkuf etmemek icab eder. 
Bence kontrol nazarî olarak çok güzelken tek
nik bakımdan yapılmamışsa veya sui niyetle ya
pılmışsa o zaman fena bir kontrol olur. Yağ
lar bozuk mu çıkıyor? Bunların kontrolü, ma
hiyetinin tayini hıfzıssıhha kanunu mucibince 
îktısad vekâletinin müfettişlerinin tahtı mura-
kabesindedir. Bu bakımdan da bence Ziraat 
vekâletinin bu gibi makinelerle uğraşmasının 
lüzum ve sebebi yoktur. Tensib buyurursanız, 
bu maddeyi, zaten kanunun mahiyetinden uzak 
bir sanayi mahiyetinde telâkki ettiğimiz ve 
kanunda dahi kabul ettiğimiz ve mazbata mu
harriri arkadaşımın ifade ettiği veçhile, asıl bu 
kanunun mahiyeti zeytin aşılama kanunu ve 
zeytinciliğin ıslahı olduğuna göre, bu kanunun 
ihtiva ettiği ruhu, encümen namına kabul eyle
yen arkadaşımızın fikrine iltihak eder. O fikre 
aykırı olduğu için bu maddenin bence kaldırıl

ması çok lâzımdır, yerindedir, fayda yerine za
rar verir. 

Rasih arkadaşımız diyor M, eğer şöyle ulur
sa, böyle olursa salâhiyetimizi kullanırız. Fa
kat bilâhare salâhiyetimizi kullanmak için ka
nun yapmaktansa yapılacak kanunu iyi işlemesi
ni temin edecek mahiyette tedbir almak bence 
en doğru bir şeydir. Tensib buyurursanız ve bu 

izahatım da hüsnü telâkki edilecek olursa, bu mad
deyi kaldıralım, esasen bu mesele mahiyeti iti-
barile Ziraat vekâletini alâkadar etmez. Zaten 
bu müesseseler sıhhat bakımmdan hıfzıssıhha 
kanunlarile ve makine bakımından ziraî ka
nunlarla murakabesi kabil olan yerlerdir. Mem
leket zeytinciliği bakmamdan yenilik getirme
yen, el ve hayvan makinelerini muhafaza eden 
bir maddenin kaldırlımasmdan başka çare yok
tur. Takdir heyeti muhteremenindir. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydm) — Bu ka
nunun müzakere iptidasmdanberi üzerimde yap
tığı tesiri kısa bir şekilde ifade etmek lâzrnı-
gelirse, çok fazla bir hüsnü niyetin ve haddi 
zatinde çok ehemmiyetli ve çok cazib olan bu 
meseleyi herkes nazarında ehemmiyetini ve 
cazibesini artırmak için biraz daha süslemek 
ve ilâveler yapmak lüzumunu hisseden bir his
sin mahsulü halindedir. Bu his ile de bunun 
müzakeresine karışmak arzusunda değildim. Fa
kat bu maddede gerek çok mühim olan bu mil
lî, iktisadî davanın ve gerek çok yakm arka
daşım bulunan yeni vekilin muvaffakiyetini te
min için bu maddenin bu kanunun haricine çı
karılmasının faideli olacağını söylemeğe geldim. 

Kanunun maddesinde yüksek keyfiyetli yağ 
meydana getirmek için fabrikalarda istediği ka
dar tadilât, istediği şeyleri yaptırmak hakkını 
alan bir şekil vardır ki, yüksek keyfiyetli yağ 
denince hiç şüphesiz bunu asidi az yağ mana
sında almış" oluyorlar. Halbuki fabrikaları alâ
kadar eden daha mühim madde, daha çok yağ 
almak şeklinde olsaydı belki daha yerinde ko
nulmuş bir madde olurdu. Çünkü yüksek keyfi
yetli yağ meselesi fabrika meselesi olmaktan 
çok daha ziyade zeytin mahsulüne, iklime, zey
tinin hastalıklı olub olmamasına ve saireye tâ
bidir. Zeytine âriz olan sinek ve zeytin hasta
lıkları zeytinin randımanını ve onun yüksek key
fiyetli oluşunu çok aşağı düşürür. Bir fabri
kada çıkan yağm asidini yükselten şey nedir? 
tşin esasmı bilecek olursak bunu daha kolay 
kavrayacağız. Fabrikada zeytin yağmm evsa
fını bozan şey, ne fabrikanın eskiliği ne yavaş, 
ne az sıkmasıdır. Bizim fabrikalardaki zey
tin yağmm evsaf mı bozan belli başlı un
sur, fabrikalara getirilen zeytin tanelerinin 
sıra beklerken, köme dedikleri yerlerde 
bazan 15 - 25 gün ve bir ay kadar bekletilmek 
neticesinde zaten talaşlı, yıkanmamış bir halde 
gelen zeytinlerin kendi bünyelerinde hâsıl olan 
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tagayyür nieticesidir. Pa/brika mahallinde yağm 
keyfiyetini rbozan hâdise bundan ibarettir. Eğer 
bu keyfiyetin neticesini hafifletmek için fabri
kada yapılacak bir tertibat yok mudur, derse
niz şüphesiz bir takım tertibat sayesinde bu
nun önüne i geçilebilir. 

Meselâ yağm içindeki uzvî mevaddm tegay-
yüründen #lan aside mâni olmak için kuvvetli 
bir filitrasyon yaparak asidin artmasmm önü
ne geçilebilir. Demekki ziraat bakmımıdan ya
ğm kalitesini yükseltmek için zeytin cinsleri
nin ıslahı, zeytinlere arız olan hastalıkların te
davisi işidir. En mühim kısmı, en fazla randı
man veren cinsler hangileri ise bunu ıslah et
mek lâzımdır. Bu gün benim bahçemdeki 600 
zeytin ağaemm içinde 20 cins vardır. Kimisi 
iri çekirdekli, kimisi az yağlıdır, kimisi etlidir. 
Bütün bunlar fazla randıman almak hususun
da çok müessir olan evsaftır. Nihayet kendile
rinin kanunda zikrettikleri bir çok maddeleri 
burada tekrar zikretmeğe hacet yoktur. 

Şunu da izah etmek istiyorum ki, zeytin yar 
ğmm randmanmı ve keyfiyetini yükseltmek 
ziraatçılık noktai nazarından bir bilgi, bir ihti
sas işidir burnun fabrika ile münasebeti yoktur. 
Yani fabrikanın yapacağı bir iş yoktur. (Doğ
ru sesleri) İDiyorlar ki yapmak istiyor niye mâ
ni oluyorsunuz, eyi yapamazsa o zaman icabına 

bakarız. Faljpat ben faraza göz mütehassısı olsam 
Sıhhiye veİiline gelsem desem ki, şu hastahane-
nin sertabi{bliğini bana ver, dahiliyeye de ben 
bakarım, göze de, kulağa da, doğurturum da. 
Hem böylelikle 5 - 6 yüz lira kadar da bir ta
sarruf yaj>arsnı. Bunu Sıhhiye vekili kabul 
eder mi demez mi ki sen bu kadar 
işlerin mütehassısı mısm hüsnü niyetin 
hüsnü suretle kabul edilmesi de nihayet 
bir had idahilindedir. Mutlaka çok eyi 
şeyleri yapjmak için izhar edilen her arzu ne 
kadar hüsnü niyetle karşılanırsa karşılansın 
muvafrakiyet husulü için kanşıklıklara mey
dan vermemek ve neticeyi beklemektense başta 
en eyilerini yapmağa çalışmak şüphesiz ki ha
reketlerin |n isabetlisi olur. Geçirdiğimiz ufak 
tefek tecrübeler bizlere bu hususta bir çok mi
saller vermişlerdir. 

Kömürü, odunu vesaireyi hazırlamadan ke
resteyi, tahtayı düşünmeden çaldıkla, ormanı 
ayırmadan t orman kanununu tatbik ederken 
memleketin içerisinde aşağı yukarı ıstrrablara 
meydan verdiğimizi inkâr edemeyiz. Bir çok 
işlerde feıuiî şekiller olmasına rağmen daha eyi-
sini yapabilmek için ufak tefek sebeblerle tadil
lere gitmişizdir. 

Arkadaşlara rica ederim: en iyi fabrikanm 
nasıl olacağını hangisi olduğunu söyliyecek 
Iktisad vekâletinin bir çok teknisiyenleri 
var bu hulusta bir çok malûmat verebilirler. 
Fakat Ziraat vekâletinin, evvelâ böyle bir mü
tehassıs teşekkülü olmaması hasebile bunu te

sis etmek mecburiyetindeyiz. Bunları mutlaka 
Ziraat vekâleti yapmağa mecburdur dersek bu 
babda Ziraat vekâletine bir ihtisas atfedilmedi-
ğine ve mevcud teşekküller bunu yapacak bir 
halde iken fazla bir vaadfe almak ta Ziraat ve
kâleti için bir menfaat mülâhaza etmiyorum. 
Onun için bu maddenin tamamen kaldırılması 
lâzımdır. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Arkadaşlar bu 
mevzu üzerinde bir çok sözler söylendi, bende-
nizce meselenin asıl ruhu, zeytin mahsulatım 
en ziyade nafi bir hale koymaktır. Yağm key
fiyet ve mikdarmı yükseltmek ve müstahsilin 
istihsalini artırmaktır. Bu zeytin yağı sanayii 
büyük bir iştir. Halbuki bu gayet basit bir me
seledir. Bütün bu zeytin yağmm nefasetine ha
lel gelmesi kilosu tane halinde 50 - 60 kuruşa 
satılan zeytinden çıkan zeytin yağmm 10 - 15 
kuruşa kadar düşmesi hep fabrika meselesidir. 
Zeytin ağaçtan toplanrpta fabrikaya geldi mi 
nihayet bir hafta zarfmda bunlar fabrikadan 
geçmeli ve çıkmalıdır. Zaten en nefis zeytin 
yağı, zeytin yağ tanesi henüz kararmağa baş
ladığı bir zamanda yani yeşil bir halde iken 
alman yağdır. Yeşil bir zeytin tanesi taşm al
tında ezilirse bundan çıkan yağ sade yağdan 
fark edilmiyecek derecede nefis olur. Asü me
sele biliyor musunuz arkadaşlar, zeytin mahsu
lünün bulunduğu mmtakalarda mümkün olduğu 
kadar yağhanelerin çoğaltdmasrnm teminidir. 
Vakıa bazı yerlerde iki üç fabrika bulunuyor. 
Fakat Dr. Mazhar arkadaşımızın dediği gibi, 
buna ben de iştirak ediyorum, zeytin fabrikaları 
veya yağhaneler, gelen zeytinleri bir ilâ iki ay 
içinde makineden geçirecek vesaite malik ol
ması lâzımdır. Halbuki zeytin geliyor. Bir 
küme yapılıyor, burada kalıyor, çürüyor, asit 
meydana geliyor, küf kokusu hâsıl oluyor. Ta
biî böyle bir zeytinden çıkacak yağ da 15 kuruşa 
kadar satılıyor. Bunlar yemek için değil ma
kineler için ve sabun yapmak için almrr. Bu 
şekilde müstahsil çok mutazarrır oluyor. Bizim 
yapacağımız en mühim iş, tasrihaneleri çoğalt
maktır. Bazı yerlerdeki bir beygirle çevrilen 
değirmenlere lüzum yoktur diyorlar. Bu doğru 
değildir. Öyle yerler vardır ki küçük bir beygir 
değirmeni hiç makine bulunmamaktansa oranm 
ihtiyacını temin eder. 

Bendeniz on sene kadar böyle bir zeytin
lik mmtakasmda bulundum. Zeytinyağını bo
ru ile denize indiriyor ve Avrupadan gelen ge
miler doğrudan doğruya fıçılarına dolduru-
yorlardı. Bu, beygir değirmenleri zeytini ezer. 
Taşları çeviren beygirdir. Fakat ayrıca presle 
de manivela kuvvetile bu muamele yapılabilir. 
Zeytini fabrikada bekliyeceğim diye çürütmek-
tense her halde yapılacak olan beygir değirmen
lerinde yağı çıkarmak daha hayırlı olur. Bizde 
evvelce Edremid ve Ayvalık taraflarında her
kes zeytinyağını böyle çıkarırdı. Sonradan fab-
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rikâİaf kuruldu ve bunun artık büyük bir ser
vet olduğu da anlaşıldı. Burada asıl mesele, 
zeytin mahsulünü halk için en kârlı ve en 
faydalı bir hale getirmektir. Zeytin senelerce 
muhafaza edilebilir. Bundan daha güzel bir 
mahsul olmaz. Yabani zeytine aşı yapılacak. 
Zeytincilikten anlayan elemanlar yetiştirilecek, 
talim ve terbiyelerile meşgul olunacak. Bun
lar doğrudan doğruya Ziraat vekâletinin işi
dir, amma mahsul fabrikadan çıktıktan sonra 
ambalajını yapmak ve Avrupa piyasalarına o 
suretle arzetmek, sahtekârlığa ve aynacılığa 
mâni olmak için îktısad vekâleti müdahale ede
bilir. Yoksa aşı için, fabrika işi için îktısad 
vekâletinin müdahalesine ihtiyaç yoktur. Bu, 
şeker sanayii gibi doğrudan doğruya îktısad 
vekâletini alâkadar edecek bir iş değildir, Zi
raat vekâleti memurlarının yapabileceği işler
dendir. Binaenaleyh burada yalnız Ziraat ve
kâletinin murakabesi kâfidir. Yalnız ahaliyi 
teşvik etmek, yetiştirdiğinin iyi muhafazasını 
temin etmek ve asayişi ziraiyi son derece göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Mesele bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkmda 
takrir vardır. (Kâfi sesleri). 

ZÎRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Daha evvel söz almıştım, müsaadenizi su
iistimal etmiyeceğim. 

Refik înce arkadaşımızın temas ettiği bir 
kaç noktaya encümen namma cevab vereceğim. 
Ziraat encümeni doğrudan doğruya zeytincili
ğin ıslahını istihdaf etmiştir. Zeytincilik deyin
ce, zeytinciliğin bütün şubeleri anlaşılır. Lâ
yiha yalnız buyurdukları gibi yalnız zeytin 
aşılamak değildir. Zeytin tasir sanayii doğru
dan doğruya îktısad vekâletini alâkadar etmez, 
bu, ziraî teknolojiye aid bir şubedir. Kendi
leri doğrudan doğruya bu işte çok salâhiyet 
sahibi bir mütehassıs gibi îktısad vekâletine 
aid olduğunu iddia buyurdular. Ziraat vekâ
leti enstitüsünün kütüpanesine müracaat ede
bilirler. Bu itibarla Ziraat vekâletinin bu şu
be için mütehassıslardan mürekkeb bir dairesi 
vardır, îktısad vekâletinde bu yoktur. Kon
gre kitablarmda buna aid memleket zeytinci
liği hakkında az ve Avrupa zeytinciliği hak
kmda çok malûmat olduğundan bahsettiler. Ha
kikaten o neşriyat arasmda memleketimiz zey
tinciliğine dair geniş bir tedkikat yoktur. Ken
dilerine yine cevab vereyim ki, bu hususta bir 
mütehassıs arkadaşımız 300, 400 sayıfalık bir 
eser vücude getirmiştir, fakat kongreye yetiş-
tirememiştir. 

Tekrar arzedeyim ki, zeytincilik doğrudan 
doğruya yalnız zeytin aşılamayı istihdaf etmez. 
Encümen, şümullü olduğu için bu kelimeyi ka
bul etmiştir. Bendeniz, bu kanunun esası aşı
lamadır, demekten maksadım, maddeye taal
lûku itibariledir. Yoksa sanayii ziraiye ile sı

kı alâkası vardır. Yalnız şu noktayı tebarüz et
tirmek isterim ki, arkadaşlarım pirinada çok 
yağ kalıyor, diyorlar. Biz de onun içindir ki, 
memleket servetinin israf edilmemesi için yağ
hanelerde ufak bir kontrol usulünü koymağı 
istihdaf ediyoruz ve bu kontrol arkadaşımın 
dediği gibi hukuku tasarrufiye ile tearuz teş
kil edecek bir vaziyette değildir. Bizde ta
sir muamelesi sıcak su ile yapıldığından asid 
yükselir. Meselâ bu olmıyacaktır, diyeceğiz. 
Zeytinyağlarını bir takım kaplara koyarlar, 
toprak kaplara koyarlar, bu zeytinyağının key
fiyetini düşürür. Belki bu kablara koydurul-
mıyacaktır. Bunlar müstahsıllan çok alâka
landıran ve fabrikatörleri çok üzmiyecek şe
kilde basit usullerdir. Enver arkadaşım, te
lâş buyurmasmlar, mademki muhitinin fabri
kaları tekemmül etmiş vaziyettedir. Şu halde 
murakabe edilecek vaziyet yoktur. Kendileri de 
itiraf ediyorlar, zeytinyağlarımızm keyfiyeti 
düşüktür, diyorlar. îşte onun içindir ki, key
fiyeti yükseltmek için bu maddenin kabulünü 
rica ediyoruz. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bu kanunun ih
tiva ettiği birinci maddeyi lütfen okur musu
nuz. 

ZÎRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa) — Birinci maddede olmamasile diğer madde^ 
lerde olmasma bir manii kanunî yoktur zanne
derim. Bu kısmı doğrudan doğruya aşılamağa 
münhasır kıldık. Sanayii ziraiye kısmını da ni
hayete bıraktık. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız kifayeti 
müzakere takriri vardır. Reye koyacağım (Mü
zakere kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

îçel 
Hamdi Ongun 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde hakkmda takrirler vardır, onları da 
okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen 19 ncu madde

nin tayymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik înce 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı 19 ncu madde
nin tayymı rica ederim. 

Balıkesir 
Enver Adakan 

Yüksek Reisliğe 
19 ncu maddede (alâkadarana yaptırmaya) 

tabiri yerine (telkin için öğretici tedbirler al-
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mağa) tabirinin konulmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa ) — Eİncümenimiz Hakkı Tarık Us arkadaşı
mızın teklifine iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Maddenin tayyma aid takrir
ler var. Evvelâ onları reye koyacağım. 

19 ncü maddenin tayymı teklif ediyorlar. Na
zarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Şu haîde Hakkı Tarık Usun takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu takriri nazarı dikkate alan

lar . . . Almayanlar . . . Nazarı dikkate alınmış
tır. Encümene veriyoruz. 

MADDE 20 — Zeytinlik içinde yağhane ve
ya fabrika inşa eylemek, Ziraat vekâletinden 
mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdir
de inşa olunan yağhane işlettirilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Yapılacak nizamnamesi hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikaların
da alınması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilen müddet zarfmda tatbik etmeyen yağha
ne ve fabrika sahiblerinden on liradan iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası almır. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu maddenin 
şimdi tadil için encümene verilen madde ile alâ
kası vardır. Onun müeyyidesidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi encümene veriyo
ruz. 

MADDE 22 — Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı muhakeme icrası sulh mahkemelerine aid-
dir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Yabani ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabani zey
tin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki 
hükümler mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hü
kümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edil
memiş olan muameleler bu kanunun hükümleri 
dairesinde ikmal olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ziraat encümeni
nin 25 nci maddesi okundu mu? 

BAŞKAN — Bütçe encümeni o maddeyi çı
karmıştır^ Encümene verilen maddeler geldik
ten sonra müzakeresine devam ederiz. 

2 — İkinci kânun ve şubat 1939 aylan ücret 
ve maaşlarının tediye sureti hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1191 [1] 

[1] 63 sayılı basmJayazı zaptın sonundadır. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) -+ 
Arkadaşlar, ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddeleri arasmda 6 numarada bir ka
nun lâyihası vardır. Bu kanun lâyihasında kâ
nunusani ve şubat aylıklarile ücretlerinin kânu
nusanin 27 sinde verilmesine müsaadenizi istir
ham etmekteyiz. Kânunusaninin 27 si yarın
dır. Binaenaleyh, bu kanunun müstacelen ve ter-
cihan müzakeresini rica ediyoruz. (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Bu lâyihanın tercihan ve müs
tacelen müzakeresini kabul buyuranlar ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İkinci kânun ve şubat 1939 ayları ücret ve ma
aşlarının tediye sureti hakkmda kanun 

MAİDİDE 1 — İkinci kânun 1939 ayı ücret
leri ile şubat 1939 ayı maaşı ikinci kânunun 27 
sinden itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKANI — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

3 — Ankaranın Yakubabdal köyünden Yoz-
gadoğullarından Ahmedoğlu Satılmış Kayanın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/511) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul deil-
miştir. 

4 — Manisanm llyascılar köyünden Mustafa-
oğlu Hakkı Biçicinin ölüm cezasına çarptırılma
sına dair Başvekâlet tezkeresi (3/518) [2] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

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

[1] 58 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2J 59 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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o — Uşağın 1) ağ demirler köyünden San Me-

medoğllarından Ahmedoğlu Halil Önderin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? 

Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı birinci 
ve ikinci teşrin ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesablannın Tedkikı encümeni mazbatası (5/79) 
[2] 
(Meclis hesablarınm Tedkikı encümeni maz

batası okundu) 
BAŞKAN ~ Bir mütalea olmadığına göre 

geçiyoruz. 

7 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzu
hal encümeninin 11 - IV - 1938 tarihli Haftalık 
karar cetvelindeki 1355 sayılı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/71) [3] 

(Arzuhal encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reye arzecüyormu. 

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

8 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerile (L) cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında 1/1177 ve 1938 
malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapıl
masına dair 1/1178 sayılı kanun lâyihalarile İda
re Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur 1938 malî yılı bütçelerinin bazı fasılla
rına munzam tahsisat ilâvesine dair 2/84 ve Di
vanı muhasebat 1938 malî yılı bütçesine 540 li
ralık münakale yapılması hakkında 2/86 sayılı 
kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası [4] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 

yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1938 malî yık muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik bir 
sayılı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 679 185 
liralık münakale yapılmıştır. 

[1] 60 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 61 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
[3] 72 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 66 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tenzil Zam 

33 420 

3 000 

7 620 

60 

14 480 

Büyük Millet Meclisi 
1 Aza tahsisatı ve mu

vakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

2 Aza harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

3 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

5 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

26 1933 ve daha sonraki 
senelere aid tahakkuk 
edecek aza harcırahı 
karşılığı 7 680 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Riyaseti Cumhur 
31 Reisicumhur tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Divanı muhasebat reisliği 
42 1683 numaralı kanu

nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 540 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

48 Defatir ve evrakı mat
bua 540 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Şûrayi devlet reisliği 
85 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

88 Mefruşat ve demirbaş 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

97 Kitab ve risale masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet meteoroloji işleri 
umum müdürlüğü 

131 Kırtasiye 1 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
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132 

134 

136 

137 

138 

139 

144 

145 

Tenzil 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 
PAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler mütef erri -
kası 
jBAŞKAN — Kabul edil-
miştir. 
Defatir ve evrakı mat
bua ve melbusat 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Daimî memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
barcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
tesisat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
jfeşriyat, tabı, risale ve 
abone masrafları 
|AŞK AN —Kabul edil-

Zam 
800 

, • ? : > ' 

2 500 

500 

3 200 

2 000 

2 000 

1 000 

5 500 

F. 
291 

293 

294 

298 

nnn 
299 

303 

147 

149 

179 

Kurs masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil-

3 500 

Telsiz ve her türlü mu
habere ve dinleme alât 
ve eçhizesile alât ve le
vazımı rasadiye muba
yaa, tosis, tecrübe ve 
işletme masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil-

Daimî müstahdemler 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

22 500 

5 900 

Düyunu umumiye 
203 ijüyunu umumiye sene-

ljk mürettebatı ve mec
lisi idare masrafı ola
rak isabet eden 38 000 
İAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 

290 Vilâyetler mütef erri -
l$ası 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

300 

492 

493 

495 

512 

Tenzil 

3 000 

900 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mu
cibince yapılacak teda
vi, yol ve saire mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Masarifi idare ve teç
hizat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir, 
Staj ve tahsil için mü
sabaka ile Avrupaya 
gönderilecek ecnebi di
line vakıf ve yüksek 
mektebden mezun me
murlar harcırahı ile 
yevmiyeleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
idare masrafı 1 673 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 327 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1471, 1475 ve 1861 nu
maralı kanunlar mu
cibince 1937 malî yılma 
aid borçlar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
Mefruşat, demirbaş si
gorta, belediye vergi, 
resimleri, mukavele
namelerine tevfikan 
müsteciren ikamet edi
len binaların meremet 
ve tamirleri ve Hükü
met malı binaların me-
remetleri, melbusat be
deli, muhabere, mü-
kâleme ücreti ve idare 
masrafı 
BAŞKAN / - ' Kabul 
edilmiştir. 

Zam 
10Ö 

2 000 

500 

1 000 

2 000 

20 000 
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513 

515 

Elçilikler için mubayaa 
olunacak otomobil be
deli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil 

: i . j 

i ' 

i 

Zam 

3 500 

11 500 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 
542 Memurlar maaşı 47 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
597 Merkez mefruşat ve 

demirbaşı 11 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

598 Teshin 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

602 Tenvir ve teshin 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

605 Daimî memuriyet har
cırahı 10 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

614 Cürmii meşhuda gide
cek adlî memurların 
ve tabiblerin harcırahı, 
ehli vukuf ve ehli hib-
re ve şahidlerin yol 
masrafları ve ücretleri 
ve müdavatı evveliye 
ve fethimeyit masraf
ları ve cürmün zahire 
ihracı için ihtiyarı lâ-
zımgelen sair mas-
r9ıf İM* 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

619 İdare masrafı ve ec-
zayi kimyeviye ve mal
zeme ve tamirat 1 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

620 idare masrafı 9 981 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
632 Memurlar maaşı 176 844 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

633 1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 

3 000 

20 000 

F. 

635 

637 

638 

640 

641 

643 

644 

646 

647 

648 

649 

650 
-

659 

Tenzil 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler müstahdem
leri ücreti 15 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muallim ders ücretleri 
ve ertik ve teknik 
öğretim okulları öğret
menlerinin ders, ekzer-
siz ve şeflik ücret
leri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
2233 numaralı kanun 
mucibince askerlik ders
leri öğretmenlerine ve
rilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Teshin ve kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. , 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Tenvir ve teshin 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet har-
cırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ulusal dil ve tarihimiz
le ilgili eserlerin veya 
eski yazmalar ve eski 
metinlerin satm alın
ması, basılması, telif 
vş tercüme ettirilmesi 

Zam 
7 000 

165 000 

15 000 

2 500 

1 000 

2 000 

2 000 

8 950 

2 000 

2 000 

34 000 

3 200 
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661 

663 

664 

664 

667 

673 

674 

677 

678 

679 

685 

iç|n lâzımgelen her tür
lü masraflar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Elcnebi mütehassıs ve 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları 
BJAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
îljt ve orta öğsetim öğ-
rejtmenlerile ilk öğre
tim ispekterleri kursla
ra masraf ve harcırah 
v$ ücretleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Mİaarif vekâleti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Adliye vekâleti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir, 
Köy okulları ve eğit
menleri için vilâyetlere 
yardım 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Elektrik, havagazı ve 
su tesisatı ve tamir 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
ecjilmiştir. 
JVEekûlât, tatil ayların
dâ  yemek ücreti, mahru
kat, tenvirat, tathi-
rat, mualecat 
BİŞKAN — Kabul 
ecjilmiştir. 
öğretmen okullarmm 
mekûlât, mahrukat, 
tenvirat, tathirat, mua
lecat, hayvan yem be, 
deli, benzin ve tatil ay
larında yemek ücreti 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Kimp masrafı 
BİŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Meccani talebenin pan
siyon ücretleri, melbu-
sat, kitab ve sair mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
KiŞtüphanelerin tasnif 
ver nakil masrafı 
BİŞKAN —Kabul edil
miştir, 

Tenzil 

1 500 

Zam 

12 000 

42 400 

20 550 

9 981 

90 000 

P. 
687 

Tenzil Zam 

8 565 

2 000 

30 000 

26 100 

21 500 

4 000 

Okul müzesi ve terbi-' 
yevî eserler masarifi ile 
okul müzesi için satm 
alınacak eşya bedeli ve 
katalok neşriyatı, eşya 
ve sergi nakil masraf
ları ve seyyar sergiler
de bulunacak memur
ların harcırah ve yev
miyeleri 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

688 Dershane, yatakhane, 
mutbak, hastane ve bi
lûmum levazım, mefru
şat, demirbaş ve alâtı 
dersiye bedeli ve elek
trik, havagazi, su tesi
satı ve yangm aletleri 
masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

689 Devlet malı olan veya 
icarsız olarak Devletçe 
intifa olunan binalarm 
tamir masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

694 Maaş ve ücret 5 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

695 Fakültenin diğer bü
tün ücret ve masraf
ları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

696 îzmir fuarında açılacak 
serginin bütün masraf -
larile sergide çalıştırı
lacak öğretmenlerin ve 
hariçten çalıştırılacak 
kimselerin ücret ve yol 
paraları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Nafıa vekâleti 
737 Adlive vekâleti 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

854 

26 000 

28 000 

27 379 

1 500 

Ziraat vekâleti 
Enstitü ve laboratuar
lar levazım ve işletme
leri ve umumî masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir, 

40 000 

100 — 
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855 Telif at ve neşriyat ve • 
memurlar ve müstah
demlerle ecnebi profe
sörler ve talebe harcı
rahı 25 000 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 

856 Talebe ve stajiyer tale
benin ve gece, gündüz 
vazife başmda kalacak 
memur ve müstahdem
lerin iaşe masrafları 10 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

857 Ecnebi mütehassıslar 
ve tercümanları 95 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

859 Umumî masraflar kar
şılığı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Harita umum müdürlüğü 
1041 Resmî telefon tesis ve 

mükâleme bedeli 75 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1045 Teçhizat 3 100 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1048 Makine, alât ve edevat 
ve demirbaş eşya leva-
zrmmm mubayaa ve ta
mirat masrafları 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

1050 Mubayaa ve tamir 7 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1053 Ecnebi memleketlere 
gönderilecek subaylar 
harcırahı ve staj ve 
tahsil için gidecek ta
lebe subaylar tahsisat 
ve mekteb masrafları 8 615 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1054 Demirbaş eşya muba
yaa ve tamiri ve me-
vaddı iptidaiye 11 090 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Başvekâlet büt
çesinin 69 ncu faslmm üçüncü işletme madde
sinden 56 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede 

(eski yular borçları) adile yeniden açılan 81 n-
ci fasla fevkalade tahsisat olarak konulmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1938 malî yüı muvazenei umu
miye kanununun 4 ncü maddesine bağlı «Da 
cetvelindeki nakil vasıtaları kadrosunun Maarif 
vekâleti kısmmda gösterilen binek ve yük ara-
bası yirmi sekize çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yüı muvazenni umu
miye kanununun 16 ncı maddesine bağlı «L» 
cetvelinin Hariciye vekâletine aid kısmındaki 
kadrodan altıncı dereceden 2, sekizinci derece
den 3, dokuzuncu dereceden 2 ve 10 ncu derece
den 7 aded ile Maarif vekâletine aid kısmın
daki (bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve 
kız sanat okulları ve diğer meslek ve akşam 
okulları) kadrosundan da onuncu dereceden 35 
lira maaşlı yedi aded öğretmen çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 9 ncu maddesine bağlı «M» 
cetveline iki yüzer lira ücretli (Erenköy kız 
lisesi Çamlıca şubesi) ile (Kabataş lisesi) ilâve 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 11 nci maddesine bağlı «N» 
cetvelindeki hademe adedi altı yüze çıkarılmış
tır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 3507 sayılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin Maarif vekâleti başlığı altın
daki kısmı bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvel
de gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 

P. 
632 

635 

681 

[2] SAYILI CETVEL 

Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat ve idare ve labora
tuar, atelye ve temrin mas
rafları, matbu evrak ve defa-
tir, meslekî kitab, mecmua ve 
gazeteler mubayaa ve abone 
bedeli, bina kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
80 820 

14 350 

7 000 
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bilûmum meslek, ticaret, kız 
enstitüleri ve bölge sanat 
okulları, dershane, yatakha
ne, mutbah, hastane ve sair 
(tesisatı, mefruşat, demirbaş 
ve ders âletleri, nakil vasıta
ları mubayaası ve tamir mas
rafı, meslek kitablan, telif, 
tercüme ve tabı masrafı, mü
temadi tamir masrafı, elek
trik, havagazı ve su tesisatı, 
Ankarada açılacak meslek 
mektebleri sergilerinin bilû
mum masrafları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 3262 numaralı kanunun mu
vakkat maddesi mucibince karşılığı fevkalâde 
membalardan temin edilmek suretile 1937 malî 
yılı Nafia vekâleti bütçesine tahsisat kaydedi
len paralardan senesi içinde sarfolunmayan 
mikdarlar ayni hizmetin ifasma tahsis edilmek 
üzere müteaMb seneler bütçelerine devren vari
dat ve tahsisat kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı 
bütçesinde 200 000 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/1199) '[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçe
sinde 200 000 liralık münakale yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 1938 malî yılı Millî Müdafaa 

vekâleti bütçesinin 894 ncü faslının 2 nci 
(maske ve sair koruyucu cihazlarla kimya ta
burlarına aid talim ve tedrisat malzemesi ve 

[1] 74 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

masrafları) maddesinden 200 000 lira tenzil edi
lerek 903 ncü (inşaat ve tamirat ve sabit tesi
sat masrafları) faslma ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

10 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılması, ve 100 000 lira
lık munzam tahsisat verilmesi hakkında 1/1194 
ve orman umum müdürlümü 1938 nmlî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 1/1195 
sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yüı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkmda kanun 
MADDE 1 —- Orman umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertib-
leri arasında (46 000) liralık münakale yapıl
mıştır. 

CETVEL 
F. Tenzil Zam 
11 Daimî memuriyet har

cırahı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

12 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

13 Müfettişler harcırahı 6 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

14 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

20 Ankara ve civarmm 
teşciri ve Ankara fi
danlığı 26 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

[1] 68 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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34 
Tenzil Zam 

20 000 ülasarifi umumiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

35 İstihbarat masrafı, da-
imi ve muvakkat ajan 
ücreti 20 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Maddeyi cetvelle beraber reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Mezkûr bütçenin 34 ncü (Ma
sarifi umumiye) faslma 100 000 lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyoıuın. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kubul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık reye arzediyorum. 
11 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lüğü 1938 malı yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/1196) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapdmasma dair 

kanun 
MiADDE 1 — 1938 malî yılı Posta, telgraf 

ve telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik 
cetvelde yazdı tertibleri arasmda 35 700 lira
lık münakale yapümıştır. 

CETVEL 
F. Tenzil. Zam. 
5 Muvakkat müstahdemler 6 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

6 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 750 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

7 Kırtasiye 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

[1] 69 sayılı basmayazı zabtm sonundadır. 

F. 

11 

12 

14 

16 

18 

24 

35 

43 

44 

Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Banka ile olan nakdî 
muamelelerin faiz, ko-
müsyon ve sair masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Mıntakalan haricinde 
çalıştırılacak hat bakı
cıları yevmiye ve za
rurî masraflarile tel
graf ve telefon tesisatı 
ve tamiratına gönderi
lecek mühendis, ma
kinist ve diğer fen me
murlarının muvakkat 
harcırah ve yevmiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ecnebi posta, telgraf 
idarelerile vukubulan 
bilûmum münasebetler
den mütevellid eski ve 
yeni borçlar ile Bern 
bürosuna verilecek işti
rak hissesi ve saire 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Avrupada yaptırılacak 
pul veya kalıplar için 
gönderilecek memur
lar harcırah ve mas
rafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
1934 ve 1933 yılları 
borçları karşriığı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kırtasiye ve matbu ev
rak 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Bina, arsa, istimlâk, 
inşa ve tamiri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Tenzil. Zam. 
750 

1 000 

10 500 

10 000 

1 000 

7 000 

1 750 

750 

2 500 

15 200 
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45 istanbul telefonunun 

tevsiatına muktazi alât 
ve malzemesile arsa 
mnbayaası ve inşası 12 700 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

48 Mîesai saatleri haricin
de çalışma ücreti 500 
BAŞKAN —Kabul edü-
ntlştir. 

56 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maddeyi cetvelle beraber reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Birinci lâyihaya rey vermeyen varmı? Rey 
toplama muamelesi bişmiştir. 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarmm aşı
lanması! ve zeytin mahsullerinin iyileştirilme
si hakkındaki kanunun 19 ncu maddesi encü
mene gitmişti. Encümen maddeyi hazırlamış
tır. Okutuyorum: 

MADDE 19 — Alelûmum el, hayvan ve ma
kine kuvvetile işleyen yağhane ve zeytinyağı 
fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yük
sek vasjtflı zeytinyağı ve salamura zeytin ta
nesi istihsal edilebilmesi için alınması lâzımge-
len telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Zi
raat vekâleti salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — l\|adde bu şekilde kabul edilince encüme
ne veriirniş olan 21 nci maddenin tayyi icab 
ediyor. [ 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi tayyediyoruz. 
Diğer madde numaraları buna göre tashih edi
lecektir.) 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerini Ad
liye, Daiiliye, îktısad ve Ziraat vekilleri yerine 
getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmeyennelr... Ka
bul edilmiştir. 

12 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sa
yılı kanunun 5 nci maddesile zeylinin değişti
rilmesine ve bu kanuna iki muvakkat madde 
eklenmesine dair olan 3128 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesinde yazılı (memur ve as
kerî mensubları) tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (3/531) 

BAŞKAN — Bu kanunun ikinci maddesi 
encümene gitmişti. Gelmiştir, arzediyorum. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 — Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1045)'[1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Maddeleri arzediyorum. 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (kara, deniz, 
hava dahil) teşkilâtında çalışanlara verilecek 
tazminat ile bunlara veya bunların yetimlerine 
bağlanacak tekaüd aylıkları için (askerî fab
rikalar tekaüd ve muavenet sandığı) namile bir 
sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve (B) 
kısımlarından teşekkül eder. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olub Millî Müdafaa vekilinin nezaret ve mu
rakabesi altmda bir idare meclisi tarafından ida
re olunur. 

îdare meclisi; Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğünün reisliği altmda biri deniz ve diğe
ri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensub-

[1] Birinci müzakeresi 21 ve 24 ncû inikad 
zabıtlarındadır. 
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İarmdan ve dördü askerî fabrikalar tunum mü
dürlüğünce merkez şube ve kısrmlarile fabrika 
ve müesseselerinde çalışan memur ve işçilerden 
seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tasdik edi
lecek altı azadan terekküb eder. Azalık için en 
az on sene filî hizmette bulunmuş olmak şarttır. 
Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bu
lan azalarm yeniden intihab ve tayinleri caizdir. 
tdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid hiz
metler için her ne nam ile olursa olsun hiç bir 
ücret verilmez. Sandık müdürü reyi istişarî ol
mak üzere idare meclisine iştirak eder. îdare 
meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin 
daveti üzerine içtima eder. Müzakere nisabı 
beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. 
Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu ta
raf ekseriyet kazanmış sayılır. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda reis vazife
sini görmek üzere idare meclisi her senenin bi
rinci içtimamda, gizli reyle, içlerinden birini 
ikinci reis olarak seçerler. 

Sandık, müdür tarafından temsil olunur. 
Sandık namma millî bankalara vuku bulan tev
diattan istirdadlar ve umumiyetle tediyeler reis, 
müdür ve muhasebecisinin müşterek imzalarile 
icra olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin ve me
murlarının başlıca vazife ve salâhiyetleri ve bu 
kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat 
bir nizamname ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yon-
tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sandığm müdürü reisin tekli
fi ve idare meclisinin inhası üzerine Millî Mü
dafaa vekilliğince ve diğer memurları idare 
meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmeyen var mı?... Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 5 — Sandığm bütçe ve kadroları 
sandık müdürlüğünce hazırlanarak idare mec
lisinin teklifi üzerine malî senenin girmesinden 
bir ay evvel Millî Müdafaa vekâletince tasdik 
olunur. 

Sandığm yıllık hesabı Divanı muhasebatm 
tedkürine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Sandığm müdürü, muh&sebe-

cisi ve diğer memurları bu kanunla verilen hak
lara maliktirler. 

Sandığa fabrikalara aid binaların birinde 
icarsız bir yer verilir ve diğer masrafları san
dıkça temin olunur. Tediyatta sandık müdürü 
ita âmiri ve muhasebecisi mesul muhasibdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etımiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Sandığm: 
(A) Kısmı : subaylar ve askerî memurlarla 

ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve 
işçilere, 

(B) Kısmı : ücretli veya yevmiyeli daimî 
memur ve işçilere mahsustur. 

(A) smrfma mensub olanların hakları san
dığm (A) kısmından ve (B) smıfma mensub 
olanların hakları (B) kısmından verileceği gibi 
bütçede (A) ve (B) kısımlar ma aid masraf nis-
betleri de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Eıtmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Fabrikalar teşkilâtına alına
cak ücretli veya yevmiyeli memur ve işliler ev
velâ (A) smıfma girerler. 

(A) smrfmdaki muvakkat ücretli veya yev
miyeli memur ve işçilerden lâakal beş sene hiz
met etmiş olub da müesseseye nafi oldukları 
sabit olanlar mensub bulundukları fabrika, şu
be veya müessese müdürlerinin inhası üzerine 
kara fabrikalarında Askerî fabrikalar umum 
müdürünün, deniz ve hava fabrikalarında Millî 
Müdafaa vekilinin tasvibi ile (B) smrfma nak
lolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Eıtmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sandığm (A) kısınma aid ser
maye ve gelirleri şunlardır: 

1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî me
murların ayıkları tutarı ile fabrikalardan ücret 
veya yevmiye alan memur ve işçilerin ücret ve
ya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak tevkif edilen % 4 1er, 

2) Umumi bütçeden tekaüd hakkı olanlar 
müstesna olmak üzere alâkadarların aylıkları
nın % 3 ü nisbetinde her sene bütçesine kona
cak tahsisat, 

3) Sermayesinin husule getireceği temettü, 
4) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî 

para cezalan, 
5) 895 sayılı kanunla teşekkül eden imalâttı 

harbiye teavün ve sigorta sandığından devredi
lecek mebaliğ. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 10 — Sandığın (B) kısmına aid ser

maye ve gelirleri şunlardır: 
1) (B^ sınıfı memur ve işçilerin ücret ve

ya yevmijyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak kesilecek yüzde beşler, 

2) Alâkalılardan kesilen yüzde beşler tutarı 
kadar her sene Hazinece bütçelere konulacak 
tahsisat, 

3) (B) sınıf ma tefrik edilenlerin bu smtfa 
ilk olarak alacakları aylıkları tutarile yevmiye
lerinin bir aylık tutarmm dörtte biri ve terfi 
eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 

4) (B) sınıfma ayrılmış olanlara verilecek 
ikramiyelerin yüzde beşleri, 

5) (B) sınıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezaları, 

6) Bu paraların işletilmesinden elde edilecek 
faizler ve sair sandık hasılatı ile vukubulacak 
teberrüler, 

7) (ıBJ- sınıfma geçenlerin (A) sınıfındaki 
teraküm etmiş ve (B) hesabına nakledilen mev
duatları, 

8) Fabrikalarda varidat getirmek üzere tesis 
edilecek müesseseler hasilâtı. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — (A) smıfmda bulunanlara 
sandıkça yapılacak yardım ve muavenet şunlar
dır: 

1) Hastalığa karşı sigorta: 
Vazifeden mütevellid olsun veya olmasm has

talıklarda tedaviye aid bilûmum masraflar san
dıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geçme
mek üzere vazifeden mütevellid hastalıklarda al
makta oldukları yevmiyenin tamamı, vazifeden 
olmryanlara da nısfı kezalik sandıkça verilir. 
Bu müddet idare meclisi kararile bir misli uza
tılabilir. 

Subaylarla askerî memurlara ve hastalığı za
manında ücretini almakta olanlara bu ücretleri 
verildikçe yevmiye verilmez. 

2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta: 
Bu sigorta üç derecedir: 
Birinci derece - Tam maluliyettir ki aharm 

muavenetine muhtaç bir hale gelmektir. 
Bunlara yapılacak muavenet; 
Mevduatm iki misli + Bir günlük yevmiye

nin 700 milli. 
İkinci derece . Küllî maûliyettir ki fabrika

larda çalışamıyacak derecede maluliyete uğra
mak veya İaza neticesi ölmektir. 

Bunlara; yapılacak muavenet: 
Mevduatm iki misli + Bir günlük yevmiye

nin 600 misli. 
Üçüncü derece - Fabrikalarda çalışacak de

recede cüzî maluliyete duçar olmaktır. 
Bunlara yapılacak muavenet; 
Yalnız kaza tazminatı olan (Bir günlük yev- i 

miyenin 600 misli) nin bağlı cetvelde gösteri
len maluliyet derecelerine göre verilecek yüzde
lerinden ibarettir. 

3) Hizmete karşı sigorta: 
Bu sigorta sandıktaki mevduatını istirdad et

meksizin en az otuz sene hizmet etmiş olanlardan 
hizmeti terketmek isteyenlere veya ölenlere mev
duatının faizsiz olarak iadesinden ve bir misli
nin de ikramiye olarak tesviyesinden ibarettir. 

4) Cenaze masrafı: 
Hizmeti ne olursa olsun her hangi bir suret

le ölenlerin bir aylık istihkaklarının yüzde dok
sanı cenaze masrafı olarak tediye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birikte reye 
arzediyorum. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Bayazıd) — 
Sayın arkadaşlarım; 11 nci madde ile A sını
fma aid olan işçilerin vazifeden dolayı malu
liyetlerinde kendilerine verilecek tazminatı üç 
sınıfa ayırıyorlar : 

Birinci sınıf; maluliyeti çalışmağa müsaid ol
madığı gibi kendisi de aharm muavenetine muh
taç olanlara. 

İkinci sınıf; muavenete belki muhtaç değil
dir, fakat fabrikada çalışmağa da maluliyet mü-
müsaid değildir. 

Üçüncü smıf; maluliyeti mevcud olmakla be
raber fabrikalarda yine kendi vazifesini de az 
çok ifa edebilecek derecede olanlar. 

Birinci, ikinci smıfm alâkalan kesilmek üze
re kendilerine bu lâyihada yazılmış olduğu üze
re tazminat veriliyor. Üçüncü smıfta bulunan
lara ise çalışabilecektir. Fakat sıhhatinden de, 
kuvvetinden de kaybetmiş olduğu için kendile
rine ayrıca tazminat ta veriliyor ve bu verile
cek tazminat mikdarı ile derecesi kanuna bağlı 
bir cetvele atfedilmiştir. Bu cetvelde maluliyet
lerin dereceleri yazılmıştrı. Bu cetvelde, yalnız 
üçüncü sınıfta bulunan malûllerin alacakları pa
rayı tayin etmek icab ettiği için maluliyetleri 
daha hafif olanların ayrı ayrı ve mufassalan ya
zılmış olması lâzmıgelirdi. Halbuki bu cetvel 
bu sınıflara aid değildir. Yalnız birinci ve ikin
ci sınıflara aid, heyeti umumiyesine gayri kâfi
dir. Daha tafsilâtlı ve maluliyetlerin muhtelif 
derecelerinin ayrı ayrı göstermesi icab ederdi ki 
işçilerin haklan bu suretle kaybolmuş olma
sın. Bunun için bu cetvelin aid olduğu ihtisas 
encümeninden geçmesi muvafık olabilir. Fakat 
ayni kanunun 33 ncü maddesinde (B) sınıfma 
aid olanlara verilecek tazminat veyahud tekaü-
diye için kanuna bir cetvel bağlanmamış, ni
zamnameye bırakılmıştır. « Nizamname ile ta
yin edilecek derecelerden kendilerine tekaüd 
maaşı verilecek » denilmiştir. Şunu arzetmek 
isterim ki; bu cetvel gayri kâfi olabilir. Onun 
için tekaüd maaşı verileceklerin cetveli derece
sinde ehemmiyetli olan bu cetvelin de nizam-
nimeye atfedilerek kanuna bağlı cetvel halini 

i almamasını arzetmek isterim. Bunda başka es-

— 166 — 



t : 27 26-1-1939 O : 1 
babı mucibe olabilir. Çünkü iş kanununda işçi 
sigortaları için ayrı bir kanun teklif edilmesi 
yazılıdır. Bu kanun geldiği vakit iş sigortaları 
için büyük ve umumî ve daha şümullü maluli
yet baremleri yapılacak, bu itibarla bunun ni
zamname ile olması bilâhare belki tekrar de
ğişmeği icab ettirmeyecek şekil bulunabilmesi 
ihtimaline binaen lâzımdır. İkincisi; bu malu
liyet bareminin tasnifi nizamnameye bırakıla
cak olursa o nizamnamenin Millî Müdafaa, Sıh
hat ve içtimaî muavenet, tktısad vekâletleri ta
rafından müştereken hazırlanmış olması lâzım-
gelir. Bu suretle yapılacak olan nizamnamede 
gerek buradaki maluliyet ve tekaüdiye ve (A) 
smıfma aid maluliyetler ve gerekse umumî işe 
aid maluliyetlerde tevazün hâsıl olur. Bunun 
için bir takrir yazdım, yüksek tasvibinize arze
diyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebden dolayı 11 nci maddenin 

2 numaralı bendinin son cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim : 

« Yalnız kaza tazminatı olan bir günlük 
yevmiyenin 600 mislinin 33 ncü maddede yazılı 
nizamnamede ayrıca tesbit edilecek maluliyet 
baremine göre verilecek yüzdelerinden ibarettir. 
Bu nizamname Millî Müdafaa, tktısad, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletleri tarafından müş
tereken hazırlanır. » 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Bu 
takriri bize verin. Diğer maddelerin müzake
resine geçelim. O sırada biz de bu teklifi ted-
kik edelim. 

BAŞKAN — Veriyoruz. 
MADDE 12 — Sandığm bütün mevcudları 

ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve 
rüçhanlan haizdir. Mevcud paralar ile aidatı 
ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettü
ler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Me
mur ve müstahdemlerin her hangi bir borçların
dan dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve 
hiç bir sandık mensubu sandıktaki haklarını 
başkasına devir ve havale edemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — B hesabından bağlanacak ay
lıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı muha
sebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak sahib-
lerile Sandık idaresi arasmda tahsise tekaddüm 
eden muamelâttan ve sair sebeblerden mütevel-
lid ihtilâflar Devlet şûrasmca hallolunur. Tah
sis ve tescile aid itirazlar Divanı muhasebat he
yeti umumiyesince tedkik ve bir karara bağla
nır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği ve
ya aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren 

iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallin 
en büyük mülkiye memuru vasıtasile Divanı 
muhasebat reisliğine yapılır. İtirazlar sandığm 
vereceği tazminat veya aylığm verilmesine mâni 
değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — (B) hesabının parası hakikî 
veya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz 
edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade ile 
tevdi edilir. Ancak masraflarına karşılık gelebi
lecek bir mikdar idare meclisi kararile hesabı 
cari suretinde millî bankalardan birinde mu
hafaza edilir. Bu hesab sermayesinin azamî % 
25 e kadarı idare meclisi kararile ve Millî Müda
faa vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve 
Devlet teminatı altmda bulunan diğer millî tah
vilâta yatırılabilir. 

(A) hesabındaki paralar millî bankalarda 
kısa veya uzun vadelerle muhafaza edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Sandığa aile vaziyetlerini 
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual
lere doğru cevab vermeyenler yanlış malûmat 
yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeye mecbur olmakla beraber Türk ceza 
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan
dırılırlar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de 
nihayet verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — (A) ve (B) smıflarmda ça
lışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi dol-
durmaksızm ölüm veya maluliyetten başka her 
hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey veril
mez. Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti 
terkedenlere mevduatları temettüsüz olarak ve-
rilib sandıkla alâkaları kesilir. Ancak hiç bir 
sunu taksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına 
mecburiyet hâsıl olanlara hizmet müddeti ne 
olursa olsun mevduatı aynen iade olunur. İdare
den ayrılarak sandıkla alâkesı kesilenler tekrar 
hizmete alındıkta hukuk ve vecaib itibarile san
dığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu kadar M, 
ayrıldıklarında almış oldukları paraları yüzde 
beş faizile birlikte tekrar hizmete girdiklerinde 
defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiz
met müddetleri tekaüd hesabma idhal olunur. 

Subay ve askerî memurlar için sekiz sene
lik müddet kaydi aranmaz. 

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — (A) ve (B) smıflarma dahil 
bulunanlardan alelitlak ağır hapis veya beş se
neden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, 
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irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden do
layı altı 4y yeya daha ziyade hapis cezasile ve
ya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üze
re hapis cjezasile müteaddid defalar mahkûm 
olanların • istihkaklarından sandıklar için tev
kif edilmiş olan paralar temettüsüz iade 
edilerek sandıkla alâkaları kesilir Şu ka
dar ki, ($) sınıfı mensublarmdan hizmet müd
detleri onf beş sene ve daha ziyade olanların 
maaşa müstahak yetimleri bulunduğu takdirde 
paraları iide edilmeyerek cezalarının devamı 
müddetinde yetimlerine aylık bağlanır. 

Cezalatmm hitamında bu aylıklar kesüib ve
fatlarında! yine yetimlerine aylık tahsis olunur. 

Buniarjdan Türk vatandaşlığını terkeden ve
ya vatandjaşlıktan ıskat edilenlerin istihkakla
rından sacdık için kesilmiş olan paralar temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir! 

Yukar^ia yazılı suçlardan birile mahkûm 
olan mütejsaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. An
cak bunların aylık alması icab eden yetimlerine 
cezalarınnji devam müddetinee tekaüd aylığı tah
sis olunur. Cezalarının hitamında bu aylıklar ke
süib vefatlarında yetimleri hakkında bu kanu
nun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik olu
nur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını terk 
veya Türk vatandaşlığından ıskat edilenlerin de 
tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, bunların 
bu kanun mucibince maaşa müstahak yetimleri
nin haklan mahfuzdur. Ancak yetimlerin maaş 
alabilmeleri, için Türkiyede ikamet ve Türk va
tandaşlığını muhafaza etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Sandığın (B) kısmından ken
di mensubjarma yapılacak yardımlar şunlardır: 

1) Tekaüd ve yetim maaşı tahsisi, 
2) Tazminat verilmesi, 
3) Hastalık halinde yardım, 
4) Ölü#ı halinde yardım. 
Bunlardan maaş ve tazminat itasına müteal

lik yardımlar aşağıdaki maddeler hükümlerine 
göre yapılır. 

Hastalıjc halindeki yardım (A) sınıfı men-
sublarına Sapılacak tedavi masraflari ile yevmi
yelerinin itasından; ölüm halindeki yardım ise 
yine (A) sınıfı mensublan gibi cenaze masrafı 
tediyesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Tekaüd maaşı; 
A) Fili hizmeti otuz seneyi doldurmuş olan

lara, 
B) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 

şartile idarede vazife ifa edemiyeeek derecede 
maluliyete i; uğrayanlara, 

C) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 
şartile yaşıl altmışı bulanlardan idarece tekaüde 
sevkedilen; veya kendi arzularile tekaüdlüğünü 

isteyenlere tahsis olunur. Şu kadar ki ağır ve 
hayat yıpratıcı hizmetlerde (çelik, demir, pirinç 
dökümhanelerinde döküm işlerinde ve haddeha
nelerde ve zehirli ve boğucu gaz kısmında, asit 
fabrikalarındaki asit işlerinde, barut ve mevad-
dı infilâkiye ve bomba fabrikalarmdaki mevad-
dı infilâkiye işlerinde ve tayyare fabrikaların
da emayit işlerinde, gemilerde kazanların içle
rinin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin sin
tinelerinde ve dablbotum gibi kapalı sarnıçlar 
dahilinde raspa ve boya işlerinde, deniz fabri
kasının zehirli boya imalinde) çalışan işçilerle 
dalgıç işçilerinin bu hizmetlerde geçen müd
detleri bir buçuk misil hesab edilir. Ancak altı 
aydan noksan olan hizmetler için zam yapılmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Tekaüd aylıkları tekaüde 
sevk tarihinde almmakta olan aylık veya yev
miyelerin aylık tutarının (yevmiyeliler için bir 
ay (25) gün hesab edilir) üzerinden hesab olu
nur. Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü 
icra olunanların bu aylığı iki sene almış olma
ları şarttır. Aksi takdirde aylık mikdarı ve hiz
met müddeti her ne olursa olsun bu aylıktan 
bir evvelki aylık tahsise esas olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı yaşlar için 
memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri 
zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan 
yaşlan esastır. Hüviyet cüzdanlarında doğduğu 
ay yazdı olmayanlar için 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 02 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. Filî hizmetin, hesabında 
6 ay ve ondan fazla kesirler 1 sene sayılır ve 
6 aydan eksik müddetler nazarı itibar e alnunaz . 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Tahsis olunacak tekaüd ay
lıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. I 
Memur ve işçilerin teka
üde hak kazandığı tari
he kadar sandığa iştirak 

seneleri 

Tekaüd edilecek me
mur ve işçilerin son 

aylıklarmm % nis
betleri verilecek para 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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Memur ve işçilerin teka- Tekaüd edilecek me-
üde hak kazandığı tari- mur ve işçilerin son 
he kadar sandığa iştirak aylıklarının % nis-

seneleri betleri verilecek para 

25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 
31 52,5 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha fazlası 60 

Şu kadar ki, bu kanunun hükümleri içinde 
hesab edilecek müddete göre tahsis edilecek ma
aşlar Devlet demiryolları idaresinden ayni aylı
ğı alan bir memura kendi kanunu hükümleri da
iresinde ayni müddet için hesab edilecek tekaüd 
maaşmı geçemez. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — (B) hesabından bağlanacak 
aylıklar her ay peşin olarak verilir. Peşin ve
rilen aylık ölüm halinde geri alınmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin yetim
lerine tahsis edilecek aylığın % ellisi tahsis mu
amelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak 
verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — (B) hesabından bağlanacak 
maluliyet tekaüd ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan verilen aylığın taallûk ettiği ayı 
takib eden ay başmdan başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur
duktan sonra ölen mensublarm ve sandıktan ay
lık tahsis edildikten sonra ölen mütekaidlerin 
birinci derecede zevcesine ve evlâdlarma, bunlar 
bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul ana
sına muhtaç veya malûl zevç veya babasma ye
tim aylığı tahsis olunur ve bunlara yetim denir. 
Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bilâha
re maaş tahsis olunmaz. Ancak hamile olan 
zevce doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis 
edilmiş olan maaş son efrad adedine göre ta
dil ve tashih olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — 26 ncı madde mucibince hiz

mette iken veya tekaüd aylığı almakta iken 
ölenlerin dul kalan karı veya muhtaç kocala
rına tekaüd aylığrnm % 50 si hayatları müd-
detince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı dol
durduktan veya tekaüd edildikten sonra ev
lenen mensublarm dul kalan kan veya muhtaç 
kocalarına dul aylığı verilmez. Malûller bu ka-
yidden müstesnadır. 

Dul kalan karı, kocasmdan yirmi yaş daha 
genç ise kendisine dul maaşmm yarısı verilir. 
Şu kadar M, evlilik hayatı on seneden fazla te
madi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — ölen mensublarm veya mü
tekaidin muhtaç ana ve babası işbu kanun ah
kâmına göre dul veya yetimlere bağlanacak ay
lıklardan veya verilecek tazminattan dul karı
ya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarın 
% 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları 
için muhtaç ana veya babanm dul veya yetim
lerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her 
ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek 
mikdarı yarı yarıya alırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — (B) sınıfı mensublarmm ve
ya mütekaid iken ölenlerin 18 yaşmı henüz dol
durmamış öz evlâdlarmdan her birine ölenin ölü
mü zamanmda almakta olduğu hizmet aylığmm 
ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hiz
met aylığmm % 10 u nisbetinde yetim aylığı ve
rilir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyor
larsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olu
nur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan ço
cuklar sonradan ana ve babadan yetim kalır
larsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çı
karılır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise ve
ya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 31 nci 
madde mucibince muamele olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Dul veyahud yetim bırakma
dan ölenlerin (B) hesabındaki mevduatı temettü 
ile birlikte kanunî mirasçılarına verilir. Bun
ların hiç biri yoksa mevduatı sandığa kalır. 
ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfmda 
aranmayan haklar (B) hesabı lehine müruru za
mana uğrar. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Yetim aylığı çocukların on 
sekiz yaşmı doldurduklarında kesilir. Ancak 
çocuklar lisenin son smrfmda bulunuyorlarsa 
on dokuz yaşmı dolduruncaya kadar, bunlardan 
yüksek tahsile geçen veya yüksek tahsilde bu
lunanların bu tahsillerinin devamı şartile (25) 
yaşmı ikmale kadar aylıkları verilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edealer . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 32 — B. smıfma ayrılmış olupta 

her hangi bir suretle gaib olan memur ve müs
tahdemlerin yetimleri hakkmda bu kanun hik 
hüklerinin tatbiki gaiblik kararmm verilmesi
ne mütevakkıftır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi müzakere ede
ceğiz. MSitalea var mı? 

BÜTÇE.E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Eski kanunda maluliyet dereceleri yalnız sigor
tadan ibaretti. Bunun içinde bir talimatname 
yapmışlar. Bu talimatnamede bu dereceler tes
bit edilmiştir. Bu defa bu işi talimatnameye bı
rakmamak için kanuna bir barem ilâve edilmiş
tir. Kendilerine sorduk, bu barem pek âlâ mak
sadı temin ediyor, dediler. Mjaahaza bu barem
de bazı tadilât icrasmı istilzam eden vaziyetler 
olabilir. İBu itibarla nizamnameye itiraz edecek 
değiliz. Heyeti Celileniz teklifi kabul ederse 
hiç bir mahzur görmüyoruz. Yalnız 33 ncü 
madde tekaüd sınıfı içindir. 

Bir de maddenin sonunda « ihzar edilecek ni
zamnamenin Millî Müdafaa, Sıhhiye ve Iktısad 
vekâletlerince tesbit edileceği » yazılıdır. He
yeti Celilenizin malûmudur ki, bir nizamname 
tesbit edilirken her vekâlet kendi noktai naza
rını söyler. Bu itibarla her hangi bir vekâletin 
noktai nazarı tavzih edilmiş olsa bile bazı sıhhî 
hükümleri ihtiva etmek itibarile Sıhhiye vekâ
letinin de noktai nazarı ayrıca, alınacaktır. Bun
dan dolayı üç vekâlet tarafından tanzim edilir 
diye bir ayrı fıkra yazmağa lüzum görmüyoruz. 
Eğer takrir sahibi noktai nazarımıza iştirak 
ederse yani bu iki kaydin kaldırılmasına muva
fakat edildiği takdirde, gerek Bütçe encümeni 
ve gerek Millî Müdafaa encümeni bu takririn 
kabulünde bir mahzur görmüyor. 

Dr. itÜSAMETTlN KURAI, (Bayazıd) — 
Takrirde 33 ncü maddenin zikredilmesi zaten bu 
yolda bir nizamname yapılacağı için esasen bu 
nizamname yapılarak onun içerisine konması 
mütaleasiledir. Nizamname ile kabul edilecek 

olursa bendeniz 33 ncü maddedeki kaydin bu
lunmasından sarfınazar ederim. Takriri arzetti-
ğimin sebebi de diğer kanunlarda da nizamna
melerin hazırlanmasında bazı vekâletlerin isim
leri zikredilmiş olmasındandır. Meselâ hıfzıssıh-
ha kanununda ve iş kanununda bu vardır. Fa
kat mademki lüzum görmüyorlar, bendeniz de 
vazgeçiyorum. 

BAŞK|LN — Tadilnameyi okutmryalım mı? 
Şu halde İ l nci maddeyi merbut cetvelle bir
likte reyinize arzedeceğim. 

BÜTÇİ En. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Tadilaame rey© konulursa cetvel kalkıyor. Tek-
lif sahibi teklifinden vazgeçmiyor, bir iki kay
dından vazgeçiyor. 
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Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Bayazıd) — 

Evet, teklifim reye konulacaktır, 
BAŞKAN — Tadilnamenin son şeklini oku

tuyorum. 
«Yalnız kaza tazminatı olan (bir günlük yev

miyenin altryüz mislinin) nizamnamede ayrıca 
tesbit edilecek maluliyet derecelerine göre ve
rilecek yüzdelerinden ibarettir.» 

BAŞKAN — Tadili reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın
lar. Almryanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu tadille reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Vazife başında vukua gelen 
kazalardan malûl kalan (B) smıfı mensubları-
na hizmet müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığm % 70 ini geçmemek üzere nizamr 
name ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son ayhğmm. % 30 u, 

B) Öz evlâdlanndan her birine 18 yaşını 
dolduruncaya kadar bu aylığm % 15 i, çocuk
lar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 
nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan ye
timlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan ay
lık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıka
rılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulu
nuyorlarsa 31 nci madde mucibince muamele 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Dul ve yetimlere verilecek 
aylıkların yekûnu ölenin alması icab eden te
kaüd aylığmı geçemez. Vazife başında vukua 
gelen kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetim
lerine tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise esas 
olan aylığm % 60 mı geçemez. Her iki halde 
de fazlası mütennasiben azalarak bu hadlere 
indirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — (B) sınıfında bulunanlara 
bir defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde 
verilir: 

A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, 

B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşmı ik
mal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara, 

0) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenle
rin kan veya muhtaç kocasma ve çocuklarına. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 36 — Yukarıdaki madde mucibince 

verilecek tazminat (B) hesabındaki paralarm 
iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet se
nesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden 
bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibaret
tir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kes-
beden dul kanya veya muhtaç kocaya tazmi
nattan yansı ve 18 yaşmı geçmeyen her öz ev
lâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri 
verilir. Ancak çocukların hep birden alacak
ları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. 

ölen, dul brrakmamışsa yukarıdaki fıkra 
mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten 
çocuklara tahsis olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Dul kart yeniden evlenirse 
dul aylığının 2,5 senelik tutan tazminat olarak 
verifib sandıkla alâkası kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Maluliyet için Millî Müdafaa 
vekâleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek 
şartile en az resmî üç hekimden mürekkeb bir 
heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâ
zımdır. İhtisasa taallûk eden hastalıkların tam 
teşekküllü hastanelerce muayeneleri yapılarak 
maluliyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. Bu ma
luliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahi
linde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit 
olunur. Maluliyetleri zail olanlar hakkında 
1683 sayılı tekaüd kanununun hükümleri tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Vazifesini veya vazifesine 
mukabil bir işi daimî surette yapamryacak de
recede malûl olupta idarece daha az aylıklı bir 
vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin 
aylıklarını almakla beraber eski aylîk ile yeni 
aylık arasındaki fark mikdarmı ve hizmet müd
detine göre 35 nci madde mucibince hesab edi
lecek tazminat veya 20 nci madde mucibince 
tekaüd aylığmı da birlikte alırlar. Her iki ay
lığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten 
önceki aylık mikdarmı geçemez. Bu tarihten 
itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylı
ğı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedi-
lecek olursa o vaziyette devam eden hizmet 
senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden 
hesab edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski 
tekaüd aylığma ilâve edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Sandığm (B) smıfma dahil 
bulunan memur ve müstahdemlerden tekaüd 
maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanunun 

meriyete gMdği i&ribien itibaren kesilir. Pfe-
şin verilen aylıklar geri alınmaz. Sandıktan 
alâkaları kesildiği zaman hizmet müddetlerine 
göre bu kanundaki haklan verilmekle beraber 
esM tekaüd ay l ık ta da yeniden islemeğe baş
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Aylıklar verildiği sırada san
dık aidatmı tevkif etmiyen veya tevkif edib de 
bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita âmirleri 
ile mesul muhasibler bu paralan % 10 fazlasöe 
ödemeye mecburdurlar. Onuncu maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı paralar her sene alâkalı dai
relerin bütçelerine konur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 
askerî ve mülkî tekaüd kanununun tarifleri da
iresinde tesbit ve tevsik olunur. 

kAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Millî Müdafaa vekili, her beş 
senede bir defa mecburen ve lüzum görürse da
ha evvel sandığm malî vaziyeti ile tahsis for
müllerini mütehasssılarma tedkik ve teftiş et
tirerek hâsıl olacak neticeye göre sandığm malî 
vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse 
keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu takdirde işbu 
kanunla Hükümetçe sandığa yapılması lâzrmge-
len yardım nisbeti arttrrılmaksızm sandık men-
sublarmm aylık, ücret ve yevmiyelerinden yapı
lacak tevkifatm arttmlması veyahud aylık ve 
tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile 
sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak 
tedbirleri almağa İcra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Yaşı altmışı dolduran (B) sı
nıfı mensublarmm hizmetlerine idarece nihayet 
verilir. Şu kadar ki, bunlardan ihtisasları dola-
yısile bir müddet daha çalışmalarında idarece 
fayra görülenlerin ancak 70 yaşma kadar istih
damlarına Millî Müdafaa vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Bu kanun hükümlerine göre 
(A) smıfı için muteber olan hizmet müddeti fi
len (A) kısmma almarak % 4 aidat vermek su
retile başlar. 

(B) sınıfı için muteber olan müddet ise (A) 
smıfı ile bu kanunun neşri tarihinde tesis edile
cek olan (B) smrfmda geçirilecek olan müddet
lerin mecmuudur. 

(A) smrfmdan (B) smıfma nakledilenlerin 
(A) smrfmda geçirdikleri müddete aid aldıkları 
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maaş ve ücretin % 10 nu hesablarma borç kay
dedilerek sandığm (A) kısmındaki mevduatı 
borçlarına mahsub edilir. Bakiyesi her ay ma
aşlarından kesilecek % 5 aidata ilâveten ve ay
ni şartlarla ayrıca % 5 tevkif edilmek suretile 
tahsil edilir. 

Borçlarını bu suretle ödemeden idareden ay
rılan ve tekaüd aylığma hak kazanmamış olan
lara bu kanun hükümlerine göre aidatmı istir
dada hakkı olduğu takdirde kesilen bütün pa
raları temettüsüz olarak iade ve bunlardan taz
minata jhakkı olanlara aynca tazminatı tediye 
olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden tekaüd maaşı 
tahsis edilenlerin borçlan bakiyesi bu maaşla
rından kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil 
edilir. 

Gerek yetimlerine maaş tahsis edilsin ve ge
rek edilmesin ölenlerin borçları terkin edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
9 ncu madde kabul buyurulan tadilâta müte

nazır olarak 45 nci maddenin merbut tadilname 
şeklinde; değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
S u n Day 

« . . . ve buna mukabil bütçeden verilecek % 
3 le r . . . * 

BAŞKAN — Ufak bir kelime ilavesidir. Mad
deyi bu İlâve ile beraber reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADBDE 46 — 2 haziran 1926 tarih ve 895 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun şü
mulü dahilinde bulunan fabrikalarda çalışan
ların ve 895 numaralı kanunla teşkil edilen 
sandıkta istihdam edilenlerin 895 numaralı ka
nunun meriyeti tarihinden sonraki müddete aid 
hizmetleri (A) sınıfında geçmiş sayılır. Bun
ların % 4 aidatı hesablarma borç yazılarak bun
dan 895 numaralı kanun mucibince kendile
rinden kesilen paralarla deniz kısmında çalı
şanların Temini istikbal sandığmdaki mevdu
atı faizsiz olarak borçlarına mahsub edilir ve 
bunlardan borçlu kalanların borçları aylıkla
rından sandık aidatına ilâveten ve ayni şart
larla % 5 kesilmek suretile tahsil edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce teka
üde tâbi ve Umumî muvazeneye dahil Devlet 
hizmetinde bulunmuş olub da tekaüdü icra edil
meksizin bu kanunun şümulüne dahil müessese
lere ücrette geçmiş olanlardan bu kanunun neş

ri tarihinde hizmette bulunanların yukarıda 
zikri geçen hizmet müddetleri bu kanunun hü
kümlerine göre tekaüdlüklerinde filî hizmetle
rine zammolunur ve bunlarm Devlet hizmetin
de geçirdikleri müddetlerin her senesi için hiz
metten ayrıldıkları zaman aldıkları aslî maaş
ların iki misli sandık aidatı mukabili olmak 
üzere Umumî bütçenin tekaüd tahsisatından bu 
sandığa tediye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 10 sene zarfmda 60 yaşı
nı doldurmuş olmak veya maluliyet sebebile 
vazifeden çıkarılacak (B) kısmı mensublarma 
diledikleri takdirde hizmet müddetleri (20) se
neyi doldurmamış olsalar dahi tazminat yerine 
25 senede almaları lâzımgelen tekaüd maaşmm 
her hizmet senesine aid kısmı için 25 te bir he-
jnbilo tekaüd maaşı tahsis edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanların mülga İs
tanbul kara kısmı Temini istikbal sandığına iş
tirak müddetleri için mezkûr sandığa yatır
dıkları para hizmetten her ne suretle olursa 
olsun ayrılışlarında üç misli olarak sandığm 
(A) kısmından ayrıca kendilerine tediye olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Deniz Temini 
istikbal sandığından tahsis edilen maaşlara bu 
sandığın sahibli mevduat haricindeki paralan 
karşılık tutulur ve bu paralar ile haklar ay
rıca bir hesabda idare edilmek üzere tekaüd 
sandığına devredilir. Bu maaşlar ınüstehikle-
rine üç senelik maaşları tutarı nisbetinde taz
minat verilmek suretile tasfiye edilir. Ancak 
bu karşılık kifayet etmediği takdirde noksan 
kalan kısım Millî Müdafaa vekâleti Deniz kıs
mı 1939 yılı bütçesine konulacak tahsisattan 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanun hü
kümlerine göre (A) sınıfı için % 3 ve (B) sı
nıfı için % 5 nisbetinde Hazinece sandığa ya
pılacak yardımlar 1 haziran 1939 tarihinden 
başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Bu kanun neşrini takib eden 
ay başmdan muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 48 — Bu kanunun tatbikma Millî 

Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. > . . 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 — Cenaze nakline mahsus Beynelmilel iti-
lâfnamieye iltihakımız hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encü
menleri mazbataları (1/1136) [1] 

BAŞKAN — Hariciye encümeninden kimse 
var mı? (Var sesleri). O halde lâyihanın ikinci 
müzakeresine başlayacağız. 

Cenaze nakline mahsus Beynelmilel îtilâfname-
ye iltihakımız hakkında kanun 

MAIDDE 1 — 10 şubat 1937 tarihinde Berim
de tanzim edilib Türkiye Oümihuriyeti ve alâka
lı diğer Hükümetler murahhasları tarafından 
imza edilmiş olan ölülerin nakli hakkındaki Bey
nelmilel İtilâfname kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MJADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap
maya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

BÜTÇE E. ML M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasmda Bütçe encümeninden çıkmış olan 
yedi tane lâyiha vardır. Bunlarm bir kısmmm 
tevziinden 48 saat geçmiştir, bir kısmından geç
memiştir. Bu kanunlar araya bayram tatili gir
diği için müstacelen müzakeresile derhal kanu-
niyet kesbetmesi faydalı lâyihalardır. Onun 
için Bütçe encümeni namma tevzü tarihinden 48 
saat geçmemiş lâyihaların dahi ruznameye alına
rak müstacelen müzakeresi için karar verilmesi
ni rica ederim. Bu lâyihalar şunlardır. Ruzna-
menin 15, 16, 17, 18, 21, 22 ve 23 ncü maddele
ridir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. KİÂZIM SE-
VÜKTEKtN (Diyarbakır) — Millî Müdafaa en-
rümeni de ruznamenin 20 nci maddesinde bir lâ-

[1] Birinci müzakeresi 24 ncü inikad zaptın-
dad%r, 

yiha vardır. Onun da müstacelen müsakeresmi 
teklif ediyor. 

DAIKÎLÎYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — İdarei umumiyei vilâyat kanununun ta
dili hakkındaki lâyihanın müstacelen müzakere 

edilmesini teklif ederim. 
BAŞKAN — Şu halde ruznameye dahil olan 

maddefcrin müstacelen müzakeresini encümen
ler istiyorlar. Sırası geldikçe her maddeyi ayrı 
ayn reye arzedeceğim. 

Ruznamenin 20, 21 ve 22 numarasında ka-
yıdlı lâyihalar dün tevzi edilmiştir. Müzakere 
miadı hulul etmemiştir. Bugün müzakeresini 
istiyorlar. Diğer maddelere tercihan müzakere
sini de istiyor musunuz? Yoksa yalnız ruzname
ye almnmasmı mı? 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Ruznameye alınmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde müzakereye imkân 
olursa alırız. Şimdi sırasile müzakereye devam 
ediyoruz. 

15 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı 
kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1022) [1] 

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

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
(Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Eamiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — 27 - VI - 1931 tarih ve 1833 
saydı arazi vergisi kamınunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamammm veya muayyen bir mmta-
kasmın mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangm, 
muzır haşerat veya bulaşıcı hastalıklar gibi sair 
fevkalâde arızalar dolayisile en az üçte bir de
recesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gör
düğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye 

aid vergileri vilâyet daimî encümenleri kararile 
kjsmen veya tamamen terkin edilir. İcar edilmiş 
veya mahsulâtı sigortalanmış araziye aid vergi
ler için terkin muamelesi tatbik olunmaz. 

EDİB ERGtN (Malatya) — Vilâyet hususî 
idarelerinin bütçelerinin nazımı, vilâyet umu
mî meclisleridir. Kanunon, vilâyet daimî encü
menleri umumî meclislere niyabeten vazife ifa 
ederler. 

Vergi terkinini ihtiva eden bu muamelenin 

[1] 70 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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bu itibarla vilâyet umumî meclislerine verilme
si daha doğru olur. Şu kadar iki Bütçe encüme
ninin çok yerinde olarak düşüncesi veçhile, vi
lâyet meşelisi umumilerinin münakid olmadık
ları zamanlarda terkm muamelelerinin teahhü-
re uğraması ve bunların inikadına intizar edil
mesi endişesinden kurtulmak için «Meclisi umu
milerin münakid olmadıklarında vilâyet umu
mî encümenlerince bu vazife yapılır» şeklinde 
maddenin tadilini Dahiliye encümeni namına 
teklif ediyorum. Bütçe encümeni kabul edecek 
olursa maddenin metni şu şekilde olacaktır: 

(Umumî meclis.' kararile ve bu meclis mün
akid olmadığı zamanlarda..) 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bütçe encümeninde biz, daimî encümen 
bu işlere karar versin dediğimiz zaman, daimî 
encümenin görebileceği her işi, meclisi umumi
lerin evleviyetle görmek salâhiyetini haizdir 
şeklinde mevcııd olan bir kaide ve prensibe is
tinaden kabul etmiş olduk. Arkadaşımız, belki 
bu kaideyi tatbik etmezler de encümeni daimiler 
yapar diyerek bırakırlarsa meclisi umumiler 
münakid olduğu zamanlarda da vilâyet daimî 
encümeni kararile hareket ederler diyerek tek
lifte bulunmuşlardır. Maksadımıza tamamen 
uygundur. Biz de bu teklife bu şekilde iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Dahiliye encümeninin teklifini 
tekrar eder misiniz? 

DAHİLİYE E. M. M. ERGİN (Mardin) — 
(Sabit olanların o seneye aid vergileri vilâyet 
umumî meclisi kararile ve o meclisler münakid 
olmadığı zamanlar da vilâyet daimî encümen
leri kararile...) 

MADDE 1 — 27 - VI -1931 tarih ve 1833 sa
yılı arazi vergisi kanununun 5 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Herhangi bir köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamamının veya muayyen bir mmta-
kasmm mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangm, 
muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi sair 
fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir de
recesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gör
düğü idarî tahkikatla sabit olanlarm o seneye 
aid vergileri vilâyet umumî meclisi kararile ve 
bu meclis münakid olmadığı zamanlarda daimî 
encümenler kararile kısmen veya tamamen ter
kin edilir, icar edilmiş veya mahsulâtı sigorta-
lananış araziye aid vergiler için terkin muame
lesi tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul bu
yuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 10 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
' Arazi vergisi İM taksitte alınır. Taksit za
manlan her mahallin ziraî ve iktisadî vaziyetine 
göre vilâyet umumî meclislerinin mütaleası alı

narak valilerce tayin olunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu

ranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 —• Ayni kanunun 13 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
On ikinci madde mucibince tadilen tesbit 

olunan kıymetler, tadil taleblerinin müsadif 
olduğu seneyi takib eden malî seneden mute
berdir. Tadil muameleleri, tadil taleblerinin 
vukubulduğu sene içinde neticelendirilmemiş, 
bulunursa mukayyed kıymetler üzerinden ver
ginin istifasına devam olunur. Bu takdirde ver
gi ıtadilen tesbit olunacak kıymetlere göre (iaz
la alınmışsa fazla farkı tahakkuk eden borca 
mahsub ve borç yoksa sahibino re d ve noksan 
alınmışsa noksan farkı ayrıca tahsil olunur.) 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tadilât talebleri salâhiyetdar mercilerin me
zuniyetine iktiran eylediği takdirde aşağıda 
yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir 
için mevzu kaidelere tevfikan tedkik olunur. 
Ancak ferdî tadilât taleblerinin tedkiki salâhi
yetdar mercilerin mezuniyeti kaydine tâbi de
ğildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu içinde bu
lunan arazi için, mahallin en büyük idare reisi
nin; Maliye veya tahakkuk memurluğu vazife
sini yapmayan hususî idare memurları arasın
dan seçeceği bir memurun reisliğinde belediye 
meclisince biri kendi azası arasından, diğeri ta
dilât yapılacak şehir veya kasaba halandan 
ve belediyede vazifesi olmayanlar arasmdan se
çilecek birer zatten terekküb eder. 

Komisyonun belediye meclisince seçilecek 
azası Istanbulda Umumî meclis, münakid de
ğilse daimî encümen tarafından intihab olunur. 

Köylerde bulunan arazi için tadilât komis
yonu köyün tâbi bulunduğu kaza kaymakamı 
tarafından ikinci fıkradaki şartlar dairesinde 
seçilecek varidat memurunun reisliği altmda 
köy ihtiyar meclisi tarafından o köy halkından 
seçilecek bir zat ile köy muhtarından teşekkül 
eder. 

Icab eden yerlerde müteaddid komisyonlar 
teşkil olunur. 

' DAHİLÎYE E. M. M. EDÎB ERGİN (Mar
din) — Köylerde teşkil edilecek olan komisyon 
azasını seçmek salâhiyeti, Maliye encümeni ta

dilinde; hususî muhasebe memurlarından daha 
ziyade vilâyet idare memurları salâhiyetine 
tevdi etmeği muvafık bulmuştur. Bu muva
fakate biz de iştirak ediyoruz. Fakat şurası da 
dikkat önünde tutulmalıdır ki köyler mutlaka 
kazalara tâbi değildir. Kazalara tâbi olmaksızın 
doğrudan doğruya vilâyete merbut olan köyler 
de vardır. Bunlarm da kanundan istifade ettiril-
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mesi lâzımdır. Bu itibarla 4 ncü fıkrada «Köyler
de bulunan arazi için tadilât komisyonu, köyün 
tâbi bulunduğu kaza kaymakamı» cümlesinden 
sonra « ve doğurdan doğruya vilâyete merbut 
köylerde vali» cümlesinin fıkraya ilâvesini rica 
ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAtF KARADENİZ (Trab
zon) — Madde zaten Maliye encümeninindir. Biz 
de muvafakat ediyoruz. 

MALÎYE E. RElSl İHSAN TAV (Baya-
zıd) ^Mal iye encümeni muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Bu yeni ibare hakkmda mütalea 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi bu şekilde reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 11 ve 12 nci 
maddelerile Maliye vekâletine verilmiş olan sa
lâhiyetler Dahiliye vekâletince ve idare heyet
lerine verilmiş olan vazifeler daimî encümen-
lerce ve varidat tahakkuk memurlarına verilmiş 
olan vazife ve salâhiyetler de hususî idare vari
dat memurları tarafından istimal olunur. 

BÜTÇE E. M. M. RAtF KARADENİZ (Trab
zon) — Burada bir kelime düşmüştür. Diğer ta
raf tan yukarıdaki maddede bir taahih yaptık. En
cümeni daiminin vazifesini, meclisi umumî müna-
kid olduğu zaman ona vermek istedik; Yalnız bur 
rada mütenazır olması için dördüncü satırda, ida
re heytlerine verilmiş olan vazifeler vardır. Mad
denin 4 ncü satırında vazifeler kelimesinden son. 
ra gelen kısım şöyle olacaktır: « Vilâyet umumî 
meclisince ve bu meclisler münakid olmadığı za
manlarda vilâyet daimî encümenlerince mal me
muru ve varidat tahakkuk memurları... » yani 
«malmemuru» ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

16 — 1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi 
vergisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile 
birlikte affine dair kanun lâyiham ve Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1180) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 62 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Layihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Unvanda küçük bir tashih rica edece
ğim. « Arazi vergisinin 1935 malî yüı sonuna ka
dar olan bakayasının terkinine dair kanun lâ
yihası ?> olacak, af kelimesi var, kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Unvanı bu suretle tashih edi
yoruz. 

Arazi vergisinin 1935 malî yılı sonuna kadar 
olan bakayasmm terkinine dair kanun 

MADDE 1 — 1935 malî yılı sonuna kadarki 
senelere aid olarak tahakkuk ettirilmiş ve bu 
kanunun meriyeti tarihine kadar tahsil edil
memiş olan arazi vergisi bakayasmm munzam 
kesirleri ve cezalarile birlikte kayidleri terkin 
olunur. Yukanki fıkra hükmü, mezkûr senele
re aid olub da 2566 sayılı kanunun 6 nci mad
desine göre taksite bağlanmış ve henüz tahsil 
edilmemiş olan (bu taksitlerin tediye zamanları 
gelmiş olsun olmasın) arazi vergisi bakayasile 
munzam kesir ve cezalarına ve tezkere bedel
lerine de şamildir. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
mezkûr senelere aid olmak üzere yeniden arazi 
vergisi tahakkuk ettirilemez. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vergi mikdarmı anlamak için 
müracaat eden emlâk sahiblerile yeniden inşa 
olunmak veya kıymeti arttırılmak veya eksiltil
mek suretile vukuat görmüş olan bina ve arazi 
için bir defaya mahsus olmak üzere sahihlerine 
tebliğ olunan tezkereler mukabili alınmakta olan 
tezkere bedelleri de vilâyet hususî idarelerine 
devredilmiştir. 

Mallandıklarında mevcud olan tezkereler pa
rasız olarak hususî idarelere devrolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2901 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi mucibince vilâyet hususî idarelerinin 
Maliye vekâletine vermeğe mecbur olduklan 
tahrir masrafı almmaz. 

2901 ve 3161 sayılı kanunlara göre sarfedil-
miş ve tahrir neticelerinin her vilâyette tatbik 
mevkiine konulmasına kadar sarfedilecek olan 
mebaliğ 1938 ve müteakib malî yıllar Maliye 
vekâleti bütçelerinde geçen ve eski seneler mah-
subatı namile açılacak fasıllardan 3010 saylu 
kanun hükümleri dairesinde mahsub edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun hükmünü icraya Da

hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. ü 
17 — Devlet demiryolları ve limanları umu

mî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1181) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idare
sinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 nu

maralı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Hatay saylavları, Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet demiyollarmda parasız 
seyahat ederler. Taleb vukuunda hüviyet cüz
danları ibraz edilir. 

BÜTÇE E. M. M. RAtF KARADENİZ (Trab
zon) — Öaylav, tâbiri kanunlarımıza girmemiş
tir. Binaenaleyh (Hatay mebusları) şeklinde 
tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyoruz. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Nafıa 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihalnın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. J 

18 — Devlet kitabları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1189) [2] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 65sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 76 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun 
MADDE 1 — Devlet kitabları mütedavil ser

mayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 
sayılı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi ile ba
sılacak kitablarm fiatleri her nevi masrafları 
idhal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetle
rine % 35 ilâvesile tayin olunur. Bu suretle 
satışa çıkarılan kitablarm fiatlerinde % 25 e 

< kadar iskonto yapılır. Kültür bakanlığı bu ki
tablarm yayılmasını ve satılmasını kolaylaştır
mak için her türlü ücret ve masrafı bu iskon-
tolardan karşılanmak üzere icabı halinde ve 
lüzum göreceği yerlerde kitab depoları ve sa
tış mağazaları açmağa mezundur. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Burada da (Kültür bakanlığı) yazılmış
tır. Ayni sebeble (Maarif vekilliği) olarak tas-
hisi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih edi
yoruz. Bu tashihle maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Yalnız Maarif vekilliğince bastırılacak okul 
kitabları masraflarma karşılık olmak üzere 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi nam ve he
sabına Hazinenin kefaleti ile millî bankalardan 
azamı 500 000 liraya kadar cari hesablar açtır
mak için Maliye vekilliğine mezuniyet verilmiş
tir. 

Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar 
muteberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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19 — tdarei umumiyei vilâyat kanununun ba

zı maddelerini değiştiren 2630 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1190) [I] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Bu teklifi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanunu lâyihasına rey vermi-
yen var mı?... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

tdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı mad
delerinin tadiii hakkındaki 2630 sayılı kanunun 

ikinci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 2630 sayılı kanunun ikinci mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir: 

Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört 
senedir. Bu müddet intihabın bittiği tarihten 
başlar. Seçimin yapılacağı gün Dahiliye vekâ
leti tarafından tayin olunur. Sabık meclis, lâ-
hik meclisin içtimama kadar devam eder. 

întihab devresi hitam bulmazdan evvel meclis 
feshedilir veya infisah vuku bulursa yeniden se
çilecek meclis eski meclisin bakıyei müddetini 
ikmal eder. 

9 şubat 1935 tarihinden sonra teşkil edilmiş 
ve bundan sonra teşkil edilecek vilâyetlerde ya
pılmış ve yapılacak intihablar ayni hükme tâbi
dir. 

întihab devresi so-ymda seçimin yenilenme
sine imkân görülemediği takdirde îcra Vekil
leri Heyeti karar: ve Reisicumhurun tasdikile 
içtima müddeti bir sene uzatılabilir. 

Belediye meclisleri teşekkül edemeyen ka
zalarda umumî meclis azası yalnız müntehibi sa-
niler tarafından seçilir. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDÎB ERGİN ( Mar
din ) — Maddenin 3 ncü fıkrası yerine, sarih ol
mak üzere, şu şekilde reye arzmı rica ederim. 

«Bir intihab devresi içinde yeniden teşkil 
edilmiş ve edilecek olan vilâyetler umumî meclis
lerinin müddetleri de diğer umumî meclislerin 
müddetile birlikte hitam bulur». 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. Yeni şekle gö
re madde hakkmda mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 9 şubat 1935 tari
hinden sonra teşkil edilmiş olan vilâyetlerdeki 
umumî meclislerin müddeti 4 şubat 1939 tarihin
de hitam bulur. 

[1] 67 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDÎB ERGİN ( Mar
din) — Birinci madde metninin bu şekilde ka
bul edilmiş olmasma göre muvakkat maddenin 
tayyı lazımgelmektedir. Encümen namma teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muvakkat madde kendiliğinden 
kalkıyor. Reye koymuyorum. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 

Dün tevzi edimiş lâyihalar vardır. Bunların 
bu gün müzakeresini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

20 — İstiklâl nMdalyası kanununa müzeyyel 
869 sayılı kanuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun lâyihası ve MilU Müdafaa encü
meni mazbatası (1/1182) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Lâyihanın müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İstiklâl madalyası kanununa müzeyyel 339 
sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihinden İzmi-
rin istirdad tarihi olan 9 eylül 1338 tarihine ka
dar millî orduda vazife alan numara ve adları 
yazdı muhtelif smıf alay sancaklarına birer is
tiklâl madalyası verilir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. Reisi Gl. KÎAZIM 
ÖEVÜKİTEKÎN (Diyarbakır) — Ufak bir ilâve 
vardır, unutulmuştur. « Adları » kelimesin
den sonra, « bağlı listede » ibaresi ilâve edile
cektir. 

BAŞKAN — İlâve ediyoruz. Maddeyi liste 
ile birlikte reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

M(AİDDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

[1] 73 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyüı$nın heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kfabul edenler ... Etmeyenler ... Kanun 
kabul edilmiştir. 

21 — Millî Müahfda ihtiyaçları için (125,5) 
milyon limya kadar taahhüde girişilmesi haklı
daki 3395i sayılı kanunca ek kanun lâyihan ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/1192) [1] 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresi tek
lif ediliyor Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâyi
hanın müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddeleri geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... (Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon lira
ya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 

sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 20 - V -1938 tarih ve 3395 sa

yılı kanunda, faizlerile birlikte umumî taahhüd 
yekûnu 1İ5,5 milyon ve her yıl tediye mikdarı 
12,5 müyop lira olarak tesbit olunan gelecek yıl
lara geçic$ taahhüd salâhiyetinin 1939 malî yılı
na aid ola|ı tediye mikdarı 18 000 000 liraya ve 
1940 mail yılına aid olan tediye mikdarı 
17 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edejnler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun birinci maddesile 
artırılan sjmelik tediye mikdarlarmm (12,5) mil
yon liradan fazlası taallûk ettiği senelerde elde 
edilecek Varidat fazlasile veya millî bankalar
dan birinde açtırılacak kredi ile karşılanır 

BAŞKAN —Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3525 sayılı (kanunla tasdik olu
nan anlaşmada teslihata tahsis edilen kredi mik-
darmı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici 
taahhüde girişmeye Millî Müdafaa vekili me
zundur. 

BAŞKAN — Mjaddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı bütçesinin 916 ncı faslma 
(1 000 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

[1] 64 myıh basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeye Millî Müdafaa ve Maliye vekil
leri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanmn heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

Arazi vergisi hakkındaki lâyihaya rey ver-
miyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

22 — Muvazene vergisi kanununda bazı de-
ğişikliklar yapılmasına dair olan 3404 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1193) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazene vergisi kanununun birinci maddesi
nin muaddel beşinci fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 26 - V - 1932 tarihli ve 1980 

saydı muvazene vergisi kanununun birinci 
maddesinin 25 - V - 1938 tarihli ve 3404 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 5 numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa 
olsun aldıkları pralarm mecmuu kazanç, ikti
sadî buhran ve muvazene vergileri çıkarıldıktan 
sonra (20) lira (43) kuruşu geçmeyen tekaüd 
ve sair zat maaşı sahiblerile; (20) lirayı geç
meyen sair bilûmum istihkak sahihleri ve 80 
kuruşa kadar işçi gündeliklerile 120 kuruşa ka
dar olan gündeliklerin (80) kuruşu bu vergi
den müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu ücretle çalışan
ların bir ay içinde gündelik ve maktu ücret 
olarak aldıkları paraların yekûnu kazanç, ik
tisadî buhran vemuvazene vergileri indirildik
ten sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin is
tihkakları dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif 
cihetlerden gündelikli olanların muafiyetten is
tifadelerinde gündeliklerinin mecmuu nazarı 
dikkate almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bir ay içinde her ne unvan 
ile olursa olsun aldıkları paraların mecmuu 
kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri 
indirildikten sonra (20) lira (43) kuruşu geç

ti] 71 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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meyen tekaüd ve sair zat maaşı sahihlerinden 
25 - V - 1938 tarihli ve 3404 sayılı kanunun me
riyeti tarihinden itibaren kesilmemiş olan mu
vazene vergisi kesilmez ve tahsil edilmiş olan
lar da geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎ PKARADENÎZ (Trab
zon) — Bu madde muvakkat bir hükmü ihtiva 
etmektedir, binaenaleyh (2) numara kaldırıla
rak « Muvakkat madde » şeklinde yazılması mu
vafık olur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

23 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla 
amortisman sandığına verilen avansın tezyidi 
hakkında kanun lâyih(\n ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1185) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler .. Kabul edilmiştir. 

Amortisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık 
avansm tezyidi hakkında kanun 

MADDE 1 — 3136, 3248 ve 3322 numaralı 
kanunlarla Hazinece Amortisman sandığına ve
rilmiş olan 4,5 milyon liralık avans mikdan 
6,5 milyon liraya iblâğ olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-

[1] 75 sayılı basmayazı zajjtın sonundadır. 

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum, 
Millî Müdafaaya aid olan lâyiha için rey ver-

miyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Muvazene vergisi tadilâtı hakkındaki lâyi

haya rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Amortisman sandığma verilen avansm tez

yidi hakkındaki kanun lâyihasına rey vermiyen 
var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reyle tasvibinize arzedilen lâyihalara 

verilen reylerin neticesini arzediyorum: 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihasına, lâyihayı ka
bul etmek sur etile (262) zat rey vermiştir, mua
mele tamamdır, kanun (262) reyle kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçe
sinde 200 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretile 
(284) zat rey vermiştir, muamele tamamdır, ka
nun (284) reyle kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretile (270) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır, kanun 
(270) reyle kabul edilmiştir. 

1938 malî yılı Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek su
retile (269) zat rey vermiştir, muamele tamam
dır, kanun (269) reyle kabul edilmiştir. 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfna-
meye iltihakımız hakkındaki kanun lâyihasına, 
lâyihayı kabul etmek suretile (238) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır, kanun (238) reyle 
kabul edilmiştir. 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasına (237) zat rey vermiştir ve 
kanun bu mikdar reyle kabul edilmiştir. 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergi
si bakayasmm affine dair olan kanuna (260) zat 
rey vermiştir ve kanun bu mikdar reyle kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon li
raya kadar taahhüde girişilmesi hakkmda 3395 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına (268) zat rey 
vermiş ve bu kanun bu mikdar reyle kabul edil
miştir. 

Muvazene vergisi kanununun birinci madde
sini muaddel beşinci fıkrasını değiştirilmesine 
dair lâyihaya (257) zat rey vermiştir ve kanun 
bu mikdar reyle kabul edilmiştir. 
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3136, B248 ve 3322 sayılı kanunlarla Amortis

man sanlığına verilen avansm tezyidi hakkın
daki kanun lâyihasına (244) zat rey vermiştir 
ve kanuni bu mikdar reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz kalmamıştır. Yarm saat tam 14 
de toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 18,45 

«HM» 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarmda değişiklik 
yapümasma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 
îzzet Ulvî Aykurd 
Mebrure (Srönenç 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ujus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammeri Eriş 
Müşfik Ajraşlı 
Rifat Ara? 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ersin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
&dnan Mejıderes 
Nuri Göktepe 
Tahsin Şaft 

Balıkesir 
Cemal Esepıer 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürelç 

Aza L adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 262 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 13 6 
Münhaller : î 

/ Kabul edenler ] 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Öi'gü Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

' Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
A kalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

Kor Gl. Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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Fuad Sinnen 
General Pertev Demir
li an 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngöreı. 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Drblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Rugıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Co-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik tnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Küney 
Şükrü Kaya 

\Ius 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgüz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Ergin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın -
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ \ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
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Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (îzinli) 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Sabiha Gökçül 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok (îzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

1 : 27 
Refct Ülgeıı 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

26-1-1939 0 : 1 
Yozgad 

Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 
M. Abdülhalik Rcnda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâzığ 
Puad Ağrah (V.) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

tçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Aihmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Ali Barlas 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
(izinli) 
Dlr. R. Saydam (Bş. V.) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celeâ Bayar 
Halil Menteşe 
Hamdi Aiksoy 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
J'uad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

Tevfik Fikret Sılay (V.) 
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 

Ömer Dinç 
Malatya 

ismet inönü (R. C.) 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Faik Kurdoğl'U 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
(izinli) 
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Hilmi Uran '* 
Siird 

Hulki Aydın 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Swas 
İsmail Mehmed Uğur 

î : 27 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Şakır Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Süreyya Genca 

26-1-1939 C : 1 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
liamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 

Mehmed Emin Yurda
kul (izinli) 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçesinde 200 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç, 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Tahsin San 

Az Et adedi : 399 
Beye iştirak edenler : 284 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 114 
Münihaller : 1 

/ Kabul 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

• Enver Adakan 
General Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

\ ismail Hakkı Uzunçar 
şiir 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaaıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kurat 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. 01. Besim Ömer 
Akalın 

edenler ] 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Kor Gi. Naci Tmaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Iıısel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
thsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
İsmail Kemal Alpsar 
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Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müf id Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
General Pertev Demir
li an 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 

Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Forid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hayrullah Ergin 
Sadettin [Jraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Üneal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 

Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorufc 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş. 
Hakkı Krlıcoğhı 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunah 
Amiral Fahri Engin 
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Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 

t : 27 26-1-
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

1939 C : 1 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Ur fa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Mehmed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. H. Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Memed Emir 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozuk (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
M. Ab. Renda (Bşakan) 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 

Tahsin Berk (İzinli) 
Erzincan 

Saffet Ankan 
Erzurum 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Ant eh 
Bekir Kaleli 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

İçel 
Emin İnankur 

İstanbul 
Ahmed H. Denizmen 
(İzinli) 
Atıf Bayındır 
Dr. Neeşt Ömer İrdelp 
(İzinli) 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 

Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 

Malatya 
İsmet İnönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. 1.) 
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Faik Kurdoğlu 
Maraş 

Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Muş 
Naki Yüeekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Alımcd Vefik Uluçay 

î : 27 26-
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
(İzinli) 

1-1939 C : 1 
Siird 

Hulki Aydın 
Mehmed Ali Kurdoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim İneedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Ilamdi Ülkümen 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Receb Zühıtü Soyak 
(İzinli) 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

* 

Afyon Kardhisar 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aza adedi : 390 
Reye iştirak edenler : 270 

Kabul edenler : 2 /0 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 128 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Aydın 

Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim 
Akalın 

Bolu 

Kural 

Ömer 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Korgeneral Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Ref et Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Ş ekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
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Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
insan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fai$c Kalt&fckıran 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyütepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
"Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hoikı Saydam 
Hamdi Ongun 

'İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

G eneral Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferrnh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Ulusan 

Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmcn 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vcdit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent" 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 
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Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdı Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürükcr 
Mehmed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
oeniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

JJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Refet Ülgen 
Van 

Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci. 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıean 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 

Bilecik 
îbrahim Çolak 

Salih Bozok (izinli) 
Bolu 

Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Riza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka. 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan (Hasta) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffat Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

tçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neeşt Ömer İrdelp 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü aÇkır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
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Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Ömer Dinç 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
îsmet tnönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Faik Kurdoğlu 
Osman Ercin 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (İzinli) 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

1938 malî yılı Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinde 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

değişiklik yapılmasına 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 269 

Kabul edenler : 269 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 129 
Münhaller : j 

/ Kabul edenler ] 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir' 
Cemal Esenef 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 

Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 
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Burdur 

Hal id Onaran 
İbrahim İNecmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Korgeneral Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe îfcşel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Ak$rüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzjiin 
Fuad Bulca 
İhsan Ktırtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çlağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hanşdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Asilan Tokad 
General JŞefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye Öniz 
Rüştü Bekit | 

Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

| Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltşpo 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafı Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşanc 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

trol 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam | 

1 Eamdi Ongun 
İstanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakta 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlıı 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıl doğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç. 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Resi d özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül | 

1 Zühtü Akın 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 

1 İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akea 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
MuttaliJ) üker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Naraj Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
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Turgud Türköğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Brten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Mıi§ 
Hakkı Kılıeoğlu 
^erka 'Çılöfltı 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral. 

t : 27 26-1-
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sîrel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevf ik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

1939 G : 1 
Sinob 

Hulusi Oruçoğlıı 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Ver a l 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Plyiboğlu 
Raif Karadeniz 

Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinesoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yotgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raıf Dinç 
Rıfat Vardar 

/ Meye iştirak etmeyenler ] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
İzzet Âkosman 

Amasya 
Esad Urâs 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Anean 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 

Nazmi Topcoğlu 
Balıkesir 

Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Örg6 Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Riza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener 
(İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (İzinli) 

Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Sârm Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
.smail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer Îrdelp 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl ;B*ryar 
Hamdi Aksoy 
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Hasan İ l i Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Tevi'ik- Fikret Sılay 
(V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maras 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ural (Hasta) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (izinli) 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
(izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim IncedayT 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

ismail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Zonguldak 
^sad Çakmakkava 
Halil Türkmen 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfnameye iltihakımız hakkındaki kanuna verilen 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
reylerin neticesi 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

399 
238 
238 

0 
0 

160 
1 

/ Kabul edenler ] 
Afyon KarahÂsar 

Cemal Ake.m 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Krnacı 

Antalya 
Cezmi Ergin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
lürkân örs 
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Ay&m 
Dr. Hulusi Alâtaş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarklı 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçtil 

Bayazıd 
Halici Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Hal i d Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Oalifa Kahraman 
Dr. Refik Güiran 
.Dr. Sadi Konuk 
Kor Gl. Naci Tınaz 
Mustafâ Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canrfcez 
Sadettin Ferid Taiay 
Şekibe İnsel 

Çanakkalt 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

t: 27 »1 
ihsan Kurtkan 
îlyaa Sami Muş 

Çorum 
A $ Biz» özenç; 
Dr. Mustafa Cantefctır 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldınm 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tâli ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysam 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltep® 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad- Sirmen 
General Pertev Demir-

General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz- Dumta 
Nakîye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm. 

1933 <S : 1 
Gazi Anteb 

AJj Bjfcç. 
Dr. Memed. Ali Ağakay 
General AE Hikmet 
Ayerdsm 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Muzaffer KIITÇ 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşime 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Muttu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Onfpa 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkr 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrallah Ergin 
Sadettin. Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamtırsal 

izmir 
Benal Araman 
Halü Menteşe 
Kâmil EjuEsun 
Ralrmi: Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmerc 
Şükrü Saraçoğlu 

Ispartn 
Hüsnü özdamar 
İbrahim; Btemh*alay 
Kemal Ünal 
Mükerrera Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General'Muhittin Akyüz 
Hüsrev Krziîdogan 
Memed Nazif 8}inal 
Ömer Küniay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Şerif ÎMen 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayıi Tan 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed? Hamdi Dikmen 
Ali Rîza Türel 
Bcdiz Morova. 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ün »T 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ; 

Kütahya 
Dr. Şak ir Ahmed E-üz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Muttalfb öker 
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Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlû 

Niğde 
Kâmil îrdelp 

1 : 27 26-1 
Ordu 

Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Amiral Fahri Ergin 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki B ekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 

1939 C : 1 
Hüsamettin Okan 
îsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
GL Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci, 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Ziya Esen 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum, 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (Hasta) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Eskişehir 

Yusuf Ziya özer 
Gazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşanc 
Ali Şevket öndersev 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hlmi Deııizınen 
(İzinli) 
Ali Barlas 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer Îrdelp 
(İzinli) 
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Dr. Eefik Saydam (B. 
V.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken (İzinli) 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
ur. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 

Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
İsmet İnönü (R. C.) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. A.) 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ur al (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Osman Dinçer 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid OraL 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

• Ordu' 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Ali Tunalı 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tohad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 



Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
tamuna yerilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Ajsa adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 399 
237 
237 

0 
: 0 

161 
1 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Aikçın 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat A*az 
Şakir Ktnacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Hulfisi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Blakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayamd 
Hal i d Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

4i ur dur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Kor. Gl. Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Taky 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüaün 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazlıar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işik 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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içel 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Hana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinssi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullâh Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

4zmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasa Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem tînsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Ktaldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif ®ken 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hümi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 

İ :3? 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali îRıza Esen 
Memed SeyMi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Orgeneral, Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ge-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. JŞaferr Ahmed ?Ediz 
Memed Somer 
Naşdd Uluğ 
Receb P«fcer 

Malatya 
©r. ^Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman 3£opta-
gel 
Mihri P^rtaş 
Muttalib t&cer 
Osman Taner 
Vmd Çınay 

Manisa 
Hilqnet Bagaır 

A1.1Ü9 t! : t 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
^ahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 

Mmâin 
Abdürr^ezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitahcı 
Sadullah Söney 
Şükrü Kaya 

Hakkı Kıhcoğlu 

Faik Soylu 
Kâmil ttrdelp 

*OrİM 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Eahri Engin 

Or. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkta 
Zühtü Duraikan 

S&ylıan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik «Tasman 

Siird 
Naki .Bekmen 
Şevki âüsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hükmettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Swas 
Gl. A. Öatekin Erdemgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Güualtay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tebmdağ 
Cemil Uybadın 
Faik 'özfcrak 

Zökaâ 
Galib Pekel 
Gl. Sıtka ctîke 
Hürrem 3&ogun 
Hüsnü Konay 
Nâzım ^osoy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
ReSötClgen 

Vmn 
Hakkı Cfegan 
ibrahim Arvas 
Münib Soya 

Yozgad 
Celâl Aaatt 
Ekrem P^kel 
Emin Dramaıı 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
"ĤnftTO Karabacak 
Necati ıSuneri 
İRAÎÎ Dinç 
rRilttt Mandar 
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Afyon Karakisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (izinli) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Tahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr., Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazjhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
örge Evren 

Bilecik 
Salih Bezok (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
H. Riza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

/ Beye iştirak 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzını Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Ant eh 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Aycrdem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

îçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(izinli) 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bs. V.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

etmeyenler ] 
îzmir 

Celâl Bay ar 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (izinli) 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpkıarj 
(İzinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Osman Dinçer 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (izinli) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravay* 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Öl. Naci Eldeniz (izinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
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ürfa 
Ali Saib Ursavaş (îzinli) 
Behçet Günay (izinli) 

î : 27 26-1-1939 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(îzinli) 

O : 1 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 

Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak (î-
zinli) 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi bakayasının affine dair kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Kasılı Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

reylerin neticesi 
(Kanun 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 138 
Münihaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
îbrahim Çolak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 
îbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Kor Gl. Naci Tmaz 
Fatin Güvendiren 

Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergen eli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 

Çorum '• 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

kabul edilmiştir) 

Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. îbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
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Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Etamin 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
latama*. özdamar 
Osman Işın 

Grimi AmÂeb 
Ali Kılıç 
Dr. Memed Ali Agakay 
Ömer Asam Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Afckaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sıskarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Brdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdı Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erei 
Fakihe öyraen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamuraal 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hasan İ l i Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Pfnu>al*y 

I : 2T 2&Î 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırldareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın ( 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Drblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Müştak UJmf&n. 

1939 C : 1? 
; Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dag 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Reeeb Peker 
Vedit TJzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-

' gel 
•Mahmud Nedim Zabcı 
Mîhri Pektaş 

, Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Refik tnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çöruk 
İrfan Ferid1 Al pay a 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadtıllah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkr Kılicoğlu 
Şevki Çiloglu 

Niğde 
Faile Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed- îhsan Tokgt'tz 
Dr. Ziya Naki Yaitırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşen i Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

. Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşjd Soviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak » 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergim 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboglü 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hîzal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 



Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

t : 27 
Tozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

26-1-1939 C : 1 
Ömer Evci 

Sırrı îçöz 

Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad (Jras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bilecik 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Asım Us 
Hasan Cavid 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

İçel 
Emin tnamkur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 

Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
ibrahim Grantay • 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (I-
zinli) 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Ömer Dinç 
Malatya 

ismet inönü (R. C.) 
Manisa 

Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abrava}^ 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordv 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (1-
zinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
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Memed AH Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

îsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 

Remzi Çincr 
Tekirdağ 

Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Süreyya Tevfik Gonca 

Trabzon 
Ilarndi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Dav 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (î-
zinli) 
Behçet Günay (İzinli) 

Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(îzralî) 

Millî mîidafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi haldımdaki 
3395 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edftmiştir) 

Afyon Marahisar 
Cemal Ak§m 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat A r a t 
Şakir Kmaeı 

Antalya 
Cezmi Erçrn 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân Öm 

Aydın 
Dr. Hulûsu Aîataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Az s, adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 2§8 

Kabul edenler : 268 
Reddedenler : 130 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 0 
Münhaller : ı 

/ Kabul edenler ] 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Enver Adakam 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
îsmail Haldö Uzunçarşriı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Neemi Dilmen 

Bmrsot 
Asaf Doras 
Dr. Gafib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Kor. Gl. Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çnntem 
Fazıl Nazmi Örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

* 

Çoruh 
Akif Akyös 
Ali Zırh 
Atıf TSaüa 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 

Çorum , 
Ali Rıza Özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyufe Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çagıi 
Nabi Rıaa Yıldırım 

DenitH 
Dr. Hamdı Berkman 
Dr. Kasam Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik; Tursan 
Mazhar Müf id Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Talî ön* 
gören 
Gl. Kiazraı Sevüktekim 
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Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Akan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakların 
Meedi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Ajb&S 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikraeet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Aihmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
61. Pertev X>eaairJıaıı 
öenöBal Zeki Soydemir 
Nafi Aluf Kansu 
Mafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eski§ekir 
Ahmed özfifomir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Atoteb 
Ali KIIKJ 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer A«rm Aksoy 

General îhsan Sökmen j 
Hakkı laıak Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer JLüag 
Münir Aikkaya 
Sadra Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Ckrtlessev 
Durak Sakarya 
Edib Jervmt SDer 
Hasan Fehmi Ataç 

t : Ti m-1 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celal Güven 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem ÜasaJ 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif /Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
;Dr. Tevfak Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Veled îzfendak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh öüpg&p 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid üzsoy 
Sadettin Serim 
Salih Tergay 

1939 <3 : 1 
Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Ailem 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akea 

Konya 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki "Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Afcalay 
Dr. Şakir Ahmed E d k 
Memed Soıaer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Gytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttaüö -öker 
Osman Taner 
Vasıf Çroay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
.Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik Inee 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Yaşar Özey 
Mara§ 

Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıkooğlıı 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgö-z 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

— m — 



İ : 27 26-1-1939 Ö : 1 
Sivas 

Gl. Akil öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Eemzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Süleyman Sırrı Gedik 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Bere Türker (izinli) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
GL Kazam Özalp 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozuk (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hasan Riza Soyak 

/ Beye iştirak 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Çankırı 

Hatice özgener (izinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâzığ 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Ânteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdemj 
Remzi Güreş 

Giresun 
Talât Onay 

etmeyenler ] 
İçel 

Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed H. Denizmen 
(izinli) 
Atıf Baymdır 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
Generai Ref et Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sday (V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (izinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
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Cavid Oral 
Dr. Aibravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 

t : 27 26-1-
Gl. Naci Eldeniz 
(İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 

1939 0 : 1 
Tekirdağ 

Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyr.tlı 

Trabzon 
Nâzım Poroy 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

Muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin muaddel 5 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Batı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Az a, adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

/ Kabul 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 

: 399 
257 
257 

0 
0 

141 
1 

edenler ] 
Dr. Hüsamettin 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim 
Akalın 

Bolu 

Kural 

Ömer 

Dr. Emin Cemal Suda 
Burdur 

Halid Onaran 
Bursa 

Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Korgeneral Naci Tmaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi 
çeker 
Ref et Ca nrtez 

L 

Ger-

Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 



1:27 â6-lÜS9 6 : 1 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmaü Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza rYıldırım 

Dmizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Asiajo. Tofcad 
General Şeîik Tursan 
Mazhar Mijfid Kansu 

Biymbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kijazraı Sevük-
tekin 
Huriye önjz 
Rüştü Bekijt 
Zeki î&esıâd Alsan 
Zülfü Tigrfl 

EMme 
Dr. Fatma >Memik 
Faik Kalta|kıran 
Meedi Boydan 

Elifatğ 
Fazıl Ahmejâ Aykaç 
Fethi Altay^ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
AbdüHıak Errat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işıfc 

Erzurum, 
Aziz Akyür#c 
Dr. Ahmed fikri Tuzer 
Fuad SirmejB 
General Peıffiev Demir-
han 
General Zefcf Soy demir 
Nafi Atuf İfansu 
Nafiz DumtŞ 

Şükrü Koçai 

Ahmed özcttmir 
Emin Sazak; 
İstamat özdfcmar 
Osman Işın 

Gazi Jmteb 
Ali Kılıç 
pr, Memed Ali Agakay 

Memed ŞaMn 
Ömer Asım Afcfoy 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank üs 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya. 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înarakur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 

Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Mazım Börekçi 
Memed SeyMi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Drblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
fcaytuğan 
Sagıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ge-
besoy 
Kâzım Ofcay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr„ Şakir Ahmed Edi« 
Memed Somer 
Naşdd Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgoren 

MtiH&tya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Başkan 

General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pefcbas 
Muttalîb Öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Namı Duru 
Kenan Örer 
Refik tnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlıı 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Orda 
Ahmed ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunah 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım îSirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Gife&eşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durakan 

Seyhm 
Esma Naymaaı 



İbrahim Mete* 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman, 

Naki Bekanen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi O r u ç l u 
tsıaatf Hakta Veral 
'Yusuf Kemal Te&girşBnk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bteda 
Rasim Basara 

1 : 27 » I 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Srtfcî Ük« 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

1989 C r 1 
Trabzon 

Daniş Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 

I Raif Karadeniz 
i Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

, Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

tbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci. 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esatf U M » 

Ankara 
Aka Güindür 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmı Topeoğlu 

Mtâfâesir 
Cemal Esener 

Gl. Kâzım Özalp 
Meansd Emir 

Büöcik 
İbrahim Ç«fask 
Salih Bozok (İzinli) 

BolM: 
Cevadı Abbas Gürer 
Fethi Ok^«r 
Hasan Cemii Çambel 
Ismaril Bafcfcı Uzmay 

Mitat Dagdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hasan Riza Soyak 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice öggener (İzisli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Eyub Sabrı Akgöl 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küöçüka 
Yusuf Başkaya. 

ffîyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (tzinli> 

Elâzığ 
Fuad Ağraiı (T.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
S a f M Acıkan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Zıya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
meır (İzinli) 
Atıf Baymdır 
Dr. Neeşfc öraer İrdelp 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam (B§. 
V.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazror 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hamdi Afcsoy 
Hasan ÂH Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdansar 

Kars 
Fuad KöpsüLü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Goşkan 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzMi) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç; 

Malatya 
İsmet İnönü (R. C.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. Â.) 
Faik Kurdoğlu 
Kani K;ır*nosmaaı 
Osman Ercin 
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Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kuşun 
Nuri Ural (îzinli) 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu$ 
Naki Yücekök (îzinli) 

Niğde 
Ahmed Velik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
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Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(îzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (izinli) 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

1939 C : 1 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Mehmed Uğur 
Remzi Çiner 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 
Süreyya Geraca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Behçet Günay (îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (îzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(îzinli) 

» • « 

3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortisman sandığına verilen avansın tezyidi hakkın
daki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kmacı 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 244 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 154 
Münhaller : [ 

[Kabul edenler ] 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydm 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Korgeneral Naci Tınaz 
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Fatin Güıvendiıen 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazım örkûn 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa. Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Mıtnir- Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Renkli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Katısu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim. Tali Ön
gören 
General Kiazrm Sevüfe-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memife 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Alisay 
Fuad Ziys< Qiyiltep« 

I Erzinoam 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 

I General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakrye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç, 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General îhsan Sökmen 

I ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

| Şevket Erdoğan 
îçel 

Emin înamkuF 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarban 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü; Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
HaiiL' Menteşe 
Kâmil Dursun 

Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demizalay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Srtkr Şerif Eken 
Şerif ilden 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay-

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Drblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan • 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza, Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
da» 
General: Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 

w —̂  

Mustafâ Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım- Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Semer 
Naşdd Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Mufctalîb Öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay : 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Mavaş 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzafc Satana 
Dr. Rrzaı Levent» 
irfan Ferid Alpaya 

| Rıza Erten 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid. Mengi 
Kâmil Irdelp, 

Ordu 
I Ahmed, ihsan Tokfpz 
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Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk| 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Tokad 

Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yoegad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Raıf Dinç 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Bere. Türker (izinli) 
Haydar Çerçel 
izzet Akasman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Ura* 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Tapt» 
Falih Rrfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğhı 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bosok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dagdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Hasan Riza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Hatice özgener 
(izinli) 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necifc» Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(izinli) 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
(izinli) 

Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küııtay 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
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S. Sayısı : 58 
Ankaranın Yakubabdal köyünden Yozgadoğullarından 
Ahmedoğlu Satılmış Kayanın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/511) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 4/3899 

24 -V - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Ankaranın Yakub abdal köyünden Yozgadoğullarından Ah
medoğlu 1309 doğumlu Satılmış Kayanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Ankara Ağır ceza 
mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğin
den 23 - V - 1938 tarihli ve Ceza %ş. U. Md. 245/141 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid 
evrak hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C, Sayar 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 3/511 
Karar No. 17 

21 - I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ankaranın Yakubaptal köyünden Yıldırım 
oğullarından San Ali lâkabile maruf Hacı Ali
yi taammüdle öldürmekten suçlu ayni köyden 
Yozgadoğullarından Ahmedoğlu 1309 doğumlu 
Satılmış Kayanm ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Ankara ağır ceza mahkemesince veri
len kararm tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesinden sadır olan 11 - III -1938 
tarih ve 6152/839 sayılı ilâm müteakib kanunî 
muamelenin ifası için Başvekâletin 24 - V -1938 
tarih ve 4/3899 sayılı tezkeresile Encümenimi
ze havale edilmekle mezkûr ilâm ile dava dos
yası tedMk olundu. 

Hacı Alinin karısmı kıskandığı için evine 

girmekten menetmesinden münf ail olan Satılmış 
Kaya tedarik ettiği tabanca ile ağılından dö
nerken yolunu bekleyib Hacı Aliyi öldürdüğü 
sübut bularak Satılmış Kayanm ölüm cezasma 
mahkûm edildiği ilâm ve zabıtname münderi-
catmdan anlaşılmakla yapılan müzakere netice-. 
sinde taammüdle öldürmek suçundan dolayı Sa
tılmış Kaya hakkında hükmedilmiş olan ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilme
sini icab eden bir sebeb görülemediğin
den Teşkilâtı esasiye kanununun ,26 ncı 
maddesine göre bu cezanm infazına ka -
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzına Encümence ittifakla karar verilmiştir. 



Yüksek Reisliğe sunulur. Bursa Kocaeli Gazi Anteb 
Adliye E. Reisi M. M. Ktifo 8. F. 1'alay Ragtb Akça ö. A. Aksoy 

Çorum Kocaeli Erzurum Kayseri Kayseri Konya 
Münir Çağü Salâh Yargı Fuad Sirmen ff. F. Perker R. özsoy R. Türel 
Ankara Antalya Balıkesir Ordu 
M. ökmen Numan Aksoy ö. Evren M. B. Pars 

(S. Sayısı: 58) 



S. Sayısı: 59 
Manisanın İlyascılar köyünden Mustafaoğlu Hakkı Biçicinin 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/518) 

T.C. 
Başvekâlet 7-VI-1938 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
Soyu 4/4356 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Manisanın İlyascılar köyünden Mustafaoğlu 1328 doğumlu 
Hakkı Biçicinin ölüm cezasma çarptırılması hakkında Manisa ağır ceza mahkemesince verilen ve 
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinin 4 -VI -1938 tarihli ve 
Ceza î§. U. Md. 267/153 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Boyar 

Adiye encümeni mazbatası 
T.B. M. M. 

Adliye encümeni 21-1 -1939 
Esas No. 3/518 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Manisanın İlyascılar köyünden Receb kızı 
Şehriyeyi kaçırmak ve cebren kızlığını bozmak 
ve buna mâni olmak isteyen anası dört aylık 
gebe Ayşeyi öldürmek suçlarından maznun ay
ni köyden Mustafaoğlu 1328 doğumlu Hakkı Bi
çicinin ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkında 
Manisa ağır ceza mahkemesince verilen kararın 
tasdikmı mutazammm Temyiz mahkemesi birinci 
ceza dairesinden sadır olan 2 - IV -1938 tarih ve 
628/1207 sayılı ilâm müteakib kanunî muamele
nin ifası için Başvekâletin 7 - VI -1938 tarih ve 
4/4356 sayılı tezkeresile Adliye encümenine ha
vale edilmekle mezkûr ilâm ile dava dosyası mü-
talea ve tedkik olundu. 

Hakkı Biçicinin evvelce nişanlısı iken aile
leri arasmda dargınlık husulünden dolayı nişan
lan bozulan Şehriye, anası Ayşe ile kuyu başın

da çamaşır yıkarlarken Hakkı Biçici yanlarına 
gelerek zorla Şehriyeyi kaçırmağa teşebbüs et
mesi üzerine hu hareketine mâni olan Ayşeyi 
hâmil olduğu tabanca ile yaralayıb öldürdüğü 
ve Şehriyeyi sürükleyerek fundalığa götürüb 
kızlığını bozmak üzere taarruzda bulunmuş 
ise de bunu kendisi icra ve itmam edemeyince 
çomakla tasavvur ve kasdettiği fili ika ettiği 
sübut bularak ölüm cezasma mahkûm edildiği 
ilân ve zabıtname münderecatından anlaşılmış
tır. ' 

Yapılan müzakere neticesinde Hakkı Biçici
nin mahkûm edildiği ölüm cezasının hafifleşti-
rilmesini veya değiştirilmesini müstelzim bir se-
beb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr cezanın 
infazma karar verilmesi hususunun Umumî He-
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rar v«rfînoaştîr. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. 
Çorum Kocaeli 

Münir Çağıl Salâh Yargı 

ittifakla ka-

Kâtib 
Erzurum 

'uad Sirmen 

Ankara 
M. ökmen 

Bursa 
. 8. F. Tatay 

Kayseri 
••- K. Özsoy 

Antalya 
Numan Akşoy 

Kocaeli 
Bag%b Akça 

Ordu 
M, B, Pars 

Balıkesir 
Ö. Evren 

Gazi Antelb 
ö. A. Aksoy 

(S. Sayısı : 59) 



S. Sayısı: 60 
Uşağın Dağdemirler köyünden San Mehmcdoğllanndan 
Ahmedoğlu Halil Önderin olum cezasına çarptırılması hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/545) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
Sayı: 4/8129 

2-XI-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iki kişiyi taammüden ve birini tehevvüren öldürmekten suçlu Sarı Mehmed oğullarından Ahmedoğ
lu 1316 doğumlu Halil önderin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Uşak ağır ceza mahkeseince ve
rilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilen teşkilâtı esasiye kanununun yrmi 
altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 1-XI-1938 tarihli've Ceza îş. U. 
Md. 436/237 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. i, 
Başvekil 

C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 3/545 

Karar No. 16 

21-1 - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Uşağm Dağdemirler köyünden Muhtar Ra
mazanla Mustaf aoğlu Memedi ve Memedin ka
rısı Ayşeyi öldürmekten ve Muhtar Ramazanın 
karısı Fadimeyi yaralamak suçlarından maz
nun ayni köyden Sarnnemedoğllarmdan Ahmed
oğlu 1316 doğumlu Halil Önderin ölüm cezasına 
mahkûmiyetine dair Uşak ağır ceza mahkeme
since verilen kararm tasdikini mutazammm 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sa
dır olan 21 - VI -1938 tarih ve 2873/2472 sayılı 
ilam müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 2 - II - 1938 tarih ve 4/8129 sayılı 
tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle 
mezkur ilâm ile dava dosyası tedkik olundu. 

Ham ve zabıtname mündericatma göre; mak
tul Memed bir suçtan dolayı mevkuf bulundu

ğu sırada Halil Önder, Memedin karısı Ayşeyi 
metres olarak yanma almış ve kocası aleyhine 
boşanma davası da açdırmışsa da Memed tahliye 
edilerek tekrar karisile birleşmiş olmasından 
kin bağlayarak, hâdise günü sırtlarında odunla 
dağ tarafından gelmekte olan Ayşe ile Memedin 
geçecekleri yol üstünde pusu kurarak hâmil ol
duğu tüfekle Memedi öldürdükten sonra Ayşeyi 
önüne katıb kendi evine götürdüğü ve vakadan 
haberdar olan köy Muhtarı Ramazanın kendisi
ne yaklaştığım görünce silâhmı çevirib Rama
zanı da vurub öldürdüğü ve karısı Fadimeyi de 
yaralayarak kolunun kırılmasına sebebiyet ver-
diği ve evde bulunan Ayşeyi de balta ile yara
layıp öldürdüğü sabit olmakla Halil önderin 
bu suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm edil-



eldidiği anlaşümıştrr. 
lora edilen müzakere - üzerine Halil önder 

hakkmda hükmedilmiş olan ölüm cezasmm ha
fif leştinlmesini ve değiştirilmesini müstelzim 
bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr 
cezanm infazma karar verilmesi hususunun 
Umumî heyetin tasvibine arzına encümence it
tifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. 

Çorum 
Münir Çağıl 
Ankara 

M. ökmen 
Kocaeli 

Ragıb Akça 
Kayseri 

B. Özsoy 

Kocaeli 
Salâh Yargı 
Antalya 

Numan Aksoy 
Gazi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Balıkesir 
Ö. Evren 

Kayseri 
H. F. Perker 

Konya 
E. Türel 

» • - « 
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S. Sayısı :61 
Büyük Millet Meçlisi 1938 yılı birinci ve ikinci teşrin ayları 

hesabı hakkında Meclis hesablarının tedkikı encümeni 
mazbatası (5/79) 

â Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. Hesablarının Tedkikı encümeni ' 21-1 -1939 

Karar No. 6 
Esas No. 5/79 

"""" Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

1938 senesi ilk teşrin ayı iptidasında Ziraat bankasında bulunan para. 
1938 senesi birinci ve ikinci teşrin ayları içinde alınan para. 

Hepsi 
1938 senesi birinci ve ikinci teşrin aylan içinde verilen para. 

23 452 1 1938 senesi ikinci teşrin ayı sonunda Ziraat bankasında kalan para. 
Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1938 senesi ilk teşrin ve ikinci teşrin ayları sarfiyat evrakı 

gözden geçrilerek usulüne muvafık görüldüğü gibi 1938 senesi eylül nihayetinde Ziraat bankasında 
mevcud bulunan paraya ilk teşrin ve ikinci teşrin ayları içinde alınan para ilâve ve sarfolunan para 
da yekûnden çıkarıldıktan sonra Ziraat bankasında ikinci teşrin nihyetinde yukarıda yazıldığı üzere 
23 452 lira bir kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından kalan hesabı katği pusulasına muvafık oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Heyeti umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim ohınur. 

142 750 
751 292 

894 043 
870 591 

77 
65 

42 
41 

M. H. Ted. E. Reisi M. M. 
Van İstanbul 

H. Ungan Ziya Karamursal 

Murakıb 
Denizli 

Kâtib 
Ankara 
B. Araz 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Ankara 
Ş. Kmacı 
Balıkesir 
M. Emir 

Çankırı 
Ziya Esen 

Seyhan 
1 Mete 





S. Sayısı: 62 
1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi bakayasının 
munzam kesir ve cezalarile birlikte affına dair kanun lâyi

hası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 1180) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - I - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/284 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile birlikte 
affı hakkında Dahiliye ve Maliye vekilliklerince hazırlanan ve îcra Vekilleri heyetince 11 - I - 1939 
tarihinde müstaceliyet kaydile Yüksek Meclise arzı kararlastınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
O. Boyar 

Esbabı mucibe 

1933 yılında vilâyetlerin maruz kaldığı şümullü buhranı önlemek ve tediye muvazenelerini dü
zeltmek maksadile 1936 yılında 35 milyonlira bakayasile birlikte 2871 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan vilâyet hususî idarelerine devredilen arazi vergisinin hesablaşma-
sında mikdar itibarile mühim bir yekûn teşkil eden bakayanın tevhiden ve bir kalemde 
devredilmesi yüzünden mükelleflere isabet eden sabıka borçlarının hangi senelere aid olduğunun 
tayin edilememesi ve edilse bile eski yıllardan biriken bu vergi bakayasının tamamının istifası mü
kelleflerin ödeme kabiliyetlerinin üstüne çıkması gibi sebeblerle ahiren yapılmakta olan arazi tah
ririnde muamelesi kesbi katiyet eden cüzütamlara nazaran husule gelecek inkişafları karşılık tuta
rak 1935 malî yılı gayesine kadar tahakkuk etsin etmesin tahsil edilemeyen arazi vergisi bakayası
nın munzam kesir ve cezaları ile birlikte terkinine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksadla 2566 sayılı kanunun kabul ettiği 1340 yılı mebde ittihaz edilmek suretile 1935 malî 
yılı sonuna kadar olan arazi vergisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile birlikte affi için ilişik 
kanun projesi ihzar edilmiştir. 

Affin yalnız tahakkuk etmiş arazi vergisi için değil mezkûr yıllara aid olmak üzere tahakkuku 
icab eden vergiye de şamil olduğu birinci maddenin 2 nci fıkrası ile tavzih olunmuştur. 

Vergi mikdarını anlamak için müracaat eden emlâk sahiblerile vukuat görmüş olan bina ve 
arazi sahiblerine tebliğ olunan tezkere bedelleri ile mal sandıklarında mevcud tezkereler hususi 
idarelere devredilmiştir. 

Bu verginin idarei hususiyelere devrindeki mııcib sebeb ve zaruretler göz önünde tutularak bu 
defaki terkinden dolayı husulü muhtemel sarsıntının önüne geçmek maksadile tahrir masrafı karşı
lığı olarak 2901 ve 3161 numaralı kanun hükümlerine tevfikan Maliye vekâletinden verilmekte olan 
mebaliğ umumî bütçeye mal edilerek mahsub olunacaktır. 

Şu vaziyete göre tahsil kabiliyeti azalan ve güngeçtikçe tahsil nisbeti zâfa uğrayacak olan bu fo^-
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kayanın afilinden hususî idarelerin şümullü zararlara maruz kalmıyacakları ve beri cihetten' bu tas
fiye sonunda tahakkuk eden vergilerin zamanında ve daha kolaylıkla tahsili ve binnetice tahsilat 
nisbetlerinln yükselmesi imkânlarının tahakkuku düşünceleri bu lâyihanın tanziminde ayrıca yer al
mıştır, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/1180 
Kafar No. 12 

20- I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergi
si bakayasının munzam kesir ve cezalarile bir
likte affi hakkında Dahiliye ve Maliye vekâlet-
lerince hazırlanarak icra Vekilleri Heyetince 
Büyük Meclise arzedilmesi kararlaştırılan ka
nun lâyihasının gönderildiğini ihtiva eden 
16 - I -1989 tarihli ve 6/284 numaralı Başvekâ
let tezkeresi Encümenimize tevdi edilmiş oldu
ğundan Dahiliye vekili ve Maliye vekâleti Va
ridat umum müdürü hazır oldukları halde 
okundu: 

Lâyihaya merbut mucib sebebler mazbata
sında tafsil edildiği üzere; Hususî idarelere aid 
olduğu soneler tefrik edilmeksizin bir kalem 

içinde devredilen bakayanın kemiyet noktasından 
çoMuğu bideme kabiliyetinden üstün derecede 
tahsilat icrasına mütevakkiî bulunmaktadır. 

Buna mukabil; yapılmakta olan yeni arazi 
tahririnin, katiyet kesbetmiş tam cüzler üzerin
de husule^ getirdiği inkişaflar, bu bakayanm 
mükellefler lehine olarak terkin edilmesini müm
kün kitm$kta ve bu muameleden hususî idare
lerin varilatı bir eksilmeye maruz kalmayacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla kanun lâyihası kabule şayan gö
rülerek mjaddeler üzerinde yapılan tedkikler ne
ticesinde : 

Muafiyet müddetinin, 1935 malî yılı sonu olarak 
tahdidi :îve muafiyet derecesinin, tahakkuk 
ettirilmemiş bulunan vergilere ve munzam ke
sirlere ve cezalara da teşmili teklifini ihtiva 

eden birinci madde ve mükelleflere taleb 
üzerine verilen ve malsandıklarında mevcud 
olan ıbina - arazi vergileri tebliğ tezkerelerinin 
hususî idarelere devredilmesi teklifini ihtiva eden 
ikinci madde ve kanun mucibince hususî idarele
rin tahrir masrafı olarak Maliye vekâletine ver
meğe mecbur bulundukları para dahi aranılmaya
cağını ifade eden üçüncü madde aynen kabul 
edildi ve kanunun unvanı üzerinde bir kısaltma 
yapılması muvafık görüldü. 

Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtib 

Tokad 
H. F. Ergun 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
/ . Kemal Alpsar 

İstanbul 
Ş. Â. ögel 

Malatya 
R. Barkan 

Sivas 
8. Görkey 

Zonguldak 
Rifat Var dar 

Reis V. 
Çanakkale 

Ş. Yaşın 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Samsun 
M. Ali Yürüker 

Tokad 
Galib Pekel 

M. M. 
Mardin 

Edîb Ergin 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Kütahya 
M. Sümer 

Srvas 
V. R. Seviğ 

Urfa 
M. Dinçsoy 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 21 -1 - 1939 
Esas No. 1/1180 

Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

1840 malî yılı iptidasından itibaren 1935 malî 
yılı sonuna kadar olan arazi vergisi bakayasının 
munzam kesir ve cezalarile birlikte affine dair 
olub İcra Vekilleri Heyetinin 11 - I - 1939 ta
rihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası Başvekâletin 19 - I - 1939 
tarihli ve 6/284 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe sunulmuş ve bu kere necümenimize havale 
buyurulmuş olduğundan Dahiliye vekâleti ma
hallî idareler umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve görüşüldü. 

2871 numaralı kanuna tevfikan hususî ida
relere devredilmiş bulunan işbu bakaya yüzün
den hususî idareler her ne kadar kısmen müste-
fid olmakta bulunmuş iseler de biriken bu vergi 

bakayasının kayidlerine nazaran mükelleflerin 
lâyikile tayini ekseriya kabil olamadığı ve kabili 
tayin olanlarda dahi bu bakayanın tamamen ifa
sı mükelleflerin ödeme kabiliyetlerinin fevkinde 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi ver
gisi bakayasının munzam kesir ve cezalarile bir
likte affi hakkında olub Başvekâletin 16-1-1939 
tarih ve 6/284 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Dahiliye ve Maliye en
cümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize 
verilmiş olmakla Maliye vekâleti namına Vari
dat ve Dahiliye vekâleti nammâ Mahallî idareler 
umum müdürleri hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu : 

Lâyiha, 2871 sayılı kanun mucibince hususî 
idarelere devredilen arazi vergisinin 1935 yılı 
sonuna kadar tahakkuk etmişi ve 35 milyon lira-

olduğu ve ahiren arazi tahriri yapılan yerlerde 
alınan neticelere göre arazi vergisinde vuku bu
lacak yeni inkişaflara nazaran hususî idarelerin 
işbu yapılması mutasavver terkinden dolayı vari
datça bir gûna sarsıntıya uğramıyacakları yazılı 
ve şifahi olarak verilen izahattan anlaşılmakla 
kanun lâyihası Eneümenimizee dahi aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Seyhan 
/. Tav E. Draman E. Nayman 

Bursa Diyarbakır Mardin 
Dr. G. Kahraman H. öniz O. Dinçer 

Manisa îçel İstanbul 
T. Hitit E. İnankur A. Byindir 
izmir Van Zonguldak 

K. Dursun 1. Arvas 8. Necati 

dan ibaret bulunan bakayasının terkinini ve ay
ni verginin bir cüzünü teşkil etmekte olan ve 
vergi mikdarını anlamak için müracaat eden em
lâk sahiblerile vukuat görmüş olan bina ve arazi 
sahihlerine t ebliğ olunan tezkere ıbedellerile mal 
sandıklarında meveud tezkerelerin hususî idare
lere devrini ve 2901 ve 2161 sayılı kanunlara tev
fikan ahiren yapılan tahrir masrafının umumî mu
vazeneye mal edilerek mahsubunu istihdaf et
mekte olub Eneümenimizee de esas itibarile ka
bul edilmiştir. 

Arazi vergisi için müruru zaman esası kabul 
edilinceye kadar bunlara aid vergi bakayasının 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23-I-1939 
Mazbata No. 44 

Esas No. 1/1180 
Yüksek Reisliğe 
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terkini mevzubahs bulunmamakta ve bu yüzden 
her senenin vergi bakayası vergi defterlerinde 
ayrı ayrı gösterilmeyerek bakaya namile toptan 
bir devir yapılmakta ve seneler geçtikçe bu ba
kayanın mikdarı çoğalmakla beraber hangi se
nelere aid olduklarını anlamak da gayrikabil 
bir hale gelmiş bulunmakta id i 1935 yılından 
arazi vergisi 2871 sayılı kanunla hususî idarelere 
devredildiği zaman bahsedilen bakaya da yekûn 
halinde devredilmiş ve mezkûr idareler
ce 2566 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tev
fikan butların takibine devam edilmiştir. An
cak 2656J sayılı kanun meriyeti tarihinde beş 
sene müruru zaman müddetini doldurmuş olan 
vergilerin nihayet üç sene daha takib edilebile
ceğini kabul eylemiş ve bu müddet de 1937 so
nunda hitama ermiş bulunduğundan idarei hu
susiyeler müruru zaman hükmünü bu bakaya 
üzerinde tatbik eylemekte müşkülâta düşmüş
lerdir. 

Vergilerde kabul edilen müruru zamanın bu 
bakaya hakkında tatbik edilmemesi kabule şa
yan olamayacağı gibi müruru zamana uğrama
yanların da tahsilinden vaz geçilmesinin doğru ol
mayacağı tabiî bulunmaktadır. 

Bü lâyiha bir taraftan bu vaziyete nihayet 
verdiği gibi diğer taraftan da vatandaşları eski 
senelere aid borçlardan kurtararak onları son 
senelere aîd vergi mükellefiyetlerini daha kolay
lıkla ifa edebilecek bir hale koymaktadır. 

Verilen izahata nazaran idarei hususiyeler 
1936 yılında bu vergilerden 2 226 000 ve 1937 
yılmda da 3 169 000 lira tahsil edebilmişler ise 
de yukarıda ifade edildiği gibi 2656 sayılı ka
nuna göre bu bakayadan kısmı azamı müruru 
zamana uğramış olacağından badema bu nis-
betlerde tahsilat yapılması ümid edilmediği ve 
maahaza idarei hususiyelerin yeni tahrirden 3 
milyon liraya yakin bir istifade temin edecekleri 
melhuz olub bundan başka Hazine tarafından 
sarfedilerek bilâhare kendilerinden alınacak 
olan bilcümle tahrir masraflarının da kendile
rine bu lâyiha ile terkedilmiş bulunması kabul 
edilen bu terkinden idarei hususiyeler için bir 
zarar tasavvur edilm,esi ihtimalini bertaraf ey
lemiş bulunmaktadır. 

1340: senesine kadar arazi vergisi zaten ter-
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kin edilmiş bulunduğundan bu kanun ile ya
pılan terkinin 1340 ve 1936 yılları arasındaki 
senelere aid olacağı tabiî ise de 1936 yılından 
evvelki senelere aid vergilerin kamilen terkin 
edildiğini kanun metninde göstermek mülâha-
zasile Hükümet lâyihasının birinci maddesinde
ki (1340 malî yılı başından 1935 malî yılı so
nuna kadar) tâbiri' (1935 malî yılı sonuna ka
dar) şeklinde değiştirildiği gibi bu terkinin 
bu vergiye aid bulunan tezkere bedellerine de 
şamil olduğuna dair bir kayid ilâve edilmiştir. 

Bu verginin mütemmim bir cüzü olan ve 
.2871 sayılı devir kanununa idhali icab ettiği 
halde unutulmuş bulunmasından dolayı idarei 
hususiyelerce tahsil edilerek Hazineye veril
mekte olan tezkere bedellerile bu tezkereler
den mal sandıklarında mevcud bulunanların da 
hususî idarelere devri hakkındaki ikinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

2901 ve 2161 sayılı kanunlara tevfikan Ha
zinece yapılmış olan tahrir masrafının umumî 
bütçeye idhalile mahsubunun temini maksadi-
le sevkedildiği anlaşılan üçüncü madde encü-
menimizce esas iti'harile kabul edilmiş ise de 
tahrir tarzından yeniden tahsisat verilebileceği 
gibi bir mana çıktığından encümenimiz mad
deyi, mahsubun icra tarzını ve asıl maksadı 
ifade eder bir şekle koymuştur. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

M. Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Çorum 
F. öymen F. Sairi Akgöl 

Kastamonu Kayseri Kırklareli 
T. Coşkan N. Kerven Ş. ödül 

Kırşehir Kocaeli 
M. S ey f eli A. Sait Akbaytuğan 

Manisa Maraş 
T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 

Mardin Ordu Sivas 
R. Erten H. Yalman R. Basara 

Tokad Trabzon Yozgad 
S. Gença Sırrı D ay Sungur 
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ÜÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi 
bakayasının munzam kesir ve cezalarile birlikte 

af fine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 -— 1340 malî yık başından 1935 
malî yılı sonuna kadarki senelere aid olarak ta
hakkuk ettirilmiş ve bu kanunun meriyeti tari
hine kadar tahsil edilememiş olan arazi vergisi 
bakayasmm munzam kesirleri ve cezalarile bir
likte kayidleri terkin olunur; yukarıki fıkra 
hükmü; mezkûr senelere aid olup da 2566 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre taksite 
bağlanmış ve henüz tahsil edilememiş olan (tak
siti hulul etmiş olsun olmasm) arazi vergisi ba
kayası ile munzam kesir ve cezalarına da şamil
dir. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
mezkûr senelere aid olmak üzere yeniden arazi 
vergisi tahakkuk ettirilemez. 

MADDE 2 — Vergi mikdarmı anlamak için 
müracaat eden emlâk sahiblerile yeniden inşa 
olunmak veya kıymeti arttırılmak veya eksiltil
mek suretile vukuat görmüş olan bina ve arazi 
için bir defaya mahsus olmak üzere sahihlerine 
tebliğ olunan tezkereler mukabili almmakta olan 
tezkere bedelleri de vilâyet hususî idarelerine 
devredilmiştir. 

Malsandıklarmda mevcud olan tezkereler pa
rasız olarak hususî idarelere devrolunur. 

MADDE 3 — 2901 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi mucibince vilâyet hususî idarelerinin 
Maliye vekâletine vermeğe mecbur oldukları 
tahrir masrafı alınmaz. 

2901 ve 3161 sayılı kanunlara göre sarfedil-
miş ve tahrir neticelerinin her vilâyette tatbik 
mevkiine konulmasına kadar sarf edilecek olan 
mebaliğ umumî bütçeye konulacak tahsisat ile 
mahsub olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Arazi vergisinin 1935 malî yılı sonuna kadar olan 
Vakayasmtn affine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 
aynen. 

Hükümetin ikinci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 
aynen. 

Hükümetin dördüncü maddesi 

( S. Sayısı : 62 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRtŞt j 

Arazi vergisi bakayasının affins dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1935 malî yılı sonuna kadarki | 
senelere aid olarak tahakkuk ettirilmiş ve br ; 
kanunun meriyeti tarihine kadar tahsil edil- j 
memiş olan arazi vergisi bakayasmm munzam j 
kesirleri ve cezalarile birlikte kayidleri terkin 
olunur. YukarıM fıkra hükmü, mezkûr senele
re aid olub da 2566 sayılı kanunun 6 ncı mad- j 
desine göre taksite bağlanmış ve henüz tahsil j 
edilmemiş olan (bu taksitlerin tediye zamanlarr ' 
gelmiş olsun olmasm) arazi vergisi bakayasile 
munzam kesir ve cezalarına ve tezkere bedel- | 
terine de şamildir. i 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
mezkûr senelere aid olmak üzere yeniden arazi ı 
vergisi tahakkuk ettirilemez. [ 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen I 

MADDE 3 — 2901 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi mucibince vilâyet hususî idarelerinin 
Maliye vekâletine vermeğe mecbur oldukları 
tahrir masrafı almmaz. 

2901 ve 3161 sayılı kanunlara göre sarfedil-
miş ve tahrir neticelerinin her vilâyette tatbik 
mevkiine konulmasına kadar sarfedilecek olan 
mebaliğ 1938 ve müteaMb malî yıllar Maliye 
vekâleti bütçelerinde geçen ve eski seneler mah-
subatı namile açılacak fasıllardan 3010 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde mahsub edilir. 

• MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 62 ) 
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MADDE 5 -— Bü kanun hükmünü icraya 

Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
G. Bayat 
Da.V. . 

Dr. B. Saydam 
Mf.V. 

Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 

11 - İ - 1939 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Sılay K. Özalp 
Ha.V. MaLV. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Na. V. îk. V. 

A. Çetinkaya H. Çakır 
Gtî .V. Zr.V. 

Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

MADDE 5 
aynen. 

.— Hükümetin beşinci maddesi 

( S. Sayısı : 62 ) 



— 9 — 
MADDE 5 — Hükûmetn 5 nci maddesi ay

nen 

(S. Sayısı : 62 ) 





S. Sayısı: 63 
İkinci kânun ve şubat 1939 aylan ücret ve maaşlarının 
tediye sureti hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası(l M9I) 

T. C. """ 
Başvekâlet 20 -I ~ 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/379 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İkinci kânun ve şubat 1939 ayları ücret ve maaşlarının tediye sureti hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - I - 1939 da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (E) fıkrası 
mucibince kurban bayramı için dört gün tatil kabul edilmiştir. Bu sene kurban bayramının 31 
ikincikânun 1939 salı gününe tesadüf etmesi hasebile işbu dört günlük tatilin sonu 3 şubat 1939 
cuma gününe tesadüf ettiğinden 2739 sayılı kanuna ek olarak çıkan 3466 saydı kanunun 2 nci mad
desi mucibince 4 şubat 1939 cumartesi günü de bütün gün tatil yapdacaktır. Bu vaziyete göre daire
ler ancak 6 şubat 1939 tarihinde açılacaktır. 

Malûm olduğu veçhile memurların maaşı, memurin kanunu mucibince, her ay peşin olarak veril
diği gibi müstahdemlerin ücreti de işledikten sonra verilmektedir. 1 şubat 1939 tarihi ile bu günü 
takib eden diğer günlerin tatil gününe tesadüf etmesi hasebile memurların maaşları ile müstah
demlerin ücretleri ancak tatilin hitamı olan 6 şubat 1939 tarihinde verilebilecektir. 

Bayram olması hasebile memur ve müstahdemlerin temin olunacak ihtiyaçları göz önünde tutula
rak bunların maaş ve ücretlerinin ikinci kânunun 27 sinden itibaren ödenmesi muvafık görülmüş ve 
bu sebeble merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
MatbataNo. 41 

Esas No. 1/1191 

23-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

İkinci kânun ve şubat 1939 aylan ücret ve ma-
aşlarmm tediye sureti hakkında olub Başvekâle
tin 20 . I - 1939 tarih ve 6/379 sayılı tezkeresi 
ile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad 
Ağralı hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha, ikinci kânun ve şubat 1939 ayları üc
ret ve maaşlarının ikinci kânunun 27 sinden iti
baren ödenmesini istemektedir. 31 ilk kânun 1939 
tarihinde başlayacak olan kurban bayrammm 
dört gün olması ve son günün cumaya tesadüf 
etmesi dolayraile 3466 sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince cumartesi gününde de tatil yapıl
mak mecburiyetinde bulunulması ve bu günü de 
pazar gününün takiıb etmesi maaş ve ücretlerin 
ancak şlabatm altmcı günü tevziini mümkün kıl
makta olduğundan memur ve müstahdemlerin 
bayram ihtiyaçlarının temini mülâhazasile sev-
kedildiğî anlaşılan lâyiha Encümenimizee de ye

rinde görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Kayseri 
N. Kerven 

Kocaeli 
A. Said Akbaytuğ 

Mardin 
E. Erten 
Tokad 

S, Genca 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Manisa 
an T. Türkoğlu 

Ordu 
H. Yalman 
Trabzon 
Sırrı Day 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kastamonu 
T. Coşhan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Sivas 

R. Basara 
Yozgad 
Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tkinci kânun ve şubat 1939 aylan ücret ve maaş
larının tediye sureti "hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ikinci kanun 1$39 ayı ücret
leri ile şubat 1939 ayı maaşı ikinci kânunun 
27 sinden itibaren ödenir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

icra 

Bş. V. 
G. Boyar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 
Yücel A, 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

19 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
Ha, V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na,V. 
Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

î -1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 63 ) 



S. Sayısı: 64 
Millî müdafaa ihtiyaçları için ( 125,5) milyon liraya kadar 
taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası ( I 1192 ) 

20 - I - 1939 

Büyük Millet (Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon liraya kadar taahhüde girişilmesine dair 3395 
sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - I -
1939- tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

3395 sayılı kanunla Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar 1938 - 1948 yıllarına 
geçici taahhüd salâhiyeti verilmiş olub her sene ödenecek azamî mikdar bu kanunla 12,5 milyon 
lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır, 

Aneak bir kısım mubayaata aid taksitlerin daha yakın senelere alınmasına zaruret görülmüş olub 
kanunun kabul ettiği 12,5 milyon liralık azamî tediye mikdarile bu taksitleri karşılamak kabil 

olamayacağı nazara alınarak 1939 ve 1940 seneleri için 12,5 milyon liralık azamî haddin mütekabilen 
18 000 000 ve 17 000 000 liraya çıkarılmasına ve 1938 malî yılında bütçeye konulan 8,5 milyon 
lira tahsisata ilâveten daha bir milyon liralık tediyat icrasına zaruret görülmüş ve lâyihanın 1 nci 
2 nci ve 4 ncü maddeleri bu maksadı temin etmek üzere hazırlanmıştır. 

Munzam tahsisat olarak istenilen bir milyon liranın varidat fazlasile karşılanması derpiş olun
muştur. 

Lâjphanın 3 ncü maddesi, 3525 sayılı kanunla kabul buyurulan İngiliz Teslihat Kredi anlaşma
sına müsteniden ve mecmu bedeli 6 milyon ingiliz lirasını geçmemek üzere yapılacak mubayaat 
için 125,5 milyon liraya ilâveten gelecek yıllara sari taahhüd icrasına salâhiyet alınmasını temin 
etmek üzere tanzim olunmuştur. 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/381 

y 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 43 

Esas No. 111192 

23 -I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125 buçuk mil
yon liraya kadar taahhüde girişilmesine dair 
3395 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Başve
kâletin 20 - I - 1939 tarih ve 6/381 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize verilmiş olmakla Millî Müdafaa 
Ve Maliye vekilleri hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu: 

3395 sayılı kanunla Millî Müdafaa ihtiyaçları 
için 125 buçuk milyon liraya kadar 1938 - 1948 
yıllarına geçici bir taahhüd salâhiyeti verilmiş 
ve bunun her sene ödenecek mikdarı da 12 buçuk 
milyon lira olarak tesbit edilmişti. Lâyiha, ba
zı acil ihtiyaçların temini için bu salâhiyete is
tinaden yapılacak olan bir kısım mubayaata aid 
tediyelerin daha yakın senelere alınması suretile 
1939 yılına aid tediye mikdarmın 18 ve 1940 yı
lına aid tediye mikdarınm da 17 milyon liraya 
çkanlması, ve ayrıca 1938 yılında bütçeye, konu
lan 8 buçuk milyon lira tahsisata ilâveten ve 
mezkûr, yıl varidat fazlasından ödenmek üzere 
daha bir1 milyon liralık tediyat icrasının temini 
ve 3525 sayılı kanunla kabul edilen İngiliz tes-
lihat krödisi anlaşmasına müsteniden ve 125 bu
çuk müy»n liralık salâhiyete ilâveten gelecek yıl

lara geçici taahhüd icrasına salâhiyet verilmesi 
maksadlarmı ihtiva etmektedir. 

Alınan izahata nazaran encümenimizce de mu
vafık görülen lâyiha esas itibarile kabul edilmiş 
ancak birinci maddenin müstakil bir madde ola
rak 3395 sayılı kanuna eklenmesi şekil itibarile 
daha uygun görüldüğünden lâyihanın başlığı ile 
birinci madde bu şekle uydurulmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen E. 

Kayseri 
N. Kerven 

Kocaeli 
A. S. Akbaytuğan 

Mardin 

R. V. 
Kayseri 

Faik Baysal 

Çorum 
Sabri Akgöl 
Kırklareli 
Ş. Ödül 

Manisa 
T. Türkoğlu 
Ordu-

B. Erten H, Yalman 
Tokad 

S. Gença 
Trabzon 

Sırrı Day 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Kastamonu 
T. Çoşkan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Maraş 

A. Tiritoğlu 
Sivas 

B. Basara 
Yozgad 
Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3395 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3395 sayılı kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Faizlerile birlikte umumî taahhüd yekûnu 
125,5 milyon lirayı geçmemek üzere, her sene 
ödenecek mikdarlar için tesbit olunan azamî 
(12,5) milyon lira, 1939 senesi için (18 000 000) 
liraya ve 1940 senesi için (17 000 000) liraya çı
karılmıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon li
raya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 

3395 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 20 - V -1938 tarih ve 3395 sa
yılı kanunla, faizlerile birlikte umumî taahhüd 
yekûnu 125,5 milyon ve her yıl tediye mikdarı 
12,5 milyon lira olarak tesbit olunan gelecek yd-
lara geçici taahhüd salâhiyetinin 1939 malî yılı
na aid olan tediye mikdarı 18 000 000 liraya ve 
1940 malî yılına . aid olan tediye mikdarı 
17 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

(S. Sayısı : 64) 
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MADDE 2 — Bu kanunun birinci maddesile 

artırılan senelik tediye mikdarlarmm (12,5) mil-
j«on liradan fazlası taallûk ettiği senelerde elde 
edilecek varidat f azlasile veya millî bankalardan 
birinde açtırılacak kredi ile karşılanır. 

MADDE 3 — 3525 sayılı kanunla tasdik olu
nan anlaşmada teslihata tahsis edilen kredi mik-
darmı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici ta
ahhüde girişmeye Millî Müdafaa vekili mezun
dur. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı bütçesinin 916 ncı faslma 
(1 000 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri talihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeye Millî Müdafaa ve Maliye vekil
leri memurdur. 

20-1-1939 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf.V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H, Alataş 

Ad. V. 
T, F. Silay, 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. t V. 

Rana Tarkan 

M. M. V. 
N. Tına» 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk.V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Aynen 

( â. Sayısı : 64 ) 
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S. Sayısı: 65 
Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları ( I /il 81) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - 1 - 1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/283 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay saylavlarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollarında parasız seyahatleri hakkında 
Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 -1 -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Hatay saylavlarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollarında parasız seyahatleri hakkında 
1042 numaralı kanuna yapılan ek kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Hatay saylavlarının da Devlet demiryollarımızda parasız seyahat etmelerine müsaade edilmesi
nin; Hatay Devlet Riyaseti tarafından riea edildiği fevkalâde murahhaslığımızdan Hariciye vekâ
letine işar kılınmış ve taleb, Hariciye vekâletince ve Başvekâletçe Hükümetin Hatay münasebetleri
ni teshil edecek mahiyette bulunarak muvafık görüldüğünden projesi sunulan kanun hazırlanmıştır. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/1181 

Karar No. 7 

20-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Hatay saylavlarının Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet demiryollarında parasız seyahatleri hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve tcra 
Vekilleri Heyetinin 7 -1 -1939 tarihli içtimaın-
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası encümene 
davet edilen Hükümet memurları hazır olduğu 
halde tedkik ve müzakere olundu: 

Hatay saylavlarının Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet demiryollarında meccanen seyahat et
melerine müsaade edilmesi Hatay Devlet Ri
yasetinden rica edilmiştir. Bu hususun temini 
Hatay Fevkalâde komiserliğinden de işar edil
mesi üzerine Hatayla olan münasebetimizi tes
hil noktai nazarından Başvekâletçe ve Harici
ye vekâletince muvafık görülen mebusların 
meccanen seyahati hususu encümenimizce de 

tasvib edilerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafıa En. Reisi M. M. 

Erzincan Kayseri 
A. Samih llter A. Hilmi Kalaç 

Kâtib 
Afyon K. Afyon K. 

Cemal Akçtn M. Gönenç 
Elâzığ Eskişehir 

F. Z. Çiyiltepe O. Işın 
îzmir İsparta 

S. Epikmen H. özdamar 
Niğde 

H. Mengi 
Tokad ' 

Manisa 
O. Ergin 

Ankara 
E. D emir el 

içel 
F. Mutlu 

Kars 
Baha öngören 

Samsun 
Dr. A. Sirel Gl. S. Üke 

Bütçe encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 45 

Esas No. 1/1181 

23-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Hatay mebuslarının Türkiye Cumhuriyeti Dev
let demiryollarında parasız seyahatları hakkın
da olub Başvekâletin 16 -1 -1939 tarih ve 6/283 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Nafia encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize verilmiş olmakla Nafıa vekâleti 
müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

Hatay mebuslarının Demiryollarımızda para
sız seyahat etmelerine müsaade edilmesi hakkın
daki Hatay Hükümet Reisinin ricası ve Hatay 
Fevkalâde murahhaslığının işarı Hükümetçe iyi 
karşılanmış ve böyle bir müsaadenin verilmesi 
Hatay münasebatmm inkişafı noktasından mü-
nasib görülerek işbu kanun lâyihasının t eklif 
edildiği anlaşılmıştır. Alman bu izahattan son
ra lâyiha Encümenimizce de yerinde görülerek 

aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunulur. 
Reis 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Kayseri 

N. Kerven 
Kocaeli 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Manisa 
A. Said Akhaytuğan T. Türkoğlu 

Mardin 
R. Erten 
Tokad 

8. Oenca 

Ordu 
H. Yalman 
Trabzon 
Sırrı Bay 

M. M. 
Trabzon 

72. Karadeniz 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Srvas 

R. Basara 
Yozgad 
Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair 

olan 1042 numaralı kanuna ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hatay saylavları, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet demiryollarında parasız 
seyahat ederler. Taleb vukuunda hüviyet cüz
danları ibraz edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Nafıa 
vekili memurdur. 

7-1-1939 
£§. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar T.F.Sılay K.Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. R. Saydam- Ş: Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 
S. 1. M. V. Gk 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğhı 

( S. Sayısı : ÖS ) 





S. Sayısı: 66 
1938 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağlı bazı da
ire bütçelerile (L) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
l/l 177, 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılmasına dair 
I 1178 sayılı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
meclisi ve Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçelerinin bazı 
fasıllarına munzam tahsiaat ilâvesine dair 2/84 ve Divanı 
muhasebat 1938 malî yılı bütçesinde 540 ItraUk münakale 
yapılması hakkında 2 86 sayılı kanun teklifleri ve Bütçe 

encümeni mazbatası 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire fc&feçelerîte (L) cetvelinde deği

şiklik yapılması hakkında kanım lâyöıası (1/1177) 

T. C. 
Başvekâlet 16-1-193$ 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/286 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde ve (L) cetvelinde de
ğişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 10 - I - 1933 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

.Başvekil 
C. "Boyar 

Mucib sebebi er lâyihası 

Şûrayı devlet ; j , 
Birinci madde : 

F. Mi. Lira 

85 5 000 Tekaüdlüklerini taleb edenlerden bilfiil 30 sene hizmet etmiş olanların adedi tah
minden fazla çıkmıştır. 

88 1000 Yeni teşkilât kanunile ilâve olunan aza, başmuavin ve raııaarinler için mefruşat 
alınacaktır. 

Devlet meteoroloji işleri umum, müdürlüğü 
131 2 1 500 Tertibinde mevcud tahsisatın malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları 

karşılayamayacağı anlaşılmıştır. . 
132 800 Yeni kiralanan binaya nakledilecektir. 
134 2 500 Yeni açılan istasyonlara mefruşat ihtiyaçları temin edilecektir. 
136 500 Mevcud tahsisat ihtiyaeı karşılayamayacaktır. 
137 1 3 000 Yeniden bazı defter ve cetvellerin tabettirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 
137 3 200 Asistan ve telsizcilere mesai gömleği ve tulumu yaptırılacaktır. 

(*S. Sayısı r-66 ) 
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138 2 000 Tek memurla çalışan istasyonlara yeniden tayin edilecekler için ihtiyaç hâsıl ol
muştur. ' 

139 2 000 Yeniden yaptırılacak istasyon binalarının mahallerini tedkik ve tesbit etmek ve 
mevcud istasyonları kontrol etmek üzere gönderileceklerin harcırahları karşılı
ğıdır. 
Cenub meteoroloji istasyonu binasının tamirine lüzum hâsıl olmuştur. 
Fenoloji ve meteoroloji bültenlerinin kâğıd ve ıbaskı ücretlerine verilecektir. 
Kursa ikinci parti olarak gelecek asistanların iaşe, ibate ve yol masraf larile ki-
tab ve sair masrafları karşılane çaktır. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
290 300 Cumhuriyet bayramında vilâyetlerde yapılan masraflar dolayısile bakiye tahsisat 

sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 
Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
îşten el çektirilenlerle hastalık dolayısile vazifelerinden ayrılanların yerlerine 
gönderilen vekillerin tahakkuk edecek harcırahları içindir. 
Mevcud tahsisat ihtiyacı karşılryamayacaktır. 
Arazi üzerinde çalışan postaların zarurî masrafları karşılanacaktır. 

Hariciye vekâleti 
512 2 20 000 Boenos - Ayresde yeniden ihdas edilen elçilik için mefruşat ve demirbaş satın 

alınacaktır. 
513 3 500 Boenos - Ayres sefareti için otomobil satın alınacaktır. 
515 11 500 Tayin edilen Boenos - Ayres sefiri ile sefaret memurlarının harcırahları karşı

lığıdır. 

, ' Adliye vekâleti 
602 1 3 000 Tertibindeki bakiye 2 300 lira tahsisatın malî sene sonuna kadar ihtiyacı karşıla-

yamryacağı anlaşılmıştır. 
614 1 20 000 Tertibindeki 114 000 lira tahsisattan şimdiye kadar 96 144 lira sarf edilmiş olup 

bu vaziyete göre bakiye kalan 17 856 liraya ilâveten daha 20 000 liranın temini 
icab etmiştir. 

Maarif vekâleti 
664 7 9.981 Adliye vekâleti hesabına biri îtalyaya, ikisi Almanyaya ve ikisi de Isviçreye ol

mak üzere yeniden beş talebe gönderileceği' gibi mevcud tahsisat halen tahsilde bulu
nanların masraflarına da kâfi gelmiyecektir. 

Nafıa vekâleti 
735 7 . 1 500 Soba ile teshinleri mahzurlu görülmesinden dolayı memurlarının şimdiye kadar so

ğukta vazife görmekte oldukları Tıbbî adlî müessesesinin morg, kimyahane, toksi-
* koloji tasımlarında kalorifer tesisatı yaptırılmasına lüzum görülmüştür. 

^~ Ziraat vekâleti 
854 40 000 Mevcud tahsisat enstitü ve lâboratuvarların malî sene sonuna kadar levazım 

ve işletme masrafları için kâfi gelmiyecektir. 
855 1 20 000 Enstitü tarafından yeniden bazı eserler tab ve neşredilecektir. 

5 5 000 Yapılan hesablara ve şimdiye kadar vukubulan sarfiyata göre bu tertibe 
5 000 lira ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

859 40 000 Bir taraftan günden güne artmakta olan umumî hizmetlere aid masraflar, di
ğer taraftan bu sene emaneten idaresi ciheti ihtiyar edilen talebe yemekha-
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İkinci madde 
Üçüncü m/ıdde 

Dördüncü madde 

nesinde çalıştırılmakta olan aşçı, garson, bulaşıkçı ve emsali müstahdemler üe : 

retleri için bu mikdar fazla tahsisata lüzum olmuştur. 

Harita umum müdürlüğü 
Tertibindeki tahsisat malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları kar1-
şılryamıyacaktır. 
Mesaha gemisi için çok lüzumlu olan bir motor alınacaktır. 
Mesaha gemisinin ilkbaharda mesaisine devam edebilmek üzere bazı kısım
larının süratle tamiri icab etmiştir. 
Almanyaya gönderilmeleri tekarrür eden talebenin zarurî masrafları karşılana
caktır. 
Eski yıllar bütçelerinden tahakkuk eden borçlar ödenecektir. 
Umumî ve iktisadî hayatta Cenubî Amerikanın iktisab etmiş olduğu mühim 
rol dolayısile Boenos - Ayreste bir Orta elçilik tesisi ve vaziyeti hazırai siya-
siyenin icabı olarak Balkan Devletleri nezdindeki elçiliklerimizin de Büyük 
elçiliğe tahvili tekarrür etmiş ve bu vaziyet dolayısile merkez teşkilâtının da 
takviyesine zaruret hâsıl olmuştur. 
1938 senesi bütçesinin hini tanziminde mevzubahs olmıyan bu tahvil ve ih
daslar dolayısile karşılığı bütçe tasarruf atından temin edilmek üzere 1938 
bütçesine merbut L cetvelinden ceman 1.4 memuriyetin filî kadroya ilâvesine 
lüzum hâsıl olmuştur. ı s 
Demiryolunun Diyarbakır istasyonundan itibaren Irak ve î ran hududlarma ka
dar temdid edilmesi ve Van gölü sahilinde demiryollarına muktazi tesisatın 
yapılması için 3262 numaralı kanunla (50) milyon liraya kadar gelecek sene
lere sari taanhüd icrasına salâhiyet verilmiş, verilen salâhiyete müsteniden 
1937 malî yılı bidayetinde başlıyacak işler ' için de, Nafıa vekâleti bütçesine 
azamî iki milyon lira, fevkalâde tahsisat vazı kabul olunmuştur. 
Ancak bu suretle mezkûr vekâlet bütçesine konulan iki milyon liranın se
nesi içinde sarf edilmeyen kısmınm ertesi senelere devri için kanunda sarahat 
mevcud olmadığı cihetle verilen salâhiyetin tamamen istimal edilebilmesi için 
mevzubahs paradan sarf edilmeyen kısmının 1938 ve müteaküV senelere, devri 
zarurî görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ÎÖ3S mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağh bazı daire bütçelerinde ve (L) cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cetvelde 
yazılı tertibleri arasında (223 071) liralık münakale yapılmıştır. 

MADÛE 2 — 1938 malî yılı Başvekâlet bütçesinin 69 ncu faslının 3 ncü işletme maddesinden (56) 
lira tenzil edilerek (eski yıllar borçlan) adile yeniden açılan 81 nei fasla fevkalâde tahsisat olarstk 
konulmuştur. * , 

MADDE 3 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) cetvelinin Hariciye vekâ
letine aid kısmındaki kadrolardan altıncı dereceden iki, sekizinci dereceden üç, dokuzuncu dereceden 
iki ve onuncu dereceden yedi kadro bu cetvelden çıkarılmıştır. 

MADDE 4 >— 3262 numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibince karşılığı fevkalâde memba-
lardan temin edilmek suretile 1937 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kaydedilen paralardan, 
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seneleri içinde sarf olunmayan mikdarlar ayni hizmetin ifasma tahsis edilmek üzere müteakib seneler 
bütçelerine devren varidat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 5 
MADDE 6 

Bş. V. 
G. Boyar 
Mî. V. 
Yücel 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Na. V. ' 
A. Ç&tinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ik. V. 
H. Çakır 

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

a. t v. 
Rana Tarkan 

10 I -1939 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

1938 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1178) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/285 

16 - I - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğien 

1938 malî yılı Jandarma Genel Komutanlığı ile Maarif vekâleti bütçelerinde ve muvazenei 
umumiye kanununa bağlı cetvellerin bazılarında değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 - I -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başyekil 
C. Bay ar 

Mucib sebebler lâyihası 

Birinci madde: 
F. M. Lira 

495 

633 

637 

638 

640 

641 
643 

Jandarma umum kumandanlığı 

2 000 1937 malî yılında 1471, 1475 ve 1861 numaralı kanunlar mucibince tahakkuk 
eden ikramiye, nakdî tazminat ve hayvan tazmin bedelleri tediye edilecektir. 

Maarif vekâleti ' ' 
7 000 Tekaüdlüğünü taleb edenlerden bilfiil 30 sene hizmet etmiş olanların adedi tah

minden fazla çıkmıştır. 
1938 - 1939 ders yılı içinde orta okul ve liselerde yeniden açılan 301 sınıf ve 
şubenin muallimlerile Ertik okullarına ilâve edilen şubeler öğretmenlerinin 
ücretlerine verilecektir. 

15 000 Yeni açılan sınıf ve şubelerle kız mekteblerinde askerlik dersi okutacak öğ
retmenlerin ücretleri içindir. 

1 500 
1 000 / Meveud tahsisatın sene sonuna kadar ihtiyacı karşılıyamıyaeağı anlaşılmıştır. 
1 000 J 
2 000 Kültür direktörlüklerle ilk tedrisat ispekterleri için yeniden satın alınmasına 

lüzum hâsıl olan mefruşat ve demirbaş bedelleri tediye edilecektir. 

150 000 
15 000 
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7 815 
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e : 
393 

Üçüncü madde : 

Dördüncü madde : 

Beşine] 

Altıncı 

L madde : 

madde : 

Yedinci madde : 

Tertiblerinde mevcud tahsisat malî sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmi-
yecektir. 

Görülen lüzum üzerine nakilleri icra edilenlerle yeniden tayinleri yapılanların 
harcırahları karşılığıdır. 
Bu sene toplanacak olan Maarif şûrasına -iştirak edeceklerin harcırahları tedi
ye edilecektir. 
İlk öğretim ispekterlerinden yeniden veya naklen tayin edilenlerin harcırahları 
da bu tertibden karşılanmaktadır. Malî sene sonuna kadar olan devre için 
asgarî 40 000 liraya ihtiyaç varsa da tasarruf edilen tahsisat kâfi olmadığın
dan ancak bu mikdar teklif edilmiştir. 
Sene içinde yeniden yaptırılacak telefon tesisatı ile mubayaa edilecek makine 
bedelleri karşılığıdır. 
Teşkilâtı genişleyen Güzel sanatlar akademisi için yeniden yabancı mütehassıs
lar angaje edilecektir. 
Nisan ayından itibaren muhtelif yerlerde aded ve talebe sayısı itibarile daha 
geniş ölçüde açılacak köy eğitmenleri kurslarının iki aylık ücret harcırah ve 
masrafları karşılığıdır. 
Güzel sanatlar akademisinde yangın musluklarile elektrik tesisatı yaptırıla
caktır. 
Güzel sanatlar akademisinin resim ve heykel müzesi tamir ettirilecektir. 
Müzik öğretmen okulunun mahrukat ihtiyacı temin edilecektir. 
Mevcud tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. 
Yeni açılan snıf ve şubelere sıra, dolap, masa, yazı makinesi ve saire alına
caktır. 
Sanatoryomda ve bazı okullarda elektrik tesisatı tesis ve ikmal ettirilecektir. 
Bazı okulların tamirine lüzum hâsıl olmuştur. 
Bu paradan 10 344 lirası, teşkilâtı seneden seneye genişlemekte ve ihtiyacı o nis-
bette artmakta olan Ankara Tarih, dil ve coğrafya fakültesinde ders veren pro
fesörlerin ücretleri ve bakiyesi de fakültenin masrafları karşılığıdır. 
İstanbul üniversitesi doçentlerinin 1937 malî yılında karşılıksız olarak tahakkuk 
eden maaşları tediye edilecektir. 

Yeni açılan Erenköy kız lisesi Çamlıca şubesile Kabataş lisesi pansiyonu için 
3 aded binek ve yük arabası alınacaktır. 

Ertik ve teknik öğretim okullarında yeniden açılan smıf ve şubelerin öğretmen 
ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Erenköy kız lisesine bağlı Çamlıca şubesile Kabataş lisesinde pansiyon açılma
sına lüzum hâsıl olmuştur. 

Yeni açılan ve teşkilâtı genişletilen pansiyonlarda istihdam edileceklerdir. 
Yüksek iktısad ve ticaret okulunun Maarif vekâletine bağlanması hakkındaki 
3507 sayılı kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde yanlış gösterilen tertibler dü
zeltilmektedir. 

v ( S. Sayısı : 66) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı muVaz&hei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişklik yapıl
masına dair kanun lâyihası 

Madde 1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) nu
maralı cetvelde yazılı tertibleri arasında (396 994) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — 1938 malî yılı Maarif vekâleti bütçesinin 678 nci (Kamp masrafı) faslından (393) 
lira tenzil edilerek (1937 malî yılı karşılıksız borçları) adile yeniden açılan 697 nci fasla fevkalâde 
tahsisat ol'arak konulmuştur. 

Madde 3 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı «D» cetvelindeki nakil vasıta
ları kadrosunun Maarif vekâleti kısmında gösterilen binek ve yük arabası yirmi sekize 'çıkarıl
mıştır. 

Madde 4 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı «L» cetvelinin Maarif vekâleti 
kısmında (Bölge sanat okulları ile Kız Enstitüleri ve kız sanat okulları ve diğer meslek ve akşam 
okulları) başlığı altındaki kadrolardan 35 lira maaşlı 7 aded öğretmenlik kadrosu çıkarılmıştır. 

Madde 5 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı «M» cetveline 200 er lira ücretli 
Erenköy Kız Lisesi Çamlıca şubesile Kabataş lisesi ilâve edilmiştir. 

Madde 6 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı «N» cetvelindeki hademe adedi 
altı yüze çıkarılmıştır. 

Madde 7 — 3507 sayılı kanuna bağlı (3) numaralı cetvelin Maarif vekâleti başlığı altındaki 
kısmı ilişik (2) numaralı cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 

MADDİDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MA;D'DE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

7 - I - 1939 
M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

K. Özalp Dr. B. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
îk. V. , S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

H. Çakır Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

İdare Heyetinin, B. M. Meclisi ve Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçesinin bazı fasıllarına 
munzam tahsisat ilâvesine dair kanun teklifi (2/84) 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden intihab edilen azanın tahsisat ve harcırahlarına verilecek tahsisat ile 3549 sayılı kanun 
mucibince B. M. Meclisi memurlarına yapılacak zam ve yeniden alınacak memur maaşı karşılığı mevcud 
olmadığından 1938 malî yılı B. M. Meclisi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerile 1938 malî yılı Riyaseti 
Cumhur bütçesinin 31 nci faslına tahsisat ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri İdare Âmiri idare Âmiri 
H. Bayrak t. F. Alpaya Dr. S. TJzel 

MADDE 1 — 1938 malî yılı-B. M. Meclisi bütçesinin 26 ncı, 1933 ve daha sonraki senelere aid 
tahakkuk edecek aza harcırahı karşılığı faslından 7 680 lira tenzil edilerek 7 620 lirası ayni yıl büt
çesinin 3 ncü faslının 1 nci mamurlar maaşı maddesine ve 60 lirası da 5 nci muvakkat tazminat faslına 
zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı B. M. Meclisi bütçesinin 1 nci tahsisat faslının 2 nci aza tahsisatı 
maddesine 33 000, 4 ncü muvakkat tazminat maddesine 420, 2 nci harcırah faslının 1 nci aza harcırahı 
maddesine 3 000, 1938 malî yılı Riyaseti. Cumhur bütçesinin 31 nci faslının 1 nci asıl tahsisat mad-

Bş. V. 
C. Bayar 

Mf.V. 
• Yücel 

Ad. V. 
T. F. Silay 

Na. V. 
A, Çetinkaya 

{ S. Sayısı : 66 ) 
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desine 5 000, 2 nci fevkalâde tahsisat maddesine 7 000, 3 ncü 1452 sayılı kanunun 16 nci maddesi mu
cibince verilecek tazminat maddesine 2 480 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanun B. M. Meclisi tarafından icra olunur. 

îdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 malî yılı bütçesinde 540 liralık münakale yapıl
masına dair teklifi (2/86) 

Yüksek Reisliğe' 

1 haziran 1928 tarihinden itibaren ailesine tekaüd maaşı bağlanmış olan Divanı muhasebat 
ınurakıblerinden ölü Ali Gökçenin ailesine verilmesi icab eden ikramiyenin verilebilmesi için 
1938 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin tekaüd ikramiyesi faslına mevzu tahsisat kifayet et
mediğinden 48 nci faslın ikinci defatir ve evrakı matbua maddesinden 540 lira tenzil edilerek 42 
nci tekaüd ikramiyesi faslına zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

/. F. Alpay a Dr. S. TJzel 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 48 nci faslının 2 nci defatir ve ev
rakı matbua tertibinden 540 lira tenzil edilerek ayni sene bütçesinin 42 nci tekaüd ikramiyesi 
faslına zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 42 
Esas No. 1/1177, 
1/1178, 2/84,86 

23 - 1 -1939 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerile cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair olub Başvekâletin 16 kânu
nusani 1938 tarih ve 6/285, 286 sayılı iki tez-
keresile idare Heyetinin 1938 malî yılı Büyük 
Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı muha
sebat bütçelerinin bazı tertibleri arasmda müna
kale yapılmasına ve bazı tertiblerine munzam 
tahsisat verilmesine dair olan iki kıta kanun tek
lifi Maliye vekili Fuad Ağralı ve İdare âmirlerin
den İrfan Ferid Alpaya ile her dairenin alâkalı 
memurları hazır oldukları halde birer birer okun
du ve konuşuldu: 

Kanun lâyihalarına bağlı mucib sebebler ve 
her lâyihada teklif olunan değişiklikler hakkında 

alman izahat esas itibarile Encümenimizce yerin
de görülmüştür. Yapılan müzakere neticesinde 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin muhtelif tertib
lerine istenen 36420 liralık munzam tahsisat ile 
Riyaseti Cumhur bütçesinin bazı tertiblerine is
tenen 14 480 liralık munzam tahsisat, Maliye ve
kilinin muvafakatile diğer bütçelerin bazı tertib-
lerinden malî yıl nihayetine kadar kullanılama
yacağı mülhaza edilen tahsisattan münakale su-
retile temin edilmiş bulunmaktadır. Bundan 
başka Maarif vekâleti bütçesinde (1937 malî yılı 
karşılıksız borçlan) adı altında yeniden açılacak 
bir fasla başka bir tertibden 393 liranm nakli is
tenmekte ise de bundan evvelki mazbatalarımız
da da arzeylediğimiz veçhile bu gibi borçların za-

( S. Sayısı : 66 ) 
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rurî sebeplerden mütevellid olub olmadığının Ve
killer Heyetince tedkiki temin edilmek üzere 
müstakil bir lâyiha ile Yüksek Meclise sevkedilme-
leri lâzımgeldiğinden mezkûr madde lâyihadan 
çıkarılmıştır. 

Lâyihanın hepsi birleştirilmek suretile yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Reis R. V. M. M, 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R, Karadeniz 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine 4ahil bazı daire bütçelerinin ilişik bir 
sayılı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 679 185 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Başvekâlet büt
çesinin 69 ncu faslnm üçüncü işletme maddesin
den 56 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede (eski 
yıllar borçları) adile yeniden açılan 81 nci fasla 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 4 ncü maddesine bağlı «D» cet
velindeki nakil vasıtaları kadrosunun Maarif 
vekâleti kısmmda gösterilen binek ve yük ara
bası yirmi sekize çıkanlmışaır. 

MADDE 4 — W3S malî yrli muvazenei umu
miye Ufüntteunun 16 net maddesine bağlı «L>> 
cetvelinin hariciye vekâletine aM tetsnımdaki 
kadrodan %ltöîcı dereceden 2, sekizinci derece
den 3, *d©feûzımcu dereceden'2 ve 10 ncu derece
den 7iaded ile Maârif vekâletine aM kısmındaki 
(bölge sâtfât okulları ile kız enstitüleri ve kız 
sanat ökulîaTi ve diğer meslek ve akşam okulla
rı) kadresütiıdan da onuncu dereceden 35 lira 
maaşlı yedi-aded öğretmen gikatflmıştır. | 

MADDE 5 — 1938 malî yılı muvazenei umu- j 

Ktib 
İstanbul Çorum Kastamonu 

F. öymen E. Sabrı Akgöl T. Çoşkan 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

N. Kerven Ş. ödül M. Seyfeli 
Kocaeli Manisa Maraş 

A. Said Akbaytuğan T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Sivas 
B. Erten H. Yalman B. Basara 
Tokad Trabzon Yozgad 

S. Genca Sim Bay Sungur 

miye kanununun 9 ncu maddesine bağlı «M» cet
veline iki yüzer lira ücretli (Erenköy kız lisesi 
Çamlıca şubesi) ile (Kabataş lisesi) ilâve edil
miştir. 

MADDE 6 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 11 nci maddesine bağlı «N» 
cetvelindeki hademe adedi altı yüze çıkarılmış
tır. 

i 

MADDE 7 — 3507 sayılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin Maarif vekâleti başlığı altındaki 
kısmı bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gös
terildiği üzere değiştirilmiştir. 

MADDE 8 — 3262 numaralı kanunun muvak
kat maddesi mucibince karşılığı fevkalâde mem-
balardan temin edilmek suretile 1937 malî yılı 
Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kaydedilen pa
ralardan senesi içinde sarfolunmayan mikdarlar 
ayni hizmetin ifasma tahsis edilmek üzere müte 
akib seneler bütçelerine devren varidat ve tah
sisat kaydolunur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

| MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra-
j ya Maliye vekili memurdur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunuyla 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

(S.-Sayısı : 66) 



Bütçe encümeninin teklifine bağh 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
Muhassasatm nevî Lira Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Aza tahsisatı V 33 000 
Muvakkat tazminat 420 

Fasıl yekûnu 

Aza harcırahı • . 

Memurlar maaşı 

Muvakkat tazminat 

1933 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek aza 
harcırahı karşılığı 7 680 

RİYASETİ CUMHUR 

Reisi Cumhur tahsisatı 
Asıl tahsisat 5 000 
Fevkalâde tahsisat 7 000 
1452 numaralı kanunun 16 nci maddesi mucibince verilecek 
tazminat 2 480 

33 420 

3 000 

7 620 

60 

Fasıl yekûnu 14 480 

DİVANI MUHASEBAT REİSLİĞİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 540 

Defatir ve evrakı matbua 540 

ŞÛRAYI DEVLET REİSLİĞİ 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaûd ikramiyesi 5 000 

Mefruşat ve demirbaş 1 000 

( S . Sayısı : 66) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatm nevi Lira Lira 

Kitab ve risale masrafı 
;^itabf ve risale mubayaa bedeli 400 
Kararlar mecmuası tabı ve neşir masradb ' 600 

Fasıl yekûnu 1 000 

Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme alât ve eçhizesile 
alât ve levazımı rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe ve şletme 
masrafları 22 500 

Daimî müstahdemler 5 900 

DÜYUNU UMUMÎYE 

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare mas
rafı olarak isabet eden 38 000 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Kırtasiye 1 500 

Merkez müteferrikası 800 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 2 500 

Vilâyetler müteferrikası , 500 

Defatir ve evrakı matbua &0OO 
Melbusat 2Û0 

Fasıl yekûna 3 200 
r » t e ^ 

Daimî memuriyet harcırahı 2 ÖÛÖ 

Muvakkat memuriyet harcırahı - 2 ööö 

Tesisat ve tamirat ~ 1 000 

Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları S 5ÖÖ 

J&ırs masrafı 3 5ÖÖ 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Vilâyetler müteferrikası - 300 

(& Sapsı : 6ff) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

İT. M. * Mhıhassasatm nevi Lira Lra 

291 1 Kira bedeli 100 

293 Muvakkat memuriyet harcırahı 2 000 

294 Müfettişler hareırahı 3 000 

298 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 500 

299 2 Masarifi idare ve teçhizat . 1 000 

303 2 Staj ve tahsil için müsabaka ile Avrupaya gönderilecek ec
nebi diline vakıf ve yüksek mektebden mezun orernurlar 
harcırahı ile -yevmiyeleri 900 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

492 2 İdare masrafı • * 1673 

493 Geçen yıl borçları 327 

495 1471, 1475 ve 1861 numaralı kanunlar mucibince 1937 malî 
yılına aid borçlar karşılığı 2 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

512 2 Mefruşat, demirbaş, sig-orta, belediye vergi resimleri, mu
kavelenamelerine tevfikan müsteciren ikamet edilen binala
rın meremet ve tamirleri ve Hükümet malı binaların mere-
metleri, melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve ida
re masrafı 20 000 

513 Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 3 500 

515 Daimî memuriyet harcırahı 11 500 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

542 1 Memurlar maaşı 47 000 

. ADLİYE VEKÂLETİ 

597 Merkez mefruşat ve demirbaşı 11 000 

(S . Sayısı: 60) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

t1. M. Muhassasatm nevi Lira Lra 

619 3 îdare masrafı ve eczai kimyeviye ve malzeme ve tamirat 1 500 

620 3 idare masrafı 9 981 

• . MAARİF VEKÂLETİ 

632 1 Memurlar maaşı 176 844 

633 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

637 2 Muallim ders ücretleri 
3 Ertik ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ders, ekzer-

siz ve şeflik ücretleri ,, 

Fasıl yekûnu 

638 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 

640 2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasü yekûnu 

641 Merkez müteferrikası 

643 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

644 1 Tenvir ve teshin 

598 2 Teshin 2 000 

602 1 Tenvir ve teshin 3 000 

605 ' Daimî memuriyet harcırahı 10 000 

614 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol masrafları 
ve ücretleri ve müdavatı evveliye ve fetimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâzımgelen sair masraf
ları W 20 000 

15 000 

• 

7 000 

150 000 

15 000 

165 000 

15 000 

1 500 
1 000 

2 500 

1 000 

2 000 

2 000 
- ı. ı ı • 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F , M. Muhassasatm nevi Lira Lra 

646 - Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Matbu evrak ve defatir 
3 Melbusat 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Fasıl yekûnu 

7 050 
1 000 

900 

8 950 

2 000 

2 600 

34 000 

3 200 

647 

648 

649 

650 

659 Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar 
ve eski metinlerin satın alınması, basılması, telif ve tercüme 
ettirilmesi için lâzımgelen her türlü masraflar 1 500 

661 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 

663 İlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk Öğretim ispekterleri 
kursları masraf ve harcırah ve ücretleri 

664 1 Maarif vekâleti " ~ 

7 Adliye vekâleti 

667 1 Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım 

673 5 Elektrik havagazı ve su tesisatı 
7 Tamir nrıagra'ft 

Fasıl yekûnu 

674 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat 

677 3 Öğretmen okullarmm mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek 
ücreti 80 000 

1 

[ 

20 550 

90 000 

12 000 

42 400 

9 981 

750 
7 815 

8 565 

2 000 

678 Kamp masrafı 26 100 

679 1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitab ve sair 
masrafları 21 500 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatm nevi- Lira Lra-! 

ZİTtAAT VEKÂLETİ 

685 2 Kütüphanelerin tasnf ve nakil masrafı 4 000 

687- Okul müzesi ve terbiyevî eserler masarifi ile okul müzesi için 
satın alınacak eşya bedeli ve katalok neşriyatı, eşya ve sergi 
nakil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak memurların 
harcırah ve yevmiyeleri 2 000 

1 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve bilûmum levazım, 
mefruşat, demrbaş ve alâtı dersiye bedeli 

2 Elektrik, havagazi, su tesisatı ve yangm aletleri masrafı 

Fasıl yekûau 

1 Devlet malı olan veya icarsız olarak Devletçe intifa olunan bi
naların tamir masrafı ı 

694 Maaş ve ücret 
1 İdare heyeti ve tedris maaşı 
2 Muvakkat tazminat 
3 İdare heyeti ve mütehassıs müstahdemler ücreti 
4 Müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

695 * FaklÜtenin diğer bütün ücret ve masrafları 

€Ş6 2 İzmir fuarında açılacak serginin bütün masraf larile sergide 
çalıştırılacak öğretmenlerin ve hariçten çalıştırılacak kim
selerin ücret ve yol paraları 6 000 

3 400 
400 

1 500 
200 

5 500 

:..-. •: ?..•:.•.,... 

24 000 
2 000 

29 060 

28 000 

27 §79 

NAFIA VEKÂLETİ 

737 7 Adliye vekâleti 1 500 

§54 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî 
masrafları 40 000 

855 1 Telifat ve neşriyat 20 000 
5 Memurlar ve müstahdemlerle ecnebi profesörler ve talebe 

harcırahı 5 000 

Fasıl yekunu 25 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

P. M. Mhıhassasatnı nevi Lira Lra 

856 1 Talebe ve stajiyer talebenin ve gece, gündüz vazife başında 
kalacak memur ve müstahdemlerin iaşe masrafları 10 000 

857 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 95 000 

859 Umumî masraflar karşılığı 40 000 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1041 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 75 

1045 2 Teçhizat 

1048 Makine, alât ve edevat ve demirbaş eşya levazımının muba
yaa ve tamirat masrafları 

1050 1 Mubayaa 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

1053 Ecnebi memleketlere gönderilecek subaylar harcırahı ve staj 
ve tahsil için gidecek talebe subaylar tahsisat ve mekteb 
masrafları 8 615 

3 100 

2 000 

2 000 
5 500 

7 500 

1054 1 Demirbaş eşya mubayaa ve tamiri 2 000 
2 Mevaddı iptidaiye 9 090 

Fasıl yekûnu 11 090 

YEKÛN 679 185 679 185 

(fiLSaynı.: 06) 
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Bütçe encümeninin teklifine bağlı 

[2] sayılı cetvel 

Muhassasatm nevi Lira 

Memurlar maaşı 80 820 

Vilâyetler müstahdemleri ücretleri 14 350 

Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat 3 500 
İdare ve laboratuar, atelye ve temrin masrafları, matbu evrak ve defatir, 
meslekî kitab, mecmua ve gazeteler mubayaa ve abone bedeli, bina kira 
bedeli 3 500 

Fasıl yekûnu 7 000 

Umumî muvazeneye dajıil bilûmum meslek, ticaret, kız enstitüleri ve 
bölge sanat okulları, dershane, yatakhane, mutbah, hastane ve sair te
sisatı, mefruşat, demirbaş ve ders âletleri, nakil vasıtaları mubayaası ve 
tamir masrafı, meslek kitablan, telif, tercüme ve tabı masrafı, mütema
di tamir masrafı, elektrik, havagazı ve su tesisatı, Ankarada açılacak mes
lek mektebleri sergilerinin bilûmum masrafları 5 000 

YEKÛN 107 170 
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S. Sayısı: 87 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı maddelerini değiş
tiren 2630 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (ı/l 190) 

TC. 
Başvekâlet 20 - 1 - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
&ojft; 6/477 i t i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2630 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Dâhiliye vekilliğince hazırlanan ve 
îcra eMİeÜ Heyetince 18 - I - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kârârîa|tırıİân kânun lâyihâsi 
esbabı mtıcibesile birlikte sunulmuştur. 

Müstaceliyet kararile müzakeresine müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
C. Bayat 

Mucib sebebler lâyihası 

2Ö3@ sayılı kanunun ikinci maddesinde vilâyet umumî meclisleri azasının intihabın bittiği gün
den itibaren dört yd müddetle ifayı vazife edecekleri gösterilmiştir. Bu müddet zarfında Meclis 
feshedilir veya kanunî sebeblerle infisah vukubulur, yahn4 intihab devresi esnasında yeni bir 
vilâyet tefkü edilirse seçilecek azanm müddetleri hakkında bir kayid yoktur. Gerçi kanunun nor
mal intihab devreleri hakkındaki sarahati zahiren müddet meselesini halletmiş isede istisnaî olan 
fesih, infisah yeniden teşkil hallerini ayrıca mütalea etmemiştir. 

Münferid istifalarda intihab edilecek azanın seleflerinin bakiyei müddetlerini, ikmal etmeleri 
esası kabul edildiğine ve umumî meclis intihablarmın memleketin her tarafından ayni zamanda 
yenilenerek intihab devreleri esasına mütenazır şekilde hazırlanan mesai programlarının ahenkli 
şekilde tatbikatım temin maksadı kanun lâyihasında yeniden tesis edilen hükümlerin vazma saik 
olmt^t^r. 

întihablarm kış basıb yollar kapanmadan bazı zamanlar devre hitamından evvel yapılmasmda 
zaruretler hasül olmaktadır. Bu takdirde eski Meclis müddetini ikmal etmediğine ve yeni devre 
intîhsftı yâpn*öüş öîacâğma göre Meclislerden hangisinin vazife alacakları tasrih edilmediğinden bu 
yüzcfefi tatbikatta bazı teredotüd ve müşküllere tesadüf edildiği cihetle Teşkilâtı esasiye kanununun 
B; M* Me^si igtma devreleri hakkında kabul ettiği esaslara müteöaztf şekilde sabık meclislerin müd
det lûtartartıa kadar vazifelerine devam edecekleri tasrih olunmuştur. 

Esasen yeniden intihab edilen aza toplamb mazbatalar tedkik ve kabul edilmezden evvel azalrk 
sıtenlati tahakkuk edemiyeceğane göre bu merasim ikmal edilmeden yeni meclisin teşekkül etmiş 
sayılmasına kanunen îmkân yoktur. 

Bazı a&vl&Me beiet&ye meclislerinin teşekkül edememiş olması yamıd müntehibi sani segimle-
riûin ififeirnmemfişf buiunmasî gsbi vaziyetler umumî meclis intihablarının yaprimasını mümkün 
kılamıy«eftiıad»n bu takdirde.teşkilâtı esasiye kanununun B. M. Meclisi hakkında kabul ettiği 
esasa muatenazır olarak nradeletin nihayet bir sene temdidi haftkmda yeni hüküMİer konmuştur. 

Belediye meclisi teşkiline imkân bülunaanryan yerlerde .Umumî meclis azası seliminin yalnız 
ikinci müntehibler tarafmdan yapılması zarurî bulunduğundan maddede bu yolda tasrih yapıl
mıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

ZVJ3.Jf.Jf. 
Dahiliye encümeni 
EsasNo. 1/1190 
Karar No. 13 

23-1-1939 

Yüksek Eeisliğe 

2630 numaralı kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkmda Dahiliye vekâletince hazır
lanarak İcra Vekilleri Heyetinin 18 - I -1939 ta
rihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihasının gönderildiğini bildiren 
20 - 1 -1939 tarihli Başvekâlet tezkeresi encüme
nimize tevdi Duyurulduğundan okundu ve müza
kere olundu: 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun 108 nci 
maddesini değiştiren 2630 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin, vilâyet umumî meclisleri aza
sının intihab tarihi ve hizmet müddeti hakkın
da ihtiva ettiği hükümler, bu günkü vaziyeti ta
mamen karşılayabilecek derecede olmadığının 
idare ihtiyacını daha şümullü olarak kavraya
bilecek şekilde genişletilmesi muvafık görül
müştür. 

Şu kadar ki; ahiren teşkil edilmiş bulunan 
bazı vilâyetler umumî meclislerinin de intihab 
müddetlerini, diğer vilâyetler ile birleştirmek lü
zumlu görüldü ve bu maksadla lâyihaya muvak
kat bir madde ilâve edildi. 

Kanıimm neşrinden evvelki zamana teşmilini 
ifade eden lâyihanın ikinci maddesi dahi, neşir 

tarihinden itibaren muteber olacağı şeklinde tas
hih edildi. 

Lâyihanın müstaceliyet kararile müzakere 
edilmesi Yüksek Umumî heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye En. R. 
Tekirdağ 

C. Uybadtn 
Kâtib 
Tokad 

H. Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

1. Kemal Alpsar 
istanbul 

Ş. Â. ögel 
Malatya 

E, Barkan 
Sivas 

Mitat Ş. Beleda 
Zonguldak 

H. Türkmen 

R. V. 
Çanakkale 
Ş. Taşın 

Antalya 
B. Kaplan 
Çanakkale 
H. Ergendi 
Erzurum 

N. Elgün 
Ears 

E. özoğuz 
Samsun 

M. Ali Yürüker 
Sivas 

S. Görkey 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kütahya 
M. Somer 
Samsun 

Z. Durukan 
Tokad 

Galib Pekel 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2630 saydı kanunun İkinci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2630 sayılı kanunun 2 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir: 

Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört 
senedir. Bu müddet intihabm bittiği tarihten 
başlar. Seçimin yapılacağı gün Dahiliye vekâle
ti taraf nidan tayin olunur. Sabık meclis, lâhik 
meclisin içtimama kadar devam eder. 

İntihab devresi hitam bulmazdan evvel mec
lis feshedilir veya infisah vuku bulursa yeniden 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkındaki 2630 sayılı kanunun 

ikinci maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2630 sayılı kanunun ikinci mad
desi aşağıda yazılı olduğu sekide değiştirilmiş
tir : 

Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört 
senedir. Bu müddet intihabm bittiği tarihten 
başlar. Seçimin yapılacağı gün Dahiliye vekâ
leti tarafmdan tayin olunur. Sabık meclis, lâ
hik meclisin içtimama kadar devam eder. 

İntihab devresi hitam bulmazdan evvel meclis 
feshedilir veya infisah vuku bulursa yeniden se-

( S. Sayısı : 67 ) 
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seçilecek meclis eski meclisin bakıyei müddetini | 
ikmal eder. 

9 şubat 1935 tarihinden sonra teşkil edilmiş 
ve bundan sonra teşkil edilecek vilâyetlerde ya- ı 
paılmış ve yapılacak intihablar ayni hükme tâ
bidir. 

Intihab devresi sonunda seçimin yenilenmesi
ne imkan görülemediği takdirde icra Vekilleri 
Heyeti kararı ve Cumhur Reisinin tasdikile içti
ma müddeti bir sene uzatılabilir. 

Belediye meclisleri teşekkül edemeyen kaza
larda umumî meclis azası müntehibi saniler tara
fından seçilir. I 

MADDE 2 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1938 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18-1-1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar T. F. Silay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. B. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarkan 

çilecek meclis eski meclisin bakiyei müddetini 
ikmal eder. 

9 şubat 1935 tarihinden sonra teşkil edilmiş 
ve bundan sonra teşkil edilecek vilâyetlerde ya
pılmış ve yapılacak intihablar ayni hükme tâbi
dir. 

Intihab devresi sonunda seçimin yenilenme
sine imkân görülemediği takdirde İcra Vekil
leri Heyeti kararı ve Reisi Cumhurun tasdikile 
içtima müddeti bir sene uzatılabilir. 

Belediye meclisleri teşekkül edemeyen ka
zalarda umumî meclis azası yalnız müntehibi sa
niler tarafmdan seçilir. 

MUVAKKAT MADDE — 9 şubat 1935 tari
hinden sonra teşkil edilmiş olan vilâyetlerdeki 
umumî meclislerin müddeti 4 şubat 1939 tarihin
de hitam bulur. 

. MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerni icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 67 ) 





S. Sayısı:68 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde müna
kale yapılması ve 100 000 liralık munzam tahsisat veril
mesi hakkında l/l 199 ve Orman umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 1/1195 sayılı 

kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yüı bütçesinde münakale yapılmasına ve 100 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1194) 

T. O. 
Başvekâlet 20-1-1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/373 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması ve İOO 000 liralık mun
zam tahsisat verilmesi hakkında hazırlanan ve tc-ra Vekilleri Heyetince 18 - 1 - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Orman umum müdürlüğü bütçesinin ikinci kısmmı teşkil eden koruma teşkilâtına aid hizmetlerle 
eratm iaşesi, melbusat ve teçhizatı ve iskân ve nakil masraflarını karşılamak üzere 34 ncü masarifi 
umumiye faslına 649 578 lira tahsisat konulmuştur. Buna mukabil mevcud eratm maktuan 8 lira ola
rak kanunen tayin ve tesbit edilmiş olan tayin bedelinin sene sonuna kadar tutan yalnız 543 bin liraya 
baliğ olmaktadır. Diğer hidematm istilzam edeceği tahsisattan sarfınazar edilse bile sadece eratın celb 
ve terhisi için yapılması zarurî nakliye masrafı 40 : 50 bin lira ve yine tecili ve azaltılması mümkün 
olmayan iskân masrafı da 25 : 30 bin lira tutmaktadır. Kanunen açılması lâzım gelen orman koruma 
talimgahının bu gün > tamamen tahakkuk etmiş masrafı 70 bin lirayı tecavüz etmiştir ki 34 ncü masarifi 
umumiye faslına mevzu tahsisatm iaşe, nakil, iskân ve talimgah hizmetini karşılamağa bile kifayet 
edecek mikdarda olmadığını göstermektedir. Münhasıran bu ihtiyaçların karşılanması ile koruma hide-
matınm tedvir edilmiş olmayacağı varestei arzdır. 

Yukarıda arzedildiği üzere ancak iaşe ve iskân ihtiyaçlarını karşılamağa bile kâfi gelmeyen bu 
tahsisatla malî sene sonuna kadar koruma hidematmm idamesi mümkün olamayacağı tabiî bulundu
ğundan eratm iaşe, iskân ve nakliyesile teşkilâtın gayrikabili tecil diğer masrafları için sene sonuna 
kadar 120 bin liraya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın yüz bin lirasmm Orman umum müdürlüğü fazla 
varidatından karşılanmak suretile munzam tahsisat yolile. ve mütebaki yirmi bin lirasmm da istihba
rat teşkilâtının tamamen ikmali mümkün olamaması dolayısile 35 nci fasıldan sene sonuna kadar sar
fı kabil olamayacağı anlaşılan yirmi bin liranın 34 ncü masarifi umumiye faslma münakalesi suretile 
teminine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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/ HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1938 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılmasına ve 100 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 mali yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinin 35 nci (istihbarat masrafı daimî 
ve muvakkat ajan ücreti) faslından 20 000 lira tenzil edilerek 84 ncü (masarifi umumiye) faslma 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinin 34 ncü (masarifi umumiye) 
faslına 100 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

18-1-1939 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
' Dr. B. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

Bş. V. Ad. V. 
C. Sayar T. F. Sılay 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A, Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
îk. V. 

H. Çakır 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/1195) 

T- C 
Başvekâlet 20 -I -1939 

Kararlar müdürlüğü • 
Sayı- 6/371 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî ydı Orman umum. müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 
ve İcra Tekilleri Heyetince 18 - 1 - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kaaun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş1" ar. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1 — Orman umum müdürlüğü bütçesinin 11 nci daimî memuriyet harcırah faslma konulan 
20 000 lfra tahsisattan mühim bir kısmı sarf edilmiş, cüzî tahsisat bakiyesi kalmıştır. Orman me
saha memurlarının tayin ve tahvillerinin teşkilât kanunu mucibince merkezden yapılmakta olma
sına ve Bu vazifelere bir çok lise mezunlarının tayin edilmiş bulunmasma ve bu arada memurlar 
arasında bazı zarurî tahviller yapılmış ve askerden terhis edilen mühendis ve muavinleri de ihti
yaca göre taşra hizmetlerine tayin edilerek vazifeleri başlarına gönderilmiş olmasına inebni bütçe
ye konulan tahsisat ihtiyacı karşılamamış olduğundan malî sene sonuna kadar olan ihtiyaçları karşı
lamak üzere sekiz bin liranın münakalesi; . 

2 — 12 nci muvakkat memuriyet harcırahı faslma konulan tahsisatm da ihtiyacı karşılayâ-
mıyaeağı anlaşılmış ve Orman, kanunu mucibince hizmetlerin günü gününe ifası ve bilhassa koy 
ihtiyaçlarının vakit ve zamanile tesbiti için daha on bin liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı : 68) 



3 — Eezalik 13 noü müfettişler harcırah faslına konulan sekiz bin lira da kifayet etmemiş 
teftiş ve murakabe işlerine evvelki senelere nazaran şok ehemmiyet verilmekte bulunmuş oldu
ğundan sene sonuna kadar ihtiyaç temin edilmek üzere işbu 13 öcü fasla altt bul lifannl Müna
kalesi zarurî görülmüştür. > 

4 — 14 ncü fasim birinci resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı olarak bütçeye konulan 
bin beş yüz liranm da tamamen terzi edilmiş olmasma mebni sene sonuna kadar olan ihtiyacı 
karşılamak üzere iki bin liralık tahsisata daha ihtiyaç hissedilmiştir. 

HÜKÜMETIN T^KLÖ! 

1938 malî yiU Orman umum müdürlüğü bütçesiıbde değişiktik yâptîfrlüâsi hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — 1$$8 malî yılı Onfiâtt umum müdürlüğü fâtgemnuı _ ilişik cetvelde yazılı tertibleri 
arasmda (26 000) liralık münakalei yapılmıştır. . ' ' " * " 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
18 - I -1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C.Bayar T.F.Stlay N, Tınca 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. Ç et inhaya H. Çakır 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe
sinin bazı tertibleri arasmda münakale yapılması 
ve mezkûr bütçeye 100 000 liralık munzam tahsi
sat verilmesi hakkında olub Başvekâletin 20-1-1939 
tarih ve 6/371 ve 373 sayılı tezkerelerile Yüksek 

D*. V. Ha. V. Ma. V. 
Dr. & Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
S. î . M. V. G. t V. Zr. V. 

Dr, H. Metot Bana Tarkan 

Meclise sunulan iki kıta kanun lâyihası Encüme
nimize verilmiş olmakla her iki lâyiha Orman 
umum müdürü hazır olduğu halde ayrı ayn okun
du ve konuşuldu: 

Orman umum müdürlüğü ile orman koruma 

Münakale cetveli 

11 Daimî memuriyet harcırahı 
12 Muvakkat memuriyet harcırahı 
13 Müfettişler harcırahı 
14 1 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
20 Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı 26 000 

8 000 
10 000 
6 000 
2 000 

Yekûn 26 000 26 000 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 47 

Esas No. 1/İÎ944İ95 

Bütçe encümen mazbatası 

J& - / - lğto 

Yüksek Reisliğe 

(S . Sayısı : 68) 
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teşkilâtına dahil bazı hizmetlerin bütçe ile alman 
tahsisat ile sene sonuna kadar ifası mümkün ol
madığı görüldüğünden tertibleri müsaid olan 
hizmetlerden ihtiyaç olan fasıllara münakale ya
pılmak suretile bu ihtiyacın kısmen temini ve 
noksanmm da mezkûr müdiriyet bütçesinin vari
dat fazlasile karşılanmak üzere 100 000 lira 
munzam tahsisat olarak bütçeye ilâvesi bu lâyi
halar ile teklif edilmektedir. 

Alman izahata nazaran zarurî ihtiyaçlar için 
teklif edildiği anlaşılan her iki lâyiha Encümeni-
mizce de, muvafık görülerek esas itibarile kabul 
edilmiş ve birleştirilmek suretile yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 

konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Beis 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kâtib 9 
istanbul 
F. öymen 
Kayseri 

N. Kerven 
Kocaeli 

Beis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çorum 
E. Sabrı Akgol 

Kocaeli 
Ş. ödül 

Manisa 
A. Said Akbaytuğan T. Türkoğlu 

Mardin 
R. Erten 
Tokad 

S. Oenca 

Ordu 
E. Yalman 
Trabzon 
Sim Doy 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kastamonu 
T. Goşkan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Sivas 

' R. Basara 
Yozgad 
Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yıh bütçe*' 
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi

han -

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertib
leri arasmda (46 000) liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — Mezkûr bütçenin 34 ncü (ma
sarifi umumiye) faslma 100 000 lira munzam 

tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

CETVEL 

11 Daimî memuriyet harcırahı 
12 Muvakkat memuriyet harcırahı 
13 Müfettişler harcırahı 
14 1 Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
20 Ankara ve civarının teşciri verAnkara fidanlığı 
34 Masarifi umumiye 
35 İstihbarat masrafı, daimî ve muvakkat ajan ücreti 

26 000 

20 000 

8 000 
10 000 
6 000 
2 000 

20 000 

YEKÛN 46 000 46 000 

( S. Saytsi : 68 ) 



S. Sayısı: 69 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (I 1169) 

T.C. 
Başvekalet 20 • I - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/380 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20 - I - 1939 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

F. 5 : Madde 2 - Vilâyet muvakkat müstahdemleri 

Bu tertibe konulan tahsisatın kısmı azamı, fevkalâde vaziyetler dolayisile mesai saatleri haricin
de çalıştırılan memurlarla hastalıkları dolayisile kısa bir zaman vazifeleri başına gelemjyen mu
habere mükâleme ve mürasele memurlarının yerlerinde kısa bir zaman için istihdam olunanların 
yevmiyelerine sarfedilmiş olduğundan sene sonuna kadarki ihtiyacı karşılamak üzere bu tertibe 
(6 000) liranın ilâvesi lâzım gelmiştir. 

F . 6 - Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Umumî müdürlük binası idarei merkeziye aklâmmı istiaba kâfi gelmediğinden bazı dairelerin ye
niden isticar olunan binalara nakli dolayisile bu fasla konulan tahsisatın mühim bir kısmı sarfe
dilmiş ve bakiye kalan mikdarın sene sonuna kadarki ihtiyacı karşılıyamıyaeağı anlaşılmış oldu
ğundan 750 liranm ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

F . 7 : M. 2 - Merkez kırtasiyesi 

Bu fasla konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmemesinden 500 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

F . 8 - Merkez müteferrikası 

Bu fasla konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan sene sonuna kadar 
tahakkuk edecek ilân ücretleri ile sair masraflara tediye olunmak üzere 750 liranın münakalesi icab 
etmiştir. 

F. 11 - Vilâyetler müteferrikası 

Gazetelerle yapılan ilânat ücretlerinden dolayı fazla masraf ihtiyacı karşısında kalınılmış ve bu 
sebeble bundan sonra yapılacak ilânlarla diğer zarurî ihtiyaçları karşılamak için bu fasla bin lira
nın ilâvesine lüzum görülmüştür. 



F. 14 - Muvakkaat memuriyet harcırahı 

Merakiz adedinin fazla ve kadrolarının dar olması hasebile hastalanan, nakil ve tahvil olunan veya 
kanmam meşom&f eliktim istimal edenlerin yerlerine hariç mahallerden gönderilen memurların tahak
kuk etmiş harcırah ve yevmiyelerile bundan sonra tahakkuk edecek olan masrafların tediyesini te-
minen^bu ?Ma 10 OOO sMranm münakalesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

P. 16 - Mmtakaları Jıaricinde çabşterlacak hat bakıcıları yevmiye ve zaanırî magraflarile tel
graf ve telefon tesisat ve tamiratına gönderileçke mühendis ve makinist ve diğer fen memurla

rının muvakat harcırah ve yevmiyeleri 
Yeniden yapılmakta olan Bolu - Gerede - Adapazarı telefon hatlarile Ajnkara, Suriye telefon 

devrelerinin inşasında istihdam edilen mühendis ve memurlarımızla hat bakıcılarının zamrî masraf-
larile yevmiyelerimi karşılamak üzere bu fasla 1 000 liranın münakalesi icab etmiştir. 

F. 44 : M. 2 - Bina, arsa, istimlâk inşa ve tamiri 

întanbul telefon binasına mücavir -bulunan dükkânların istimlâki takarrür etmiş ve istimlâk be
deli ise hu> tertibe mevzu tahsisattan fazla buiuıımuş olduğundan istimlâk bedellerinin ashabına tedi
yesi için lüzumu olan (15 200) liranın bu fasla nakli zarurî görülmüştür. 

F. 48 - Mesai saatleri haricinde çalışma ücreti 

îzmir"Şflfe^esdnin yeraltı kablolarının elektroliz hâdisesinden müteessir olmasından dolayı bunla
rın ıslâhı için mesai saatleri haricinde de devamlı bir şekilde çalışmak mecburiyeti hâsıl olduğun
dan bu işde çalışanların tahakkuk eden ücretlerinin tediyesine karşılık olmak üzere 500 liranın bu ter

tibe ilâvesi zarurî görülmüştür, 

Bütçe encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe encümeni 23 - I - 1939 
Mazbata No. 46 _ 
EsasNo.l/im 

Yüksek Reisliğe 

1338 malî, yılı Posta, telgraf ve telefon umum 
mMürlüğaİ bütçesinde değişildik yapılması hak
kında olub Başvekâletin 20-1-1939 tarih ve 
6/380 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Nafia vekâleti müsteşarı ha
zır olduğu .halde okundu ve konuşuldu : 

îşbu lâyiha, Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinin muhtelif 
tertibleri arasmda 35 700 liralık münakale ya
pılması teklifinden ibaret olub fevkalâde vazi
yetlerde mmxd haricimde çalıştırılan memurlarla 
basta vepâ îBSkezuaı muhabere, mükHeme ve mü-
rasele memurları yerinde muvakkaten istihdam 
edilenlere verilmekte olan yevmiyelerin ve umum 
müdürlük binasının darlığından bazı dairelerin ye
niden nakledildikleri binaların icar bedellerinin, 
mevcud tahsisatın kifayet etmiyeceği görülen 

ilân ücretlerinin ve yeniden yapılmakta olan 
bazı telefon hatlarında çalışan memurların za
rurî masraflarının ve İstanbul telefon binası 
civarında yapılacak istimlâk bedellerinin karşı
lanması ve sene sonuna kadar yetişmiyeceği 
anlaşdan bazı tertiblerdeki noksanların ikmali 
maksadile sevkedildiği yapdan tedkikat netice
sinde anlaşıldığından zarurî ve lüzumlu olan 
bu masrafları karşılamak üzere istenilen mü
nakalenin icrası Eneümenimizce de muvafık 
görülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Beis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

M ükerrem Unsal F. Baysal B. Karadeniz 
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Kâtib 
îstaribul 
F. öymen 
Kayseri 

N. Kerven 

Çorum 
E. Sairi Akgöl 

Kocaeli 
Ş. ödül 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırşehir 

M, Seyfeli 

Kocaeli Manisa 
A. Said Akbaytuğan T. Türkoğlu 

Mardin 
R. Erten 
Tokad 

S. Genca 

Ordu 
H. Yalman 
Trabzon 
Sim Doy 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Srvas 
R. Basara 
Yozgad 
Sungur 

HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ 

1938 malî yiu Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yüı Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik 
cetvelde yazılı tertibleri arasmda 35 700 lira
lık» münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Biı kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafta ve Malice vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
C. Boyar 

Da.V. 
Dr. R. Saydam 

MI. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
&r. M. AMÜŞ 

20 
Ad. V. 

T. F. Süay 
H a . V . 

Ş. Saraçoğlu 
Ka. V. 

A. Çetinbaya 
G. î . V. 

Rana Tarhan 

- 1 -1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
,ZT. V. 

F. EurdoğH 

11 

F . M. 

5 2 Muvakkat müstahdemler 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

7 2 Kırtasiye 

CETVEL 

Mhıhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

l i ra Lra 

Merkez müteferrikası 

Vilâyetler müteferrikası 

12 6 Banka ile olan nakdî muamelelerin faiz, komisyon ve sair 
masrafları 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

16 Mmtakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcıları yevmiye ve 
zarurî masraflarile telgraf ve telefon tesisat ve tamiratına 
gönderilecek mühendis, makinist ve diğer fen memurlarının 
muvakkat harcırah ve yevmiyeleri 

10 500 

6 000 

750 

500 

750 

1 000 

10 000 

1 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F M. Mtuhassasatm nevi Lira Lra 

18 4 Ecnebi posta, telgraf idarelerile vuku bulan bilûmum müna
sebetlerden mütevellid eski ve yeni borçlar ile Bern büro
suna verilecek iştirak hissesi ve saire 7 000 

24 2 Avrupada yaptırılacak pul veya kalıplar için gönderilecek 
memurlar harcırah ve masrafları 1 750 

35 3 1934 yılı borçları karşılığı 250 
4 1933 yılı borçları karşılığı 500 

Fasıl yekûnu 750 

43 1 Kırtasive ve matbu evrak 2 500 

45 2 îstanbul telefonunun tevsiatına muktazi alât ve malzemesile 
arsa mubavaası ve inşası 12 700 

44 2 Bina, arsa, istimlâk, inşa ve tamiri 15 200 

48 Mesai saatleri haricinde çalışma ücreti 500 
56 Geçen yıl borçları 500 

YEKÛN 35 700 35 700 

>>€»•<( 
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S. Sayısı: 70 
Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1022) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1921 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1833 numaralı ve 27 - VI - 1931 tarihli arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında*Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 

2871 numaralı kanunla bina ve arazi vergileri vilâyet hususî idarelerine devredilmiş olduğun
dan 1837 numaralı bina vergisi kanununun hükümleri de bu vaziyete uydurulmak üzere 2898 nu
maralı kanunla tadil edilerek, mezkûr kanunda Maliye vekâletine ve Maliye memurlarına veril
miş olan vazife ye salâhiyetler, Dahiliye vekâletile hususî idare varidat memurlarına devredilmiş 
olduğu halde ayni şekilde tadili zarurî olan 1833 numaralı ve 27-VI-1931 tarihli arazi vergisi 
kanunu üzerinde bir tadilât yapılmadığından tatbikatta müşkülât çekilmektedir. Bu müşkülâtın 
izalesi ve arazi vergisi kanunundan sonra meriyete giren 2510 sayılı iskân kanunu ile bu kanun hü
kümlerinin telifi maksadile bu kanunda da lüzumlu görülen tadilâtı ihtiva etmek üzere işbu lâyiha 
hazırlanmıştır. 

Yapılan tadilâtın sebebleri aşağıda arzolunmuştur : 
1 — 1833 numaralı kanunun üçüncü maddesinin D fıkrasile (Hükümetçe muayyen bir mmta-

kaya iskân edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen arazi) üç sene müddetle vergiden 
muaf tutulmuştur. Halbuki 2510 numaralı iskân kanununun 37 nci maddesile bunlar hakkmda 
mmtakasına göre üç ve beş senelik muafiyetler kabul olunmuştur. Muahhar olan kanunla bu hü
küm zimnen ilga edilmiş addolunmak lâzımgelirse de bu cihetin tasrihen kanuna dercedilmesi faideli 
görüldüğünden, bu fıkra ona göre değiştirilmiştir. 

2 — Kanunun beşinci maddesinde, fevkalâde arızalar dolayısile mahsulâtı en az üçte bir derece
sinde hasara uğrayan arazinin vergilerinin terkini, mahallinin yapacağı idarî tahkikata müstenideıı 
Maliye vekâletinin mezuniyetine vabeste tutulmuştur. Terkin işi, esas itibarile verginin tahakkuk ve 
tahsil muamelelerine müteferri işlerden olmasına göre mahallî teşkilâtın vazifeleri arasmda bulunmasr 
lâzım gelmekle beraber arazi vergisinin Devlet varidatı meyanmda bulunduğu sıralarda mevzuatımız 
arasına yeni girmiş olan bu hükmün tatbikinin Maliye vekâletinin mezuniyetine bağlı bulundurulmasr 
faideli. görülmüş ve kanun bu maksada göre tanzim edilmiştir. Ancak altı yedi senelik tatbikat devresi 
zarfmda bu hükmün tatbikma mahallerince tamamen alışılmış ve esasen arazi vergisi de vilâyetler 
varidatı arasına girmiş olmasına mebni, bu muamelenin doğrudan doğruya vilâyetlerce yapılması ve 
idare heyetinin kararma ve mezuniyetine bırakılması işin icablanna ve vazife ve mesuliyet esaslarına 
daha uygun görülmüş ve madde bu maksada göre değiştirilmiştir. 
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3 — Arazi vergisinin Devlet varidatı arasında bulunduğu zamanlarda bu verginin tahsili için tak 

sit zamanlarını tayin salâhiyeti, umumî bütçe vazıyeti de nazarı dikkate alınmak için kanunun 10 ncu 
maddesile Maliye vekâletine verilmiştir. Bu verginin vilâyet hususî idarelerine devrinden sonra bu 
salâhiyetin de kendi varidatlarına sahib olan vilâyetlerce istimali işin icabına daha uygun görüldü
ğünden, kanunun 10 ncu maddesi değiştirilmiş ve bu salâhiyet, evvelce olduğu gibi umumî meclislerin 
mütaleası alınmak şartile valilere bırakılmıştır. 

4 — Kanunun 11 nci maddesinde bu madde- hükmüne tevfikan yapılacak tadilâtta takdir olunacak 
kıymetlerin itibar senesi tayin edilmiş bulunduğu halde 12 nci madde mucibince yapılacak mevziî ve 
ferdî tadilâtta mukadder kıymetlerin itibar senelerini tayin eden 13 ncü maddede 11 nci madde mu
cibince yapılan tadilâtın da tadil talebinin müsadif olduğu seneyi takib eden seneden muteber olacağı 
tasrih edilmek suretile her iki madde arasmda birtezad husule getirilmiş olduğundan tatbikatta ihti
lâfı mucib olan mevzubahs 13 ncü maddenin de ona göre tashihi zarurî görülmüştür. 

5 — Arazi vergisi kanununun meriyet mevkiine girmesinden sonra vilâyet ve kaza merkezlerinde 
muhtarlıkların ilga edilmiş olması ve yukarıda zikrolunduğu üzere bina ve arazi vergilerinin vilâyet 
hususî idarelerine devredilmesi, bu maddede yazılı tadilât komisyonlarının teşekkül tarzlarının da de
ğiştirilmesini mecburî kılmıştır. 

Projenin beşinci maddesi bu tadilâtı ihtiva etmek üzere ve aynen bina vergisi kanununun buna 
mütenazır olan hükmü dairesinde tanzim edilmiş ve ayrıca tstanbulun bu husustaki hususî vaziyeti de 
nazara alınmıştır. 

6 — Bina ve arazi vergilerinin hususî idarelere devri dolayısile arazi vergisi kanununda Maliye ve
kâletine verilmiş olan, şehir, kasaba ve köylerde arazi ve arsaların kıymetlerinde yapılacak mevziî la 
dil muamelelerine mezuniyet verilmesi salâhiyetinin bina vergisinde olduğu gibi Dahiliye vekâletine ve 
11, 12 nci maddelerde Maliye memurlarına mevdu vazife ve salâhiyetlerin de hususî idare varidat me
murlarına tevdii zarurî bulunduğundan 1833 numaralı kanununu ve 12 nci maddelerinde yazılı salâhi
yet ve vazifelerin bunlara devrini tazammun etmek üzere 6 nci madde vücude getirilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/1022 

Karar No. 9 

10-I-1939 

Yüksek Reisliğe 

1833 numaralı arazi vergisi kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetinin 5 - V -1938 ta
rihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan lâyihanın gönderildiğine dair .7 mayıs 
1938 tarihli Başvekâlet tezkeresi Dahiliye en
cümenine havale kılındığından Maliye ve Da
hiliye vekâletlerinden gönderilen memurlar ha
iliz oldukları halde okundu: 

Arazi vergisinin, Devlet varidatı arasında 
tahsil edildiği tarihlerde tanzim edilmiş bulu
nan 1833 numaralı arazi vergisi kanunu; bu 
varidat vilâyet hususî idarelerine devredildik
ten sonra tahakkuk, tadil ve terkin gibi işleri 
idare eden salahiyetli makamlar üzerinde bazı 

değişiklikler yapılmasını zarurî kılmıştır. Bu 
itibarla tadil teklifi, esas noktasından muvafık 
görüldü ve teklifler müzakere edildi. Şöyle ki : 

Madde 1 — Arazi kanunu (Hükümetçe bir 
mıntakaya iskân edilen muhacir ve aşiretlere 
tahsis ve teffiz edilen araziyi) üç sene müddet
le vergiden muaf tutmuştur. 

Bu kanundan sonra tedvin edilen iskân ka
nununun 37 nci maddesi bu muafiyeti daha 
şamil bir surette genişletmiştir. Her iki kanun 
arasında tenazur temin edilmesi maksadile tek
lif, kabul edildi. Şu kadar ki; muafiyet müd
deti için iskân kanununa atıf yapılmaktan ise bu 
müddetin, kanun metninde tasrihi tercih edildi. 

Madde 2 — Mahsulâtının üçte biri zayiata 
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uğrayan arazinin vergisini terkin salâhiyetinin 
(Vilâyet idare heyetlerine) tevdiî teklif edil
miştir. Halbuki; vilâyetlerin varidat ve masraf
larını tayin ve bütçeyi tevzin vazifesi, Idarei 
umumiyei vilâyat kanununda vilâyet umumî 
meclislerine tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla terkin salâhiyetinin, kararları valinin 
tasvibile katiyet kesbeden bu meclislere veril
mesi kanunî mevzuata daha uygun olacağı dü
şünüldü ve tadil teklifi bu şekilde tesbit edildi. 

Bundan başka, verginin terkin ettirilmesini 
mucib kanunî sebebler arasındaki (fevkalâde 
arızalar) mefhumunun, B. M. Meclisinin 181 nu
maralı kararı dairesinde açıklanması muvafık 
olacağı düşünüldü ve tadil edilen maddeye 
(sair) kelimesi ilâve edildi. 

Madde 3 — 10 ncu maddeye aid olan tadil 
teklifi, Hükümet lâyihasında yazılı mucib sebe
be istinaden ve aynen kabul edildi. 

Madde 4 — Kanunun 11 nci maddesinde mu
afiyet başlangıcı gösterilmiş iken; 13 ncü mad
desinde ayni muafiyete diğer bir mebde tayin 
edilmiş bulunması yanlışlığı ve karışıklığı mu
cib olduğu için teklif, aynen kabul ve madde 
sonunda basit bir kelime tashihi yapıldı. 

Madde 5 — Arazi vergisi kanunu tedvin 
edildikten sonra vilâyet ve kaza merkezlerinde 
muhtarlıkların lâğvedilmiş olması ve bu vari
datın Hususî idarelere devir kılınmış bulunması; 
tadilât komisyonlarının teşekkül tarzlarmn da 
değiştirilmesini icab ettirmektedir. Bu icaba gö

re yapılan tadil teklifi; (komisyonların vazife
lerini mahallinde ve hep birlikte olarak yapma
ları) lüzumunu teyid edici mahiyette hüküm ilâ
ve edilerek kabul edildi. 

Madde 6 — Arazi vergisi kanunu ile Maliye 
vekâletine ve Maliye memurlarına mevdu vazi
feler hakkında bu günkü vaziyete göre icab eden 
değişiklikleri ihtiva eden tadil teklifine, idare 
heyetlerinin vaziyeti de ilâve ve kabul edildi. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye En. Reis 
Tekirdağ 

C. Uyoadtn 
Kâtib 
Tokad 

H. Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

1. Kemal Alpsar 
İstanbul 

Ş. A. ögel 
Malatya 

E. Barkan M. 
Sivas 

V. R. Seviğ 
Tokad 

Galib Tekel 
Zonguldak 
Rıfat Vardar 

i R. V. 
Çanakkale 
8. Taşın 

Antalya 
R. Kaplan 

Çanakkale 
H. Ergendi 

Erzurum 
İV. Elgün 
Kars 

E, Özoğuz 
Samsun 

, Ali Yürüker 
Srvas 

S. Görkey 
Urfa 

M. Dinçsoy 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tuzun 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kütahya 
M. Somer 

Samsun 
Z. Durukan 

Sivas 
Mitat Ş. Bela 
Zonguldak 
H. Türkmen 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/1022 

Karar No. 18 
Yüksek Reisliğe 

19 -1 - 1939 

1833 sayılı arazi vergisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair icra Vekil
leri Heyetince kararlatşırılan ve Başvekâletin 
7 mayıs 1938 tarihli ve 10/1921 sayılı tezkeresile 
Yüksek Reisliğe sunulan kanun lâyihası ve mu
cib sebebleri Dahiliye encümeninin bu hususta
ki mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi Du
yurulduğundan Maliye vekâleti varidat umum 
müdürü ile Dahiliye vekâleti mahallî idareler 

umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
görüşüldü : 

Yazılı mucib sebeblerden ve şifahen verilen 
izahlrdan : işbu tadilâtın, 2871 numaralı kanun 
ahkâmınca arazi vergilerinin umumî muvazene
den hususî idarelere devredilmesi üzerine hâsıl 
olmuş bir ihtiyaca müstenid olduğu ve halen bu 
verginin sahihleri vilâyet hususî idareleri olma
sı hasebile indelhace bu vergilerin affi salâhiye-
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tinin dahi bu idarelere aid olması lâzımgeleceği 
ve bundan başka mahallî idarelere aid hususatta 
son merciin Dahiliye vekâleti olması hasebile 
kanunun bazı maddelerinde şimdiye kadar Ma
liye vekâleti uhdesinde kalmış olan bazı salâhi
yetlerin de Dahiliye vekâletine devredilmesi icab 
etmesine binaen lâyihanın sevkedildiği anlaşıl
mış ve esas itibarile lâyiha şayanı kabul görü
lerek Dahiliye encümeninin mazbatasına-merbut 
maddeler tedkıke esas tutulmuştur. 

Bunlardan 5 nci maddenin 4 ncü fıkrasında 
yazılı olan köylere aid tadilât komisyonu reis
lerinin sureti intihabına dair bulunan hüküm En-
cümenimizee, tatbikatta müşkülâtı mucib olacağı 
düşünülerek komisyon reisinin intihabı salâhiye-

1833 sayılı arazi vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında olub Başvekâ
letin 7 - V - 1938 tarih ve 6/1921 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Da
hiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
vekâleti namına varidat -umum müdürü ve Dahi
liye vekâletinden gönderilen salahiyetli memur 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Bina ve arazi vergisi hususî idarelere devre-
dildildikten sonra bina vergisi kanunu yeniden 
tanzim edilerek bu kanunun Maliye vekletine ve 
malmüdürlerine verdiği bazı salâhiyetler hususî 
idarelere ve Dahiliye vekâletine devrolunmak su-
retile yeni vaziyete uydurulduğu halde arazi 
vergisi kanununda bu yolda bir tadil yapılmamış
tır. Arazi vergisi kanununda da mevcud bulunan 
ve esasen mahallince yapılmakta olan tahkiklere Js-
tinad ederek verginin kısmen veya tamamen terkini 
veya taksit müddetlerinin tayini gibi bazı salâhi
yetlere aid hükümlerin de bina vergisine mütena
zır olarak tanzimi ve yine mezkûr kanunda bazı 
tashihler yapılması maksadlarile sevkedildiği an
laşılan kanun lâyihası Encümenimizce de esas iti
barile kabul edilmiş ve Maliye encümeni metni 

ti köyün tâbi olduğu kaza kaymakamına verilmek 
suretile fıkrada cüzî bir tadil yapılmış ve lâyi
hanın diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibinee Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Bayazıd Yozgad Seyhan 
İhsan Tav E. Draman Esma N ayman 
Malatya Bursa Çoruh 

M. Nedim Zabcı Dr. O. Kahraman 1. Sami Muş 
İstanbul Gümüşane İzmir 

A. Bayındır Ş. Önder\sev Kâmil Dursun 
Diyarbakır Van Zonguldak 

H. öniz İbrahim 8. Necati 

müzakereye esas tutularak aşağıda arzedilen ta
diller yapılmıştır. 

Arazi vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 
D fıkrasile muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz 
edilmiş arazi muayyen müddetlerle vergiden 
muaf tutulmuştur. 2510 sayılı iskân kanunu ile 
bu muafiyet müddetleri değiştirilmiş ise de ara
zi vergisi kanununun bu hükmü sarahaten ilga 
edilmemiştir. Her hangi bir tereddüde mahal kal
mamak üzere arazi vergisi kanunundaki müd
detlerin de buna uydurulması maksadile bu fık
ranın tadili teklif edilmektedir. 

iskân kanununun muahhar bulunması sebe-
bile arazi vergisinin muhalif hükmünün zımnen 
ilga edilmiş olması ve bu'hususta muahhar olan 
iskân kanunu hükümlerinin cereyan edeceği ta
biî olup bunu ayrıca bir kanun metnile ifade 
etmenin bazı karışıklıkları mucib olabileceği 
düşünülerek encümenimiz arazi vergisi kanunun
da böyle bir tadil yapmağı nıünasib bulmamış ve 
mezkûr madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

Maliye encümenince aynen kabul edilen Da
hiliye encümeninin 2 nci maddesinde, hasar 
ve sair sebeblerle kısmen veya tamamen terkini 
icab eden vergilerin terkin salâhiyeti mezkûr en-

* Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni %4 - I - 1939 
Mazbata No. 49 

Esas No. 1/1022 
Yüksek Reisliğe 
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cümence vilâyetlerin umumî meclislerine ve
rilmiş olup bu meclis toplu bulunmadığı vakit 
böyle bir terkin muamelesinin yapılamıyaeağı 
gibi bir mana çıkmakta olduğundan bu işin da
imî encümenlere verilmesi suretile bu salâhiye
tin müstemirren istimali mümkün bir hale ge
leceği encümenimizce düşünülerek gerek bu mad
de metni ve gerekse 6 ncı madde buna göre dü
zeltilmiş ve lâyihanın diğer maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu tadilât dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumî heyetin tasvibine konul

mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Reis 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kâtib • 
İstanbul 

F. öymen 
Kırklareli 
Ş.ödül A. 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Trabzon 
Sırrı Day 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kocaeli 
S. Akbaytuğan 

Muij 
Ş. Çilcğlu 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Malatya 
M. Öker 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1833 numaralı ve 27-Yi-1931 tarihli arazi ver
gisi kanununun bazı hükümlerini değiştiren ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 numaralı ve 27 - VI -1931 
tarihli arazi vergisi kanununun üçüncü maddesi
nin D fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Hükümetçe muayyen bir mmtakaya is
kân edilen muhacir, mülteci ve göçebelerle bir 
mmtakadan diğerine Hükümetçe naklolunup is
kân edilenlere gerek Hükümetçe verilen, gerek 
kendileri tarafından tedarik olunan arazi (husu
sî kanunlarında yazılı müddetlerle). 

MADDE 2 — Ayni kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamamının veya muayyen bir mrnta-
kasınm mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangınlar, 
muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi fev
kalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derece
sinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü 
idarî tahkikatla sabit olanların o seneye aid 
vergileri, (vilâyet idare heyeti kararile) kısmen 
veya tamamen terkin edilir. îcar edilmiş veya 
mahuslâtı sigortalanmış araziye aid vergiler için 
terkin muamelesi tatbik olunmaz. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 10 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Arazi vergisi iki taksitte alınır. Taksit.za
manlan her mahallin ziraî ve iktisadî vaziyetine 
göre vilâyet umumî meclislerinin mütaleası alı
narak valilerce terkin olunur. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 13 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

12 nci madde mucibince tadilen tesbit olu
nan krymetler, tadil taleblerinin müsadif olduğu 
seneyi takib eden malî seneden muteberdir. Ta
dil muameleleri, tadil taleblerinin vukubulduğu 
sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa 

mukayyed kıymetler üzerinden verginin "istifa
sına devam olunur. Bu takdirde vergi tadilen 

6 — 
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞt 

1833 numaralı ve 27/VI/1931 tarihli arazi ver
gisi kanununun bazı hükümlerini değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 numaralı ve 27 - VI -1931 
tarihli arazi vergisi kanununun üçüncü maddesi
nin D fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Hükümetçe muayyen bir mmtakaya is
kân edilen muhacir, mülteci ve göçebelerle bir 
mmtakadan diğerine Hükümetçe naklolunub is
kân edilenlere gerek Hükümetçe verilen, gerek 
kendileri tarafından tedarik olunan arazi (1 nu
maralı iskân mıntakalarmda beş sene ve iki nu
maralı iskân mıntakalarmda üç sene) 

MADDE 2 — Ayni kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamamınm veya muayyen bir mmta-
kasmm mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangın
lar, muzır haşerat ve bulaşıcı hastalıklar gibi 
sair fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir 
derecesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar 
gördüğü idarî tahkikatla sabit oianlarm o se
neye aid vergileri, (vilâyet umumî meclisi ka
rarile ) kısmen veya tamamen terkin edilir. 
îcar edilmiş veya mahsulâtı sigortalanmış arazi
ye aid vergiler için terkin muamelesi tatbik 
olunmaz. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Ayni kanunun 13 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

On ikinci madde mucibince tadilen tesbit 
olunan kıymetler, tadil taleplerinin müsadif 
olduğu seneyi takib eden malî seneden .mute
berdir. Tadil muameleleri, tadil taleblerinin 
vukubulduğu sene içinde neticelendirilmemiş 
bulunursa mukayyet kıymetler üzerinden ver
ginin istifasına devam olunur. Bu takdirde ver-
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞI 

1833 sayılı ve 27 - VI - 1931 tarihli arazi vergi
si kanununun bazı hükümlerini değiştiren ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 3 
aynen 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

Hükümetin üçüncü maddesi 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin dördün
cü maddesi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 - VI -1931 tarih ve 1833 sa
yılı arazi vergisi kanununun 5 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir 
arazisinin tamamının veya muayyen bir mmta-
kasının mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangm, 
muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi sair 
fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir de
recesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gör
düğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye 
aid vergileri vilâyet daimî encümenleri kararile 
kısmen veya tamamen terkin edilir. İcar edilmiş 
veya mahsulâtı sigortalanmış araziye aid vergi
ler için terkin muamelesi tatbik olunmaz). 

MADDE 2 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen 
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tesbit olunacak kıymetlere göre fazla alınmışsa 
fazla farkı red veya mahsub ve noksan alınmışsa 
noksan farkı aynca tahsil olunur. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tadilât talebleri salâhiyettar mercilerin me
zuniyetine iktiran eylediği takdirde aşağıda ya
zdı tadilât, komisyonlarınca umumî tahrir için 
mevzu kaidelere tevfikan tedkik olunur. Ancak 
ferdî tadilât taleblerinin tedkiki salâhiyettar 
mercilerm mezuniyeti kaydine tâbi değildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu içinde bu
lunan arazi için, mahallin en büyük idare reisinin; 
Maliye veya tahakkuk memurluğu vazifesini 
yapmayan hususî idare memurları arasından se
çeceği bir memurun reisliğinde belediye mecli
since bili kendi azası arasında diğeri tadilât 
yapılacak şehir veya kasaba halkından ve bele
diyede vazifesi olmayanlar arasından seçilecek 
birer zatten terekküb eder. 

Komisyonun belediye meclisince seçilecek 
azası îstanbulda umumî meclis, münakid değil
se daimî encümen tarafmdan intihab olunur. 

Köylerde bulunan arazi için tadilât komisyo
nu, köyün tâbi bulunduğu merkezin en büyük 
hususî muhasebe memuru tarafmdan yukarı fık
radaki şartlar dairesinde seçilecek varidat me
murunun reisliği altmda köy muhtan ile ihti
yar meclisi tarafmdan koy halkından seçilecek 
bir zattan teşekkül eder. îcab eden yerlerde 
müteaddid komisyonlar teşkil olunur. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 11, 12 nci mad-
delerile Maliye vekâletine verilmiş olan salâ
hiyetler Dahiliye vekâletince ve mal memurla
rına ve varidat tahakkuk memurlarına verilmiş 
olan vazife ve salâhiyetler de hususî idare va
ridat memurları tarafmdan ifa ve istimal olu
nur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

8 — 
Da. E. 

gi tadilen tesbit olunacak kıymetlere göre (faz
la alınmışsa fazla farkı tahakkuk eden borca 
mahsub ve borç yoksa sahibine red ve noksan 
alınmışsa noksan farkı ayrıca tahsil) olunur. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tadilât talebleri salâhiyettar mercilerin me
zuniyetine iktiran eylediği takdirde aşağıda ya
zılı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir için 
mevzu kaidelere tevfikan tedkik olunur. An
cak ferdî tadilât taleblerinin tedkiki salâhiyet
tar mercilerin mezuniyeti kaydine tâbi değildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu içinde bu
lunan arazi için, mahallin en büyük idare re
isinin; Maliye veya tahakkuk memurluğu va
zifesini yapmayan hususî idare memurları ara
sından seçeceği bir memurun reisliğinde bele
diye meclisince biri kendi azası arasmdan, di
ğeri tadilât yapılacak şehir veya kasaba hal
kından ve belediyede vazifesi olmayanlar ara
sından seçilecek birer zatten terekküb eder. 

Komisyonun belediye meclisince seçilecek 
azası îstanbulda umumî meclis, münakid de
ğilse daimî encümen tarafından intihab olunur. 

Köylerde bulunan arazi için tadilât komis
yonu, köyün tâbi bulunduğu merkezin en bü
yük husuî muhasebe memuru tarafından yu
karı fıkradaki şartlar dairesinde seçilecek va
ridat memurunun reisliği altında köy ihtiyar 
meclisi tarafından köy halkından seçilecek bir 
zat ile köy muhtarmdan teşekkül eder. Îcab 
eden yerlerde müteaddid komisyonlar teşkil 
olunur. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 11, 12 nci mad-
delerile Maliye vekâletine verilmiş olan salâhi
yetler Dahiliye vekâletince ve idare heyetlerine 
verilmiş olan vazifeler umumî meclislerce ve 
malmemurlarma ve varidat tahakkuk memur
larına verilmiş olan vazife ve salâhiyetler de 
hususî idare varidat memurları tarafmdan ifa 
ve istimal olunur. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 
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Hal E. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tadilât talebleri salâhiyetdar mercilerin 
mezuniyetine iktiran eylediği takdirde aşağıda 
yazdı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir 
için mevzu kaidelere tevfikan tedkik olunur. 
Ancak ferdî tadilât taleblerinin tedküri salâhi
yetdar mercilerin mezuniyeti kaydına tâbi de
ğildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu içinde bu
lunan arazi için, mahallin en büyük idare reisi
nin; Maliye veya tahakkuk memurluğu vazife
sini yapmayan hususî idare memurları arasın
dan seçeceği bir memurun reisliğinde belediye 
meclisince biri kendi azası arasından, diğeri ta
dilât yapılacak şehir veya kasaba halkından 
ve belediyede vazifesi olmayanlar arasından se
çilecek birer zattan terekküb eder. 

Komisyonun belediye meclisince seçilecek 
azası îstanbulda Umumî meclis, münakid de
ğilse daimî encümen tarafından intihab olunur. 

Köylerde bulunan arazi için tadilât komis
yonu köyün tâbi bulunduğu kaza kaymakamı 
tarafından ikinci fıkradaki şartlar dairesinde 
seçilecek varidat memurunun reisliği altmda 
köy ihtiyar meclisi tarafından o köy halkmdan 
seçilecek bir zat ile köy muhtarından teşekkül 
eder. 

îcab eden yerlerde müteaddid komisyonlar 
teşkil olunur. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin altıncı 
maddesi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen 

B. E. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 5 — Ayni kanunun 11 ve 12 nci 
maddelerile Maliye vekâletine verilmiş olan sa
lâhiyetler Dahiliye vekâletince ve idare heyet
lerine verilmiş olan vazifeler daimî encümen
ler ce ve varidat tahakkuk memurlarına verilmiş 
olan vazife ve salâhiyetler de hususî idare vari
dat memurları tarafından istimal olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 
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MADDE 8 -

m 
- Bu kanunun icrasma Maliye ve 

Dahiliye vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
c. Bmm 
Da, V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. t. M. V. 

Dr H. Alataş 

5 - V 
Ad. V. 

Ş, Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Rana Tarhan 

-1938 
M. M. V. 
K. Ğmlp 

Ma* V. 
F, Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

' F. Kurdoglu 

MADDE 8 -
nen. 

Da* & 

- Hükümetin 8 nci maddesi ay-
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MABDE8 
aynen 

Mal. E. 

Hiıkûmetin sekizinci maddesi 

B. E. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen 

i>m<t • * — 
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5. Sayısı: 71 
Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair olan 3404 sayılı kanunun i nci maddesinin 5 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (I 1193) 

T. a. 
Başvekâlet 20 - I -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/375 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Muvazene vergisi kanununun 1 nci maddesinin muaddel 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra VekiUeri Heyetince 18 - I - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. B<vyar 

Mucib sebebler lâyihası 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin istisnalara müteallik beşinci fıkra
sının 2174 numaralı kanunla değiştirilen şeklinde, zat maaşları sahihlerinden muvazene vergisinin 
alınabilmesi için verginin kesilmesinden sonra kalacak istihkakın (20) liradan aşağı düşmemesi şart 
kılınmıştı. 3404 numaralı ve 25 - V - 1938 tarihli kanunla muvazene vergisinin nisbeti yüzde se
kize indirildiği sırada zat maaşı sahihleri hakkındaki' muafiyet şartları ayni suretle muhafaza 
edilmekle beraber, evvelce zat maaşları sahiblerine münhasır olan bu hüküm, bilûmum hizmet 
erbabına teşmil olunmuştur. 

Muvazene vergisi % 10 olarak alındığı zamanlarda, mezkûr hükümlere tevfikan anikdan 
22.21 liraya kadar olan zat maaşları verginin tenzilinden sonra (22.21 - 2.22 = ) 20 liradan aşağı 
düştüğü için bu vergiden muaf bulunuyordu. 3404 numaralı kanunla vergi nisbeti ;% 8 e indi
rilmesi üzerine mikdan 21.74 liraya kadar olan zat maaşları, verginin tenzilinden sonra (21.74 -
1.74 = ) 20 lira ve daha aşağı düştüğünden muafiyet 21.74 liraya kadar olan maaşlara münhasır 
kalmış, binnetice 21.74 lira ile evvelce muaf bulunan 22.21 lira arasındaki maaşlarm muvazene 
vergisine tâbi tutulması zarureti hâsıl olmuştur. 

3404 numaralı kanunun maksadı tedvini hizmet erbabı mvergilerinde tahfif temini olduğuna gö
re bunlar meyanında bir kısmının istihkaklarmm yeniden vergiye tâbi tutulması mevzubahs olmı-
yacağmdan bunların tadilden evvel haiz oldukları muafiyetin idamesini ve 3404 numaralı kanu
nun meriyetinden beri kesilen vergilerin geri verilmesini temin maksadile ilişik olarak sunulan 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 
Msas No. 1/1193 
Karar No. 22 

23 - t - 1939 

Yüksek Jteisliğe 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun 
birinci maddesinin beş numaralı fıkrasında deği
şiklik yapılmasına dair Maliye vekâletince hazır-
lanıb îera Vekilleri Heyetinin 18 - 1 - 1939 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan isspan lâyihası ve mucib sebebleri Encü
menimize tevdi buyurulmakla Maliye Varidat 
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü : 

Lâyihanın mucib bebeb' erine nazaran : 3404 
numaralı kanunda mezkûr 5 numaralı fıkra üze
rinde yapılmış olan tadilâtın hedefi; Devletin 
vergilerde tenzilât icrası suretile maaş erbabı
nın ve bilhassa küçük maaşlıların ve az kazançlı 
işçilerin maaş MQ kazançları üzerinde bunların 
lehlerine bir fark husulü olduğu halde mezkûr 
3404 numaralı kanunun meriyete girmesi üzerine 
evvelce 2174 kuruştan 2222 kuruşa kadar zat 
maaşı alan kimselerin işbu tenzilâttan istifade et
medikten başka bunların yeniden teklif mevzuu 
olmak yüzünden daha az maaş almak mevkiine 
düştükleri anlaşılmıştır. Maksadı aslî hilâfına 
husule gelen bu neticeden dolayı bunların hiç 
•değilse eski hallerinin mahfuziyetini temin için 

işbu kanun sevkedüdiğinden Encümenimiz kanu
nu esas itibarile kabul etmiştir. 

Şu kadar ki, işbu lüzum; şimdiki muvazene 
vergisi nisbetine nazaran; kazanç muvazene ye 
buhran vergilerinden sonraki bajriye istihkakı 
mikdarı 2043 kuruşu tecavüz etmeyen zat maaş
ları hakkında varid olub bakiye istihkakları bun
dan fazlaya çıkanlar hakkında böyle bir lüzum 
olmadığından ve çünkü bu gibiler zaten 3404 nu
maralı kanundan evvel dahi muvazene vergisine 
tâbi olmak suretile şimdikine nisbetle daha az 
maaş almakta olduklarından lâyihanın birinci 
ve ikinci maddelerindeki (2050) kuruş, (2043) 
kuruş olarak tadil edilmiş ve diğer maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Seyhan 
thsan Tav E. Draman Esma Nayman 

Bursa izmir İstanbul 
Dr. Galib Kahrta/man Kâmil Dursun A. Bayındır 

Diyarbakır Manisa Zonguldak 
Zülfü Tiğrel Tahir Hitit Necati Güneri 

Sütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

encümeni 
Mazbata No. 48 

Esas No. 1/1193 

24-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Muııazene vergisi kanununun 1 nci maddesi
nin muaddel 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında olub Başvekâletin 20-1-1939 tarih ve 6/375 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihasr Maliye encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti na
mına Varidat umum müdürü hazır olduğu halde 

okundu ve konuşuldu: 
G-erek Hükümetin mucib sebeblerinde gerekse 

Maliye encümeni mazbatasında izah edildiği veç
hile muvazene vergisi % 10 olduğu zaman 2174 sa 

yılı kanuna tevfikan yalnız 22 lira 21 kuruşa ka
dar olan zat maaşları bu vergiden muaf bulun
makta idi. 3404 sayılı kanun ile bu vergi mik-
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darı % 8 olarak tesbit edilince evvelce muaf olan 
zat 'maaşlarından mikdarı 21 lira 74 kuruştan yu
karı olanlar da vergiye matrah olmuşıtur. Ev
velce muaf bulunan bu maaşların vergi şümulü
ne girmesi esasen Hükümetçe düşünülmemiş bu
lunduğundan husule gelen bu makûs neticenin 
bütün şümulile izalesi derpiş edilerek işbu lâyiha
nın sevkedildigi anlaşılmıştır. Encümenimizde 
de yerinde görülen lâyiha Maliye encümeninin 
tadili dairesinde aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Bek 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Kırklareli 
ş. öm A 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Trabzon 

Sırrı Doy 

Beis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kocaeli 
. S.AM>aytuğan 

Muş 
Ş.tÇHktğlu 

Yozgad 
Sungur 

M. M. 
Trabzon 

E. Karadeniz 

Diyarbakır 
R.Bekit 
Malatya 
M.Öker 

Ordu 
H. Yalman 

m 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin 
muaddel beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 - V -1932 tarihli ve 1980 sa
yılı muvazene vergisi kanununun birinci madde
sinin 25 - V -1938 tarihli ve 3404 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan 5 numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa ol
sun aldıkları paraların mecmuu kazanç, iktisadî 
buhran ve muvazene vergileri çıkarıldıktan son
ra (20) lira (43) kuruşu geçmeyen tekaüd ve 
sair zat maaşı sahiblerile; (20) lirayı geçmeyen 
sair bilûmum istihkak sahihleri ve 80 kuruşa ka
dar işçi gündeliklerile 120 kuruşa kadar olan 
gündeliklerin (80) kuruşu bu vergiden müstes
nadır. 

Hem gündelik hem maktu ücretle çalışanla
rın bir ay içinde gündelik ye maktu ücret ola
rak aldıkları paralarm yekûnu kazanç, iktisadî 
buhran ve muvazene vergileri indirildikten son
ra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istihkakları 
dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif cihetlerden. 
gündeliği olanların muafiyetten istifadelerinde 
gündeliklerinin mecmuu nazarı dikkate alınır. 

MADDE 2 — Bir ay içkide her ne unvan ile 
olursa olsun aldıkları paralarm mecmuu ka
zanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri in
dirildikten sonra (20) lira (43) kuruşu geçme
yen tekaüd ve sair zat maaşı sahihlerinden 

MALÎYE EN0ÜMEMMN DEĞİŞTUtİŞt 

Muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin 
muaddel beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 - V -1932 tarihli ve 1980 
sayılı muvazene vergisi kanununun birinci 
maddesinin 25-V-1938 tarihli ve 3404 sayılı. 
kanunla değiştirilmiş olan 5 numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa 
olsun aldıkları paraların mecmuu kazanç, ik
tisadî buhran ve muvazene vergileri çıkarıldık
tan sonra (20) lira (43) kuruşu geçmeyen te
kaüd ve sair zat maaşı sahiblerile; (20) lira
yı geçmeyen sair bilûmum istihkak sahihleri ve 
80 kuruşa kadar işçi gündeliklerile 120 kuru
şa kadar olan gündeliklerin (80) kuruşu bu 
vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu ücretle çalışan
ların bir ay içinde gündelik ve maktu ücret 
olarak aldıkları paraların yakûnu kazanç, ik
tisadî buhran ve muvazene vergileri indirildik
ten sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin is
tihkakları dahi bu vergiden muaftır. Muhte
lif cihetlerden gündelikli olanların muafiyetten 
istifadelerinde gündeliklerinin mecmuu nazarı 
dikkate almır. 

MADDE 2 — Bir ay içinde her ne unvan 
ile olursa olsun aldıkları paraların mecmuu 
kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri 
indirildikten sonra (20) lira (43) kuruşu geç
meyen tekaüd ve sair zat maaşı sahihlerinden 
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25 - V - İ938 tarihli ve 3404 sayılı kanunun me
riyeti tarihinden itibaren kesilmemiş olan muva
zene vergisi kesilmez ve tahsil edilmş olanlar da 
geri verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icrıya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18-1-1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Boyar T. F. Silay N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Dr. B. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

25 - V -1938 tarihli ve 34Û4 sayılı kanunun me
riyeti tarihinden itibaren kesilmemiş olan mu
vazene vergisi kesilmez ve tahsil edilmiş olan
lar da geri verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı ; 71) 



S. Sayısı:72 
Yozgad mebusu Emin Dıramanın, Arzuhal encüme
ninin ll-IV-1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1355 sayılı 

kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni 'mazbatası (4/71) 

9-V-1938 
Yüksek Reisliğe 

Ş. Atabarut ve Hasan imzalı arzuhaller hakkında Arzuhal encümenince verilen ve 11 - IV -1938 
tarih ve 37 sayılı haftalık karar cetvelinde yazılı bulunan 1355 numaralı kararda: Münhal bulunma
mak dolayısile müstedilerin dileklerinin yerine getirilmesine imkân olmadığı beyan olunmakta ise de; 
bu babda encümence istinad edilen mevaddı kanuniye kararda gösterilmemiş olduğundan, ve bu işe 
dair olan Arzuhal encümenindeki dosyayı tedkik jfcmek istediğimde: Mezkûr dosyanm diğer bir zat ta
rafından derdesti tedkik olduğu cihetle okumaya ve dosya üzerinde tamiki keyfiyete imkân bulama
dığımdan haftalık karar cetvelindeki muhtasar ve gayri vazıh halile şimdiki halde bendenizi tatmin 
etmemekte olan mezkûr kararın mazbatasının yazılarak Umumî Heyette müzakeresini nizamnamei da 
hilinin 57 inci maddesine tevfikan rica ve derin saygılarımı arzederim. 

Yozgad mebusu 
Emin Draman 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal encümeni ' 24 - 1 -1939 
Karar No. 1355 
Esas No. 4/71 

Yüksek Reisliğe 

Yozgad mebusu Emin Dramanm Encümeni
mizin 28 -III -1938 tarih ve 1355 sayılı kararı
na karşı Yüksek Reisliğe verilen 9 - V -1938 ta
rihli itirazı Encümenimize havale edilmekle ica
bı görüşüldü : 

Mezkûr kararm mevzuu, askerlerin zat işle
rine taallûk eden davalarının tedkik ve muhake
mesi, hakkındaki 3410 sayılı kanunun şümulü 
dahilinde bulunan mevaddan olduğundan ve mez
kûr kanunun 1 numaralı muvakkat maddesinde 
ise « Büyük Millet Meclisinde ve Şûrayı devlette 
ve Zat işleri son tedkik mercii encümeninde ted
kik halinde buîunub da karara bağlanmamış 
olan iddiaların dosyaları bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte Askerî temyiz mahkemesine dev-

rolunur » denilmekte bulunduğundan itiraz olu
nan mezkûr 1355 sayılı kararımıza aid dosyala
rın Askerî temyiz mahkemesine devrine ve Da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince de 
keyfiyetin bir mazbata ile Umumî Heyete arzı
na karar verildi. 

Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydın Samsun 

1. Sökmen A. Menderes M. Ulaş 
İstanbul Çoruh Gümüşane 

Ali Barlas A. Akyüz Ş. Erdoğan 
Van Gazi Anteb Siird 

M. Boya M. Şahin Ş. Süsoy 
Sivas 

Z. Basara 





S. Sayısı: 73 
İstiklâl madalyası kanununa mûzeyye| 869 sayılı kamına 
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 

Millî müdafaa encümeni mazbatası (I 1182) 

T. C. 
başvekâlet 16-1-1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı; 6/28? 

Büyük Millet Meclisi Yüksek ReMiğine 

J#ggb3âl ımadalyası kanununa müaeyyel 869 sayılı kantına muvakkat bir madde eklenmesi hak
k ı n a &ÖÎH1Î Müdafam ivekilliğince hazırlanan ve îcra beklileri Heyetince 4 - I - 1839 tarihinde 
Yükaak Meclise $ m ıkararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile -birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Egemenlik savaşında yurdu ve ulusal namusu kurtarmak yolunda çalışan ve çarpışan evlâd 
ve yurddaşlarını Yüksek Kamutay $66 ^* ^ 9 *«B$Tk fesaıraalarla) istiklâl madalyasile saygıla-
mış ve yine işbu kanunlar metninde bu madalyanın bir şeref ve celâdet mirası olarak nesilden 
nesile intikal edeceği de yıSksek ve değerli bir anlam halinde yer tutmuştur. 

îşbu kanunlar meriyet mevkiine kondukları tarihde alaylarımıza henüz sancakları verilme
miş bulunmakta ve bu yüzden alay sancaklarınınbirer istiklâl madalyasile süslenmelerine imkân 
görülmemişti. 

869 sayılı kanuna» 2. «maddesi hükmü dahilinds 3£ nmjm S<& tarihinden İzmirin istirdadı olan 
9 ejtûl BdB tarihine kadar millî orduda vazife almaş suhçy, memur ve erlere -madalya tahakkuk 
ettksJLâlği süzere bir &@sil Jıakkı olarak muhafazası »güâfelem ^e gözetilen kanuölar hükmüne 
göre ocdranun manevî malığını ifade eden alay sancaklarını da orduya mensub ferdler gibi (ve 
yabaaoı «rdularda Makağa Jteere;) birar istiklâl madalyası ile tezyin ve tepcilleri tensib edilmek
tedir. 

JBiaaeaaleyh isüklâl hrarhâne iştirak »eylemek suretile millî ordu camiasında vazife almış bağlı 
listede $jo. ve adlan ystzito muhtelif ramrf >alay sascakkema ftaser âstâklM -madalyası tahakkuku 
i$fea*§g9*gay*lı kaoji»«» ^ «ı^sadla arova%îka>t bir madde ilâvş »eda»ijş/târ, 



2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/1182 
Karar No. 14 

24-1-1939 

Yüksek Başkanlığa 

İstiklâl madalyası kanununa müzeyyel 869 
sayılı kanuna muvakkat bir madde eklenmesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulduğuna dair olup encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 16 kânunusani 
1939 tarihli ve 6/287 sayılı tezkeresi ve bağlı lâ
yiha encümenimizce M. M. Vekilliğinden gönde
rilen memuru huzurunda okundu ve görüşüldü: 

Egemenlik savaşında yurdu ve ulusal namu
su kurtarmak yolunda çalışan ve çarpışan yurd-
daşlann İstiklâl madalyasile saygılandığı ve bu 
madalyanın bir şeref ve celâdet mirası olarak 
nesilden nesle intikal edeceği cihetle bu savaşta 
vazife almış olan ve numaralan bağlı bulunan 

ve ordunun manevî varlığını ifade eden Alay 
Sancaklarını da İstiklâl madalyasile tezyin ve 
tebcilleri hakkındaki esbabı mucibe yerinde gö
rülmüş ve kanun lâyihası encümenimizce aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. M. En. Rs. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 

Maraş 
H. R. Tanhut 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Erzurum 

A. Akyürek 
Sinob 

C. K. încedayı 
Yozgad 
C. Arat 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Manisa 

K. N. Duru 
Tekirdağ 
R. Apak 
Malatya 

0. Koptagel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istiklâl madalyası kanununa müzeyyel 869 sayılı 
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MUVAKKAT MADDE 1 — 15 mayıs 1335 
tarihinden îzmirin istirdad tarihi olan 9 eylül 
1338 tarihine kadar millî orduda vazife alan 
numara ve adları yazılı muhtelif smıf alay san
caklarına birer istiklâl madalyası verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur, 

dur. 

Bş. V. 
G. Bay ar 

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

M.Î.V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H, Alataş 

4-1-1939 
Ad. V. 

T. E. May 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
E. Ağralı 

Îk. V. 
E. Çakır 
Zr. V. 

E, Kurdoğlu 
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ttOMtnmmân orduda v—tf* <*m *n/Ior 

Piyade alayı 
numarası 

38 
45 
56 
31 
68 
69 
37 
39 

176 
46 

9 
10 
13 
70 

126 
127 
34 
35 
36 
25 
26 
30 
59 
50 
51 
52 
7 
8 

11 
40 
42 
58 
2 

23 
41 

131 
135 
189 
43 
44 

Sttvri alayı 
numarası 

2 
4 

13 
20 
27 
28 
29 

3 
5 

34 
54 
10 
11 
14 
21 
24 
33 
37 
38 

9 
21 
36 
15 
16 
12 
17 
18 
6 

53 
19 
55 
1 

23 

Topçu alayı 
numarası 

15 
23 
57 
11 
12 
14 
6 
3 
4 
7 
8 

16 
17 
1 

41 
61 
20 
2 

Sarıkamış ağır 
topçu alayı 

, 

Piyade alayı Süvri alayı 
numarası numarası 

64 
47 
62 
63 

3 
4 
5 

12 
16 
19 

1C9 
r«4 
190 
61 
15 
24 
17 
28 
29 
18 
60 
53 
54 
55 

! 67 
i 73 
1. 33 s 
\ 65 
! 66 
! ; 7i 
İ ı 
1 i 6 

14 
32 
İğdır hudud alayı 
Kızıl çakçak » 
Caksu > 
Burçka > 
Van > 

Topçu alayı 
numarası 

»o-« 
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S. Sayısı :74 
Millî müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçesinde 200 OÛÛ 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (I 1199) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/423 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 200 000 liralık münakale yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23 -1-1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

Ankarada bir gaz okulu binası ile yeniden teşekkül eden kimya taburuna kışla inşa edilmek 
üzere, 894 ncü faslın ikinci maddesinden 200 000 liranın tenzil edilerek 903 ncü (inşaat ve tamirat 
ve sabit tesisat masrafları) faslına münakalesi zarureti hâsıl olmuş ve bu maksadla hazırlanan 
ilişik kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 -1 - 1939 
Mazbata No. 50 
Esas No. 1/1199 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmı bütçesinde 200 000 liralık münakale yapıl
masına dair olub Başvekâletin 6/423 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekâleti namma gönderilen Gaz-
genel komutanı Tümgeneral Hüsnü Unsal hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

İnşalarına karar verilen Gaz okulu binası 
ile kimya taburuna mahsus kışlanın bir an ev
vel tamamlanmasını ve bu binalara aid arazinin 
istimlâkini mümkün kılmak üzere teklif edildiği 
anlaşılan bu kanun lâyihası Encümenimizce ol

duğu gibi kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon . 
M. Unsal F. Baysal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Balıkesir Çorum 

F. öymen E. Adakan E. S. Akgöl 
Diyarbakır Gazi Anteb Kayseri 
B. Bekit A. H. Ay er dem N.Kerven 
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Kırklareli 
Ş.ödkl 
Malatya 

M. öter 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Malatya 
0, Taner 

Kocaeli 
A. 8. Akbaytugan 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
B. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Tokad 
8. Oenca 

Muş 
Ş. Ataman 
Yozgad 

8. îcöz 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1938 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçe
sinde 200 000 liralık münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Millî Müdafaa Maliye vekili memurdur. 
vekâleti bütçesinin 894 üncü. faslmm 2 nci 
(maske ve sair koruyucu cihazlarla kimya ta
burlarına aid talim ve tedrisat malzemesi ve 
masrafları) maddesinden 200 000 lira tenzil edi
lerek 903; ncü (inşaat ve tamirat ve sabit tesi
sat masrafları) faslma ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 ı— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

23 - I - 1939 
Bş. V. 

G. Boyar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. • 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

« • » 
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S. Sayısı: 75 
3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortisman sandığına 
verilen avansın tezyidi hakkında kanun lâyihası ve Malîye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (I/II85) 

T. O. " ' . ' . ' . _ 

Kamrl&r Dairesi Miidürîwğ% ., 

Büyük BBUtft Meclisi Yüksek Reîsüğine 

313J5, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla ,amartiş»an &a^gE&a wtü)m (4,5) dört buguk müyşn fealık 
avansın iOİtı buçuk »İyon toya iMâ^c Jitakkıj^a Malice veMl^noe kanlan*» ye tcra Yekjtei JJe-
yetince 4 -1 -193.9 tarilwmçle ¥$k«ek Meclise arzı kararlaştırılan kanujo. lâyüaası esbabı mucibeşjle binlik
te sunulmuştur. 

Bjgyekjl 
C, Bayanr 

Esbabı mucibe lâyihası 

Dahilî ve haricî Devlet borçlarına aid tahvilleri mubayaa ve bunların piyasasını tanzim eylemek 
maksadile teşkil edilmiş olan amortisman sandığına 8181 nurrmrah kanunla Aandota. demiryolu ve 
Haydarpaşa Mmanı şirketleri esham ve tahvil miimesstt senlerinin, Sivas - Erzurum veya Ergani 
tahvilleri ile mübadelesi işi tahmil edilmiş ve muahharan alman 8322 numaralı kanunla da 1983 
Türk boiKîu tahvillerisin dahilî istikraz tahvilleri ile iafifeadelesi işi yine km «andığa tevdi olunmuştur. 

Müesseseye bu muamelelerin ifası içm muhtaç oldağu sermaye veya tedvir afcgesöni t;emin eylemek 
üzere tahsis olunan *net>lâğ meyanmda sandığm portföy feKrleri fie kapanması şdrtfle Hazinece veri
lecek avanslar da mevoud bulunmaktadır. Bu suretle sand^a şimdiye kadar verilmiş olan avaas 
mikdarı (4,5) milyon ükaya baliğ •öîmuştor. 

Şirketler ^enedatmaa, Sivas - Erzuısan *«ya Ergani «iâhvfterile ssiibadelesi için 8*86 uamaralı fea-
nurfk tayin edilmiş oiaa müddet 26 şiîbat 1987 tarihinde nihayete erecektir. 

Binaenaleyh gerek mevzubahs senedatm gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin mübadelesi için san
dığın iki milyon liralık avansla takviyesine katği zaruret hissedilmiş ve merbut kanun lâyihası bu 
maksadla tanzim kılınmıştır. 

İ6-I-1939 
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Maliye encün 

T. B. M.M.-
Maliye encümeni 

Esas No. 1/1185 
Karar No. 24 

Yüksek 

Amortisman sandığına şimdiye kadar muhte
lif kanunlarla verilmiş olan 4 buçuk milyon lira
lık avansın 6 buçuk milyona iblâğı hakkında Ma
liye vekâletince hazırlanıb 4 - I - 1939 tarihli 
İcra Vekilleri Heyeti içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve mucib se-
bebleri Encümenimize havale buyurulmakla Ma
liye vekâleti namına gelen salahiyetli memurun 
huzurile Encümenimizde okundu ve görüşüldü 

Verilen izahattan ve bu hususdaki kanunlar 
üzerinde yapılan tedkikattan anlaşıldığına naza
ran 2794 numaralı kanunla tesis edilmiş olan 
amortisman sandığına, dahilî ve haricî borçları
mıza aid istikraz tahvilâtı fiatlannın matlûb se
viyede tutulmasının tanzimi işi esas vazife ola
rak verildiği gibi bilâhara Anadolu demiryolu ve 
Haydarpaşa limanı şirketlerinin esham, tahvil ve 
mümessil senedlerini dahi mübadele etmek vazi
fesi 3136 numaralı kanunla tahmil edilerek bu 
maksadla sandığa bir buçuk milyon liralık avans 
itasına ve müteakiben 3248 numaralı kanunla iş
bu avans mikdarmm iki buçuk milyon liraya çı
karılmasına karar verilmiş ise de muahharan 
3322 numaralı diğer bir kanunla sandığın işbu 
vezaifi tevsi edilerek gerek 1918 dahilî istikraz 
tahvillerinin ve gerek 1933 Türk borcu tahville
rinin mübadele edilmesi vazifesi dahi verilmesi 
üzerine işbu kanunla avans mikdarı dört buçuk 
milyon liraya iblâğ olunmuş bulunmaktadır. 

( S . Sayış] 

i mazbatası 

23 - Z - 1939 

Reisliğe 

Sandığa tahmil edilen işbu vazifelerden bir 
kısmı, yani Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa li
manı şirketlerinin esham ve tahvil ve mümessil se-
nedlerile 1933 Türk borcu tahvillerinin müba
delesi hakkındaki vazife bu husustaki 3136 ve 
3322 numaralı kanunlar hükmünce zaman ile 
mukayyed yani bu kanunların meriyetinden iti
baren iki sene zarfında ifası muktazi bulunma
sına ve bu müddetler ise Anadolu ve Haydarpaşa 
limanı senedatı hakkında 26 şubat 1939 tarihin
de ve 1933 Türk borcu tahvilleri hakkında ise 
26 kânunusani 1940 tarihinde hitam bulacağına 
binaen sandık vezaifinin işbu muayyen müddet
ler zarfında ifasını temin için şimdiye kadar san
dığa verilen dört buçuk milyon liralık avansm tez
yidi suretile sandığın takviyesine lüzum ve za
ruret olduğuna Encümenimizce dahi kanaat ge
tirilmiştir. Bu sebeble kanun lâyihası esas iti-
barile kabul edilmekle beraber yalnız tahrir 
noktasından birinci maddede cüzî tadilât ya
pılmıştır. Havalesi mucibince Bütçe encümenine 
verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Seyhan 
îhsan Tav E. Dıraman 

Bursa Diyarbakır Diyarbakır 
Dr. G. Kahraman H. öniz Z. Tiğrel 

İstanbul Manisa Zonguldak 
A. Bayındır T. Hitit 8. Necati 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe ecümeni 

Mazbata No. 51 
Esas No. 1/1185 

25 -I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortis
man sandığına verilen 4,5 milyon liralık avansm 
6,5 milyon liraya iblâğı hakkında olub Başvekâ
letin 16 - I - 1939 tarih ve 6/282 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Mali
ye encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize 
verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve Maliye en
cümeninin mazbatasmda izah edildiği veçhile 
Devletin dahilî ve haricî borçlarına aid tahviller 
üzerinde spekülâsyon yapılmasına mâni olmak ve 
tahvilât piyasasında nâzımlık yapmak üzere ku
rulmuş olan amortisman sandığının muhtelif ka
nunlarla kendisine tevdi edilmiş olan vazifeleri 
ifa edebilmesi ve bu meyanda muayyen bir müd
det zarfında mübadele mecburiyetine tâbi tutu
lan Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı 
şirketi esham ve tahvillerile 1933 Türk borcu tah
villerinin bu müddet zarfındaki arzlarını karşı
layabilmesi için sandığa evvelce temin edilmişi 
bulunan 4,5 milyon liralık avansa daha iki mil
yon lira ilâvesi suretile takviyesi istenmekte ve 

bu maksadla lâyihanm sevkedilmiş olduğu anlaşıl
maktadır. 

Encümenimiz Maliye encümeninin tadili dai
resinde lâyihayı aynen kabul eylemiş, yalnız baş
lığında. ufak bir değişiklik yapmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E. Sabri Akgöl 

Diyarbakır G-azi Anteb Kayseri 
R. Bekit A. Hikmet Ayerd&rrt N. Kerven 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
Ş. ödül M. Seyfeli A. Said Akbaytuğan 
Malatya Malatya Maraş 
M. öker O. Taner A. Tiridoğlu 
Mardin Muş Muş 

R. Erten Ş. Çüoğlu Ş. Ataman 
Ordu Tokad Yozgad 

H. Yalman S. Oenca 8. Içöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3136, 3248 ve 3322 numaralı kanunlarla amor
tisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık avan

sın tezyidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3136, 3248 ve 3322 numaralı 
kanunlarla Hazinece amortisman sandığına ve
rilmiş olan avans mikdarı altı buçuk milyon 
liraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

4-1-1939 
Bş. W. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar T. F. Stlay K. Özalp 
Da. V. Ha. V. MaL V. 

Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 
S.Î.M.V. G. î. V. ZT.Y. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

MALÎYE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T I R I Ş I 

3136, 3248 ve 3322 numaralı kanunlarla Amortis
man sandığına verilen 4,5 milyon liralık avansın 

tezyidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3136, 3248 ve 3322 numaralı 
kanunlarla Hazinece Amortisman sandığına ve
rilmiş olan 4,5 milyon liralık avans mikdarı 6,5 
milyon liraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 75 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Amortisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık 
avansın tezyidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin 1 nci mad
desi aynen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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S. Sayısı: 76 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka

nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 1189) 

T. €. 
Başvekâlet 20-1 -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/372 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 - I - 1939 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Kanun lâyihasının teklifini ioab ettiren sebebler 

Kültür bakanlığına 2259 sayılı kanun ile verilmiş olan okul ders kitablarını hazırlatıb neşretmek 
işinin 2133 sayılı kanun ile ihdas edilmiş olan bir mütedavil sermaye ile başarılmasına çalışıldığı 
ve bu kanunun dördüncü maddesi ile almmış olan salâhiyetinde 11 haziran 1936 tarih ve 3033 sayılı 
kanunla üç yıl için bir defa daha uzatılmış olduğu malûmdur. 

Oikul kitablarmın Devlet tarafından neşrine başlanılması ve ucuz kâğıd temini yolunda Büyük 
Millet Meclisince almmış olan tedbirlerle talebe sayısındaki mütemadi yükselişe muvazi olarak kitab 

baskı sayılarının artması neticesi kitab fiatlarmm ucuzlaması ve evvelce kabul edilmiş olan iskon-
to mikdarmm fazla rağbeti çeker bir hadde olmaması neticesini tevlid etmekte bulunduğundan okul ki
tabları için satıcı teminini müşkülleştirmektedir. Bu sebeble iskonto haddinin biraz daha genişletil
mesi zarurî görülmüş ve birinci madde bu esasa göre teklif olunmuştur. 

Maddenin eski şeklinin son fıkrası satış işlerinin bir müteahhid elile idare edilmesine de meşağ 
vermekte idi. Bu hususta yapılan tecrübe* müsbet netice vermemiştir. Kültür bakanlığı bu iş için 
memleketin icabı hale göre lüzum görülecek muhtelif yerlerinde' depolar kurarak kitab satışını ko
laylaştırmağı daha faydalı gördüğü gibi bu yıl Diyarbakır ve Erzurumda yaptığı tecrübelerden de 
ümid verici sonuçlar alındığından bu yolda kanunî bir salâhiyet alınması maksadile son fıkranın tek
lif edilen şekilde tadilini lüzumlu görmektedir. Bu suretle kitaba bulunmayan yerlere kadar Devlet 
eİile kitabları vaktinde götürüb satmak ve memleketin muhtelif yerlerindeki kitapçıları îstanbula 

kadar giderek kitab teminine çalışmak güçlüğünden ve masrafından kurtarmak kabil olacaktır. 
Devlet kitabları mütedavil sermayesinin, her ders yılma lüzumu olan kitabları vaktinde hazırla

yabilmek için muhtaç olduğu parayı temin maksadı ile verilmiş olan kredi salâhiyeti de bu günün 
ihtiyacına yetmemekte olduğundan arttırılmasına zaruret görülmüş ve bu madde hükmünün 1945 
malî yılı sonunda bitmek üzere altı yıllık bir devre için ikinci defa uzatılması teklif edilmiştir. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
.Esas No. 1/1189 

Karar No. 4 

24-1 - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet kitablan mütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren ve Başvekâletin 20 - I - 1939 tarih ve 
6/372 numaralı tezkeresile gelib Encümenimize 
havale buyurulan lâyiha, Maarif vekili Hasan 
Âli Yücel ve Neşriyat müdürü 'Faik Reşid Unat 
hazır oldukları halde müzakere edildi. 

Kitabcılara verilen ıskontonun, bazı kitab-
larda ancak posta parasına tekabül edebildiği ve 
bu yüzden bir çok yerlerde mekteb kitablarmı 
satacak kitab cı bulunmadığı tecrübelerle anla
şılmıştır. Bunun için kitabcılara yapılan iskon-
tonun yüzde yirmiden yüzde yirmi beşe iblâğı 
muvafık görülmüştür. îcab eden yerlerde depo 
açılması ve vekâletin vaktinde oralarda kâfi 
mikdarda kitab bulundurabilmeği çok lüzumlu 
olduğundan gerek bu depo masraflarına ve 

gerekse kitabcılara verilecek iskonto fazlalarını 

karşılamak üzere kitabların maliyet fiatlarma 
zammedilen yüzde otuzun otuz beşe çıkarılması 
da tensib edilmiştir. 

Mekteblerin çoğalması ve bundan fazla ola
rak da talebe adedinin günden güne artması 
dolayısile kitablan vaktinde hazırlayabilmek 
için 2133 sayılı kanunla mütedavil sermaye nam 
ve hesabına açılan kıredinin 350 bin liradan 
500 bin liraya iblâğı tasvib ve lâyiha aynen ka
bul edilmiştir. Yüksek Reisliğe saygılarla su
nulur. 

M. M. Kâtib 
Afyon K. Trabzon 

H. Çerçel 8. Hızal 
Antalya Erzincan 

T. örs H. Işık 
Trabzon 

H, Ülkümen 

Maarif E. Reisi 
Kars 

F. Köprülü 
Afyon K. 

/. V. Aykurt 
Giresun 

H, T, Us 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 52 
Elsas No. 1/1189 

Yüksek Reisliğe 

25-1 - 1939 

Devlet ktabları mütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında olub Başvekâletin 20-1-1939 
tarih ve 6/372 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maarif encümeninin maz-
batasile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla 
Maarif vekili hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

Lâyiha, 2133 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
tevfikan Devlet kitablan mütedavil sermayesile 
bastırılan kitabların tesbit edilecek maliyetlerine 
% 30 ilâvesile tayin olunan fiatlarmın % 35 ilâ-
vesile tayinini ve satıcılara yapılmakta olan % 20 
iskontonun 25 şe çıkarılmasını ve lüzumlu görü

len yerlerde kitab depoları ve satış miağazalan 
açılmasını ye mezkûr kanunun 4 ncü maddesile 
verilmiş olan ve Hazine kefaletile Millî bankalar
da 350 000 liraya kadar hesabı cari açılması hak
kındaki mezuniyetin 500 000 liraya çıkarılmasını 
ve bu salâhiyet. müddetinin 1945 yılına kadar 
uzatılmasını istihdaf etmekte olub esas itibarile 
Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Alınan izahata nazaran ük ve orta tedrisata 
müteallik mekteb kitablan muhtelif kanunlarla 
verilen salâhiyetlere istinaden Maarif vekâle
tince temin edilmekte olub bunlarm yurdun en 
uzak yerlerine kadar ders yılı başında tevziini 
temin edebilmek için kitab satıcılarına bu gün-
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künden fazla bir menfaat temini zarurî görül
müştür. 

Gerçi 2133 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde 
de bir Iskonto haddi kabul edilmiş ise de bu mik-
darın mühim bir kısmı posta ücretine tekabül 
ettiğinden satıcılara az bir menfaat temin eyle
diği ve bazı yerlerde satıcıların bu işi yapmağa 
yanaşmadıkları görüldüğünden satışı biraz daha 
cazib bir hale koymak üzere maliyet ve iskonto 
hadlerine 5 kuruş daha zammetmek suretile bu
nun temini lâyihanın birinci maddesinde isten
mekte olduğundan Encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 

Baskı sayısı talebe adedile mütenasiben art
makta olduğundan mezkûr kanunun 4 ncü mad-
desile verilen hesabı cari mezuniyetinin de 
500 000 liraya iblâğı 2 nci maddede teklif edil
mektedir. Bu ciheti de zarurî gören Encümeni
miz küçük bir yazı değişikliği yapmak suretile 

mezkûr maddeyi kabul eylemiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak ütere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis ReisV. M. M. 

İsparta Kayseri Trabzon 
Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Balıkesir Çorum 

F. Öymen E. Adakan E. Sabri Akgöl 
Diyarbakır Gazi' Anteb Kayseri 

R. Bekit A. Hikmet Ay erdem N. Kerven 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
Ş.Ödül M. 8 eyf eli A. Said Akbaytuğan 
Malatya Malatya Maraş 
M. Öker O. Taner A. Tiridoğlu 

Mardin Muş Muş 
R. Erten Ş. Çüoğlu Ş. Ataman 

Ordu Tokad Yozgad 
H. Yalman S. Genca S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 
sayılı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Devlet kitabları mütedavil sermayesi ile 
basılacak Mtablarm fiatleri her nevi masraf
ları idfcal edilmek üzere tesbit edilecek maliyet
lerine % 35 ilâvesile tayin olunur. Bu suretle 
satışa çıkarılan Mtablarm fiatlerinde % 25 e 
kadar iskonto yapılır. Kültür bakanlığı bu ki-
tablarm yayılmasını ve satılmasını kolaylaştır
mak için her türlü ücret ve masrafı bu Iskon
tolardan karşılanmak üzere icabı halinde ve 
lüzum göreceği yerlerde kitab depolan ve sa
tış mağazaları açmağa mezundur». 

MADDE 2 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 
sayılı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Yalnız Kültür bakanlığınca bastırılacak 
okul kitabları masraflarına karşılık olmak üze
re Devlet kitabları mütedavil sermayesi nam 
ve hesabma Hazinenin kefaleti ile Millî ban
kalardan azamî 500 000 liraya kadar cari he-
sablar açtırmak için Maliye vekâletine mezuni
yet verilmiştir. 

Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar 
muteberdir». 

MADDE 3 -
rihinden başlar. 

MADDE 4 -
raya Maliye ve 

Bş.V. 
C. "Bayar 
Da. V. 

Dr. B, Saydam 
M£V. 
Yücel 

S.Î .M.T. 
Dr. B. Alataş 

- Bu kanunun hükmü neşri ta 

- Bu kanunun hükümlerini ic 
Maarif vekilleri memurdur. 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Silay N. Tınaz 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

Na.V. îk.V. 
A. Çetinkaya H. Çakır 

G. î. V. Zr. V. 
Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Devlet kitabları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

(Yalnız Maarif Vekilliğince bastırılacak okul 
kitabları masraflarına karşılık olmak üzere 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi nam ve he
sabma Hazinenin kefaleti ile millî bankalardan 
azamî 500 000 liraya kadar cari hesablar açtır
mak için Maliye vekilliğine mezuniyet verilmiş
tir. 

Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar 
muteberdir. 

MADDE $ — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 
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