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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Dört kişinin ölüm. cezasına çarptırılmaları 
hakkında, iki kıta mazbata ile; 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat veril-
mes'ne dair kanun lâyihası kabul edildi; 

Sinema fil imlerinin gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında ittihaz olunan kararın tasdi
kimi ; 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenlere dair kanun lâyihalarının birinci ntü
mü zakereleri icra olundu; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekilliği kısmında değişiklikler yapılmasına dair 
kanun lâyihasının iki maddesi kabul edildi; 

kahve ve çay inhisarı kanunu lâyihası dm 
müzakere edilerek iki maddesi encümene verildi 
ve muvakkat maddelere kadar olan kısım kabul 
olundu; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Niğde İsparta 

Ş e.};'!,s d fin (Uma Hay david O rai Kemal Turan 
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Teklifler 
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1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/63) (Bütçe encüme
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nunu layi.ha.si ve Bütçe encümeni mazbatası 
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REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Ğazianteb) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Efendim, Bütçe lâyihası dün 120 arkadaşa 

tevzi edilmiştir, diğer arkadaşlar da şimdiye 
kadar zannederim almış olacaklardır. Senei ma-

1. — Ankara mebusu Yahya Galib Kargı'nın 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Bir tezkere var, okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara mebusu Yahya Galib Kargı'nın 

13 . V . 1942 günü İstanbul'da vefat etmiş ol
duğu Dahiliye vekâletinden alman 14 . V. 1942 

.7. — Kahve ve çayın inhisar altına alınması 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/804) 

REİS — Kahve ve çaym inhisar altına alın
ması hakkındaki kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz. Maddeler encümenden gelmiştir. 

Kahve ve çay inhisarı kanunu 
MADDE 1. — Her nevi kahve ve çayın: 
a) İstihlâk için Türkiye'ye sokulması; 
b) Çekirdek kahvenin kavrulmuş veya çe

kilmiş olarak satışı hariç olmak üzere, bu mad
delerin gerek haliyle ve gerek şekli değiştirilmiş 
olarak yurt içinde satılması; 

Devlet inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce 

işletilir. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 

Mazbata muharririnden bir sual sormak istiyo
rum. 

Bu inhisara kafeini alınmış veya tadil edil
miş kahveler de dahil midir? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, her nevi kahve tâbirine kafeini alın
mış kahveler de dahildir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Diğer sıh
hi nevileri; bir kısım tadil edilmiş kahveler var
dır. Bu sıhhi kahvelerin dahil edilmemesi ica-

liyenin iptidasına yaklaşıyoruz. Müsaade bu
yurursanız pazartesi günü bütçe müzakeresine 
başlıyalım. Muvafık mı efendim? (Muvafık ses
leri) . 

tarih, 522302/2-38 sayılı tezkere ile bildirilmiş
tir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Arkadaşımızın aziz hatırasını taziz 
için iki dakika ayakta sükût edilmesini rica ede
rim. 

(İki dakika ayakta sükût edilmiştir.) 

beder, çünkü öteki ispirto inhisarı hakkındaki 
kanunda ayrı bir madde vardı. «Memleketin sıh
hi ihtiyaçları için lüzumunda şarap ve şampan
ya imal veya hariçten ithal suretiyle ihtiyaca 
amade tutar» diye bir madde vardı. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, tağşiş ifade 
eden şeyler bu mefhumun haricindedir. Her 
nevi kahve mefhumunda yalnız kafeinsiz ya
hut kafeini alınmış, tadil idilmiş kahveler da
hildir amma; arkadaşımızın maksadı tağşiş ifa
de eder bir mahiyette ise o dahil değildir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. (Kürsüye sesleri). 

Efendim, bu lâyihanın bir çok bakımlardan 
ehemmiyetli gördüğüm bir noktası hakkmda 
vaktinizi alacağım için af finizi istirham Edece
ğim. 

Lâyihanın birinci maddesinin bundan ev
velki şeklinde, haliyle veya şeklini değiştir
miş olarak yurt içinde satılması şeklinde bir 
fıkra vardı. Bu yeni bir ilâve ile tekrar Heyeti 
Umumiyeye gelmiş bulunuyor. Bendenizin su
alim kafeini almmış veya tadil edilmiş kahve
lerin imal ve ithali de İnhisar idaresince inhisar 
mevzuu olarak nazara almıp alınmıyacağıdır. 
Madde baştan başa dikkatle okunduğu zaman 
bu mâna çıkmamaktadır. Bilhassa mazbata^ mu
harriri arkadaşımızın bundan evvelki celsede 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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zannederim Dr. Osman Şevki arkadaşımızın su
aline cevaben kafeinini almak tağşiştir yolunda 
vâki izahatına göre vaziyeti tavzih büsbütün 
ehemmiyet kesbetmektedir: malûmları olduğu 
üzere kahve istihsalâtı yapan memleketlerin 
adedi mahduttur. Fakat ihracat yapan başlıca 
memleket Brezilya'dan ibarettir. Bu memleke
tin kahve ihracatı bütçesinin ve harici ticareti
nin takriben 3/4 ünden biraz fazla tutmakta
dır. Onun için bu memleket kahve enstiLüuü. na-
miyle tesis ettiği himaye müessesesi vasıtasiyle 
muhtelif memleketlerin hususi ihtiyaçlarına göre 
kahveler ihzar ediyor ve zannediyorum ki, 21 
resmî standardı yapılmıştır. Bizim memleket 
ilk on İM numaranın müşterisidir. Bunların 
içinden dört tanesi kafeini tadil edilmiş kah
velerdir. Memleket zevkinin bir kısmına teka
bül eden kahve nevi de budur. Nitekim son za
manlarda Habeşistan'dan gelen ve kafeini tadil 
edilmemiş bulunan kahveler memleketimizde ar
zu edilen hahişle karşılanmamıştır. Şu halde İn
hisar idaresinin de ithal edeceği kahvelerden bir 
kısmı böyle olabilir. Sıhhi ihtiyaçlar dışında te
essüs etmiş asırlık itiyatlarımız da vardır. Bre
zilya enstitüsünün neşriyatına ve beynelmilel ma
hiyet almış edebiyata göre kahveyi ilk defa biz 
Türkler bulmusuzdur. Bazı tarihlerimizde bize ha
riçten 1962 tarihlerinde gelmiş olduğu iddia edil
mekte olmasına nazaran Brezilya enstitüsünün 
iddiasının daha doğru olduğunu kabul etmek lâ-
zımgelir. Şu halde bu inhisarı tesis etmekle ge
rek Hükümetin esbabı mucibesinde gerek bun
dan evvelki celsede arkadaşlar tarafından ileri 
sürülmüş olan malî noktai nazarın, sıhhi kahve
ler ithal ve imalini de inhsar mevzuu dahiline 
almakla haleldar olup olmıyacağmı derpiş et
mek icabeder. Arkadaşımız burada tağşiş keli
mesini tekrar ettiler. Umumî hrfzıssihha kanu
nu tağşiş hakkında sarih hükümler ihtiva eder. 
Burada mevzuubahis olan tağşiş değil, ıslah
tır. Tağşiş mahiyeti gizlenerek yapılmış olan 
kasta makrun halitalardır. Islah, iyi maksat
larla ve terkipleri zikredilerek piyasaya çıkar
madır. Arada hukukan da büyük fark mevcut
tur. Fakat buna rağmen kabul ettiğiniz ceza 
kısımlarında, meselâ 10 ncu maddenin C fıkra
sında Kaçakçılık kanununun tatbik edileceği 
gösterildiğine nazaran, bu kasıt aranmaksızın, 
tavzih etmezsek sıhhi kahve imal ve ithali de 
doğrudan doğruya ceza tehdidi altma düşmek
tedir. Bu şerait dahilinde teklifim, sıhhi kah
veleri sadece eczane metaı haline getirmemek 
ve Hükümetin elini serbest bırakmak için sıhhi 
kahvelerin ithal ve imalinin de inhisar dahilinde 
bulunduğu hakkında ufak bir fıkranın madde 
sonuna ilavesidir. Madde bu nevi kahveleri de 
şâmildir demek kâfi değil, ben icabmda kafeini 
tefrik suretiyle bu nevi kahveleri yapmak hak
kına da malik olsun ve hariçten ithal suretiyle 
yapacağı fazla tediyelerden memleketi müstefit 

I ettirmek mümkün olsun diyorum. Diğer nevi sıh
hi kahveler de vardır. Onlar hakkında da aynı 
imkânı mahfuz tutmak faydalıdır sanırım. 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) — Kahve
nin içinden kafeini almak işinin bir tağşiş olup 
olmadığı hakkında geçen celsede cereyan eden 
münakaşa sırasında muhterem mazbata muhar
riri bunun tağşiş olduğunu ilâve ettiler. Bu 
gün şükranla görüyoruz ki, vaziyet değişmiş
tir, muhakeme değişmiştir. Biz hak kazanmış 
oluyoruz, yalnız burada kafeinsiz kahvenin 

i Türkiye'ye ithali hakikaten Devletin inhisarı al
tında bulunmalı mıdır? Bu mesele çaylar için de 
aynen böyledir. Biz kahveyi esasen gıda mad
desi olarak kullanan insanlar değiliz. Biz ni
hayet kahveyi yorgunluk kahvesi diye içeriz. 
Bununla beslenme cihetine hiç yanaşılmamıştır. 
Evvelcede Ticaret vekilinin buradaki beyana
tında kahve ve çayın gıda maddesi sayılmadığı 
hakkındaki beyanatını hatırlarsnız. 

Arkadaşlar; memlekette tütün yetiştiriliyor. 
Fakat bunun içerisinden nikotini alrpta nikotin-
siz tütün satmak mümkündür, işte bugün 
Devlet elinde bulunan buğdaydan bazı müesse
selerin glüten ekmeği yapması ayni iştir. Glüten 
ekmeği nikotinsiz tütün, kafeinsiz kahve bunlar 
ayni nevi şeylerdir. Bu bir sanattır, memlekette 
şimdi yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, fakat 
memlekette bu türlü sanatin inkişafı hiç de 
gayrimümkün değildir. Bunun nazara almması 
lâzımdır, buna kanaat ediyorum. Fakat iste
nildiği derecede kafeini ihtiva etmek, kafeini 
tamamen alınmış olan kahveyi kâfi derecede 
kafeini haiz şekilde piyasaya sevketmek, zanne
derim ki, inhisarlar vekâletinin bunda biraz fe
dakârlık etmesi lâzımdır. Bilmem amma, Faik 
Kurdoğlu arkadaşımız Brezilya'dan gelen kah
venin böyle olduğunu söylüyor. Ben yalnız 
Almanya tarikiyle gelen kahvelerin böyle ol
duğunu biliyorum. 

Maruzatımın hulâsası şudur; kafeinsiz kah
velerin imal, istihsal ve yapma işini biraz da 
halka bırakmak doğru olur. 

MUVAKKAT En. M. M. FAÎK AHMED BA-
EUTCU (Trabzon) — Efendim, evvelâ yanlış 
anlaşılan bir noktayı tavzih etmek istiyorum. 
Bendenize geçen celsede Osman Şevki Uludağ 
arkadaşımız şöyle bir sual tevcih ettiler. Ka
feini alınmış kahvenin ithali mağşuş kahve ma
nasına mı gelir, Kafeinini almak tağşiş midir? 
dediler. Hayır dedim. Zabıt burada, tağşiş de
ğildir. Kafeini alınmak değil ancak ecnebi bir 
madde ilâvesi suretiyle olursa tağşiş olabilir 
dedim, sarih olarak. Binaenaleyh, yanlış an
lamış arkadaşım. Bu noktayı tavzih ediyorum. 
Bu bir. 

Her nevi kahve tabirinde kafeini alınmış, 
ta.dil edilmiş kahve dahildir. Amma başka 
madde katılmak suretiyle kafeini tadil edilirse 
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o dahil değildir. O tağşiş olur. Başka bir mad
de karıştırmak suretile kafeini tadil edilse da
hi bu tağşiş olur. 

Şimdi Kurdoğlu arkadaşımız Devletin böyle 
bir tağşiş yapmasına salâhiyet verilmesini iste
mektedir, arzuları budur. Efendim; Muvakkat 
encümen bu fikre taraftar olmamıştır, tağşişe 
taraftar olmamıştır. Şunun için taraftar olma
mıştır. Bir defa kanunun esbabı mucibelerinden 
biri tağşişin önünü almaktır. Kahvenin halis ve 
hilesiz olarak müstehlike arzını ve intikalini te
min etmektir. Şimdi bir defa eğer Devlete mağ
şuş kahve ithal, imal ve satmak salâhiyeini ve
recek olursak bu defa kanunun mucip sebep
lerinden bir tanesini baltalamış oluruz. 

İkincisi; esasen bu kanunda mağşuş kahve
nin satılması menedilmektedir. Fert mağşuş 
olarak satarsa cürüm olur. Fakat Devlet mağ
şuş satarsa bu, cürüm değil, mubah olur. Böyle 
bir şey kanunun bünyesinde bir nevi garabet 
yaratmak demektir. 

Üçüncüsü; eğer İnhisar idaresi tağşiş salâ
hiyeti alır ve mağşuş kahveyi piyasaya arzede-
cek olursa o zaman diğerlerinin bunu yapması
nın önüne geçilmesine imkân bulunmaz ve sonra 
eğer piyasaya mağşuş kahve arzedilecek olursa 
istihlâki azaltmak ihtimali vardır ki, esasen 
mağşuş kahve piyasaya arzedildiği zaman belki 
kaçakçılığa da sebep olacaktır. Gerek kaçakçı
lığa sebep olması bakımından ve gerek istihlâki 
azaltmakta müessir bir mahiyet taşıması bakı
mından böyle bir şeyin tecviz edilmesine encü
menimiz taraftar olmamıştır. Şimdi arkadaşımız 
encümenin sarih olarak iltizam etmediği bu 
maksadı bazı böyle, kelime oyunu demiyeyim, 
kelime değiştirmeleriyle temin etmek istemekte
dirler. Bu tağşiş değildir, bu ıslahtır diyerek. 
Efendim kahvenin terkibine başka bir şey ka
rıştırdığımız takdirde bu mağşuştur. Avrupa'da 
böyle imiş, güzel, orada öyle olabilir amma Av
rupa'da inhisar yoktur. Bu mağşuş kahve
dir, bu halis kahvedir. îstiyen halis kahve 
alır, istiyen mağşuş kahve alır. Halbuki biz 
inhisar altına almakta olduğumuza göre ki 
bunun sebeplerinden birisi de memleket
te müstehlike halis kahve arzetmektir, artık bu 
kanunun bünyesinde Devlete bu işin yapılması 
salâhiyetinin verilmesinin encümenimiz yerinde 
olmıyacağı kanaatinde bulunmuştur. Esasen ka
nun dahi halis olarak gelmiştir. Yani tağşiş 
salâhiyetini verir bir hüküm kanunda yoktur. 
Kurdoğlu arkadaşımız encümene geldi ve bu fik
ri ileri sürdü. Avrupa'da şöyledir, böyledir de
di. Amma bizim memleketimizde bu ancak bir 
tetkik mevzuu olabilir, tatbiki mümkün müdür? 
Faydalı mıdır, değil midir, anlaşılmalıdır. Fabri
kasyon meselesi olduğuna göre. Hülâsa böyle 
mevzuu tetkik etmeksizin kanunun bünyesine 
koymaktan hazer ettik. Amma ileride tetkikat 
yapılır, lüzum tahakkuk eder ve bizim için tat-

| bik imkânlarının mevcut olduğu kanatine varı
lırsa ileride Hükümet bunu yapabilir. Fakat 
sadece bir arkadaşımızın ileri sürdüğü bir fikri 
tetkik etmeksizin kanuna koymaktan hazer et
tik. Mesele budur. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, bir sualim var, müsaade eder misiniz? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Buyurun. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) 
— Buğdaydan glüten ekmeği yapıldığı gibi Hü
kümetten çekirdek kahve alıp kafeinini çıkar
dıktan sonra piyasaya arzetmek istiyenler bu 
işten mahrum edilecekler mi? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, Hükümetten 
çekirdek kahve alıp satacaklar İnhisar idaresi
nin gösterdiği şartlara muvafık hareket edecek
lerdir. İnhisar idaresinin gösterdiği şartlara 
uygun hareket etmiyenler kahve satamazlar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsaade buyurun sualime cevap vermediniz. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Müsaade almadan yapa
maz, yapamaz efendim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu kafein istihsali tıpkı glüten ekmeğinde oldu
ğu gibi bazı şartlara tabi tutulamaz mı? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Kahve alıp satmak İnhi
sarlar idaresinin hakkıdır. Onu memleket da
hilinde nasıl sattırmak isterse öyle yapacaktır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim... (Alkışlar). Müsaade buyurun, yoksa bir 
daha çıkmam. Arkadaşlara derhatır ettirmek 
istiyorum ki bu kanun çabuk çıksın. Osman 
Şevki arkadaşımızın dediğini sonra da yapmak 
mümkündür. Faik arkadaşımın dediği gibi ka
feini alınmış, alınmamış, ona ait hükümler 
sonradan yapılacak tetkiklerle bu kanunun içine 
bilâhare de konabilir. Malûmunuzdur, çay ve 
kahve gıdanın sarfmı tanzim eder. Bunlar 
(anti deper - ditördür). Binaenaleyh fıkara yo
rulduğu zaman bunlardan istifade eder. Hükü
metin maksadı da fiyatları indirmekmiş. (Gü
lüşmeler). Biliyorsunuz, bu sene kış şiddetli 
oldu, soğuk nakıs 30 a kadar düştü, âdeta Ti-
bete döndü. Çayın yerine ıhlamur kullandık. 
Bir takım fıkara birdenbire ıhlamura rağbet 
gösterdi. Bunu gören bir takım gözü açık adam
lar bunu kutulara koyup satmağa başladılar. 
Bugün herkes torbasının, yastığının içine İhla
mur dolduruyor. (Gülüşmeler). Onun için kah
ve gibi, çay gibi maddeler hem yenilen şeyle
rin hazmında suubet de olsa çabucak yoluna 
koyar, hem de yemeğin üzerine bir parça içi
lirse az gıda alan bir kimsenin ağdiyeni^ı kud
retinden istifade edebilmesi için hazanı günde 
on bardak çay içmesi icabeder. Bana dokunur, 
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hiç birisini içmem. (Gülmeler). Fakat herkes 
benim gibi hasta değildir. Bu kanuna dokunup 
dokunup geri bırakmamalı, çabuk çıkmalı. Hü
kümet fiyatı indirecekse ve bu kanun çıktıktan 
sonra onu yapacağına göre bir ayak evvel bu 
kanun çıkmalıdır. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Arkadaşlar, 
bendeniz tağşiş mevzuuna temas edeceğim. 

Biz ferdin tağşişine müsaade edemeyiz. Fa
kat günün birinde kahve stokunun azaldığını 
ve hariçten getirilemiyeeeğini gördükten sonra 
Devletin sattığı kahvelere bir miktar belki de 
başka madde ilâve etmek lâzımgelebilir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — İlâve ettiği
miz maddeden kahveyi halk kendisi yapar. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Burada Dev
letin elini kolunu bağlamaktansa icabında böyle 
bir şey yapacak, icabettiği zaman yapabilmesi 
için böyle bir salâhiyet verilmesi teemmül edi
lebilir. 

FAÎK KÜRDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
böyle takdimen, tesrian müzakeresine karar 
verdiğimiz bir kanun lâyihasında tekrar vakti
nizi aldığımdan dolayı hakikaten mahcubum. 
Fakat Faik Ahmed Barutçu arkadaşım beni 
tekrar buraya gelmeğe mecbur etti. Arkada
şım sözlerinde; Faik Kurdoğlu, kahvenin Hü
kümetçe tağşişine müsaade edilmesini istiyor 
diyor. Arkadaşım hukukçudurlar. Sözlerimi 
nasıl böyle anladıklarına ve nasıl bu kelimeyi 
kullanmakta ısrar ettiklerine hayret ediyorum. 
Ben böyle bir şey istemedim tağşiş, kanun İstı
lahı olarak ne demek malûmdur. Benim sözle
rimle tağşiş arasında hukuk bakımından hiç bir 
münasebet mevcut değildir. Tağşiş, kelimesini 
bugün de bir kere daha yanlış kullanmış olu
yorlar. Ben kafeini alınmış kahveleri bilhassa 
kastetmekteydim. Fakat şimdi bidayette hiç 
temas etmek istemediğim bazı teferruata da te
mas ıztırarmda kalacağım. Bildiği veçhile Tür
kiye kahve müstehliki memleketler arasında 
sayılamaz. Kahve sarfiyatımız diğer memle
ketlere nazaran nihayet en son safhalarda ge
lir. Bundan dolayı Brezilya Enstitüsü kahve 
müstehliki memleketleri sayarken bunlar ara
sında Şarki Avrupanm başında Türkiye'yi koy
maktadır. Onlar bizi bir çay memleketi far-
zediyorlar ve çay yerine kahve sarfiyatını ika
me edebilmek ve bunu teşvik etmek için ka
rarlar alıyorlar ve hükümetlerine resmî fiyatta 
tenzilât yapılacağı ve hattâ bir müddet bedelsiz 
kahve verileceği hakkında kanunlar neşrettiri
yorlar. 

Brezilya kahve istihsalâtmm ehemmiyet ve 
kahve ihracatının bu memleketin haricî ticaret 
muvazenesinde ve bütçesinde tuttuğu yer, kah
veyi yaymak veya kahve kıymetini tutmak za
ruretiyle, bu memleketi böyle fevkalâde ted
birlere sevkettiğini ve çok defa lokomotiflerde 

1942 O : İ 
bile yaktırdığını hep biliriz. Bu yakılan kıs
mı, kâfi kahve istimal etmiyen fakat kahveye 
alıştırılması mümkün olan memleketlerde sar-
fedilmesîni teşvik için bu müessesenin icabında 
bedelsiz olarak buralara kahve yollaması için 
kanun neşretmişlerdir. Bu kısmı Ziya Gevher 
arakadaşımızm şu anda kürsüden duyulan fı
sıltılarına cevap vereceği için eklemiş bulunu
yorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
bir sey söylemedim. (Gülüşmeler). 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Kulağıma 
kadar sesin vardı. En fazla kahve kullanan mem
leketler, Orta Avrupa memleketleridir. Bunla
rın başında Almanya, Şarki Belçika, Fransa ve 
İtalya gelir. Bunlardan yalnız Lâtin kısmmda 
Brezilya enstitüsü kofihanz veya mezon dö ka-
fe ve illi... adlarını verdikleri kahvehaneler 
açmışlardır. Bunlar gayet sert kahve kullanır 
krema vesütle karıştırılarak içilir. Kapısından 
geçerken kokusu insanın nazarı dikkatini cel-
beder. Bazen saf kahve lehinde broşürler ve
rilir. Bu broşürler kahvenin ilk defa Türkler 
tarafından keşfedilmiş ve kullanılmış kiymetli 
bir madde olduğunu ifade ettikten sonra Türkçe 
ve muhtelif dillerde şunlar tekrar edilir: « Ba
zı Türk tarihçileri » ve bu arada Peçevi kahve
hanelerin 962 senesinde Türkiye'ye girdiğini 
söylermiş ise de kahvenin kendisini ilk keşfe
denler yine Türklerdir. Bu tarihlerde « Ha
lep'ten Hacı namında bir herif Şam'dan Şems 
namında bir zarif » tarafından ilk defa sokuldu
ğu kaydedilen kahve değil, kahvehanedir. 
Bundan dolayıdır ki, «Kahvehaneler mesaviha-
nelerdir, ona varmaktan meyhaneye varmak ev
lâdır», «Her nesneki, fahim mertebesine va
ra harami sırftır» gibi birçok fetvalarda çık
mıştır. Doğrudur, keşif bizimdir. 

Diğer taraftan Parti programımıza göre 
Devlet inhisarlarının gütmesi gerekli olan ve 
bu. kanunda da güdülmüş olan millî ekonomiye 
hizmet vasfını mümkün olan âzami hadde isal 
arzusunda da müttefikiz. Mazbata muharriri
nin iddiasına ve benim Muvakkat encümende 
âza bulunmamama rağmen hazır bulundu
ğum bir içtimada, Vekil, bu arzettiğim husu
sun B fıkrasiyle temin edilebileceğini ifade et
miştir. Bir arkadaş, ileride gerekirse düşünü
rüz dedi. Parti programımıza göre bugünkü 
ihtiyaçlarımızı bugün yerine getirelim, yarını 
yarın düşünelim olamaz. Bütün kanunlarımızın 
ana vasfı, Parti görüşmelerimizin bu ana hük
müne uygun ileri karekteridir. İhtiyaçta mu
tabık kalırsak gerekli hükmü koyalım. Bütün 
memleketlerde mesele bu bakımdan böyle bir 
ihityaç var mıdır meselesi oluyor. Kafeizm, te-
izm, tabazizm denen ve içtimai mahiyeti arze-
den ve kahvenin, çayın ihtiva ettiği müessir 
maddelerden doğan hastalıklarla mücadele için 
de bu istikamette büyük mesai sarfedilmekte 
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olduğunu görüyoruz. Meselâ hepinizin bildiği 
bir kafehağ vardır. Avrupa'nın mühim bir kıs
mı ve bilhassa muayyen yaş ve hastalıklardan 
sonra hep bunu içerler. Kafein nisbeti azaltıl
mış diğer bir çok kahveler de vardır. Tren
lerde ve her yerde herkes vaziyetine göre ister
se saf, isterse bu kahvelerden talebeder. 'Bu
nu hepimiz görmüşüzdür. Bundan başka kah
veye bir nisbet dahilinde muhtelif maddeler 
karıştıran memleketler ekseriyeti azime halin
dedir. Mühim bir kısmı bizim harice sattığı
mız hurda incirleri kullanır. Piyasamızda mev
cut Avusturalya incir kahveleri bu tarzda vü-
cude getirilmiştir. Alan, incirle karışık olduğu
nu bilerek ve böyle olmasmı tercih ederek alır. 
«Tağşiş» ise bambaşkadır. Hıfzıssıhha kanunu
muzda kabul ve tasdik olunan tahlitleri düşü
nünüz. Bildiğimiz nohut ve pelit arpa da yer 
yer karıştırılan maddeler arasındadır. Yukarı
da kütüphanede Cemiyeti Akvam tarafından 
3 - 4 ay evvel neşredilmiş bir kitap vardır. Ora
da okudum; harbin mebdeindenberi muharip, 
gayrimuharip memleketlerde tatbik olunmuş 
rasyonman, yani vesika usul ve tekniğini 
izah ediyor. Bu hususta yapılmış tecrü
beler hakkında tafsilât veriyor. Şayet yıl
dızla aşağı inilen kısımları okumazsanız 
Almanya'da, İngiltere'de; Fransa'da hülâsa iş
gal altında bulunan ve bulunmıyan bütün mem
leketlerde, şayanı hayret nisbetlerde kahve çay, 
tevziine devam olunduğunu görürsünüz. Fakat 
aşağıdaki yıldıza inerseniz, yıldızda, bunlarm 
hakiki kahve olmadığını fakat kahveden bek
lenilen faydaları havi karıştırmalar olduğunu 
görürsünüz. Harpten evvel de böyle idi, şimdi 
de böyledir, hiç bir evde saf kahve içildiğine 
tesadüf edilmez. Bugünkü şart altında kahve 
tedarikinin müşkülâtını hepimiz idrak etmekte
yiz. Her memlekette harp dolayısiyle, gerek 
millî ekonomi ve gerek malî politikaya uygun 
olarak tedbirler alınmaktadır. İnhisar saf kah
veyi piyasada bulundursun. Fakat sıhhi vaziyet
leri sevkile karışık veya kafeinsiz kahve içmek 
zaruretinde bulunanlar için de bilerek ve ter

cih ederek alacakları kahve şekillerini de ica
bında düşünebilsin. Bunun vergi bakımından 
zararı ne olur, vergi payı nedir? Bir kere inhi
sar payı vardır, bu payı tesbit ediyoruz. Kah
venin maliyeti meselâ dört lira olursa, inhi
sarlar payını da 4 lira olarak tesbit etmiş isek 
sekiz liraya satacağız. Fakat incirlisi iki liraya 
mal olursa dört lira da inhisar payı vardır, 
6 ya satacağız, Hazine bir şey kaybetmiyecek. 
Bu suretle memlekette yetişmeyen bir madde
nin, harp vaziyetinden istifade ederek, millî 
zevkini de tadil sayesinde memlekette iktisadi de
vamlı bir kazancı da temin edebileceğiz. Vatan
daşlar hem sıhhatlerinden, hem paralarından ka
zanmış olacaktır ve maliyeye sarfiyatın azalma
sını da önlemeğe yaramak suretiyle istediği pa

ranın fazlasını da vereceklerdir. Yok ben saf 
kahve isterim diyene de hayır demiyoruz. 

Bu kanunla kahvelerde pişirilen kahvelerin 
de katıklı olmasını yasak ediyoruz. Aksi halde 
kaçakçılık kanununu tatbik ediyoruz. Onuncu 
madde okunursa bu gayet güzel anlaşılacaktır. 
Yani kasit aranmıyacaktır. Bir köy kahvesi, bir 
kasaba kahvesi böyle bir kahve pişirirse, malû
mu âliniz hakikî kahve, diğerlerinden ancak mik-
roskopik muayene ile tefrik edilebiliyor. Bu a-
dam bunu bilerek mi almış, bilmiyerek mi almış, 
buna bakılmaksızın tecziye edilecektir. Böyle bir 
vaziyetin neticelerini de nazara alalım. Fert ba
kımından hâlis kahve içmek isteyenler bunu bu
labilecek ve alacaklardır. Sıhhi ve malî vaziyeti 
dolayısiyle, ıslâh edilmiş kahve tekrar ederim 
bu mağşuş kahve demek değildir. Çünkü inhi
sar idaresi buna % 30 incir, % 7 arpa karşık di
yecek ve üzerlerine de yazacaktır. Ondan isti-
yebilecektir. Bu kahvelerin imalini halka ter-
ketmez de, Devlet kendi elinde bırakırsa ileri 
sürülebilecek mahzurların hepsi de ortadan kal
kar. Tekrar ediyorum, bu tağşiş değildir, in
hisar payı berdevamdır. 

Daha ucuz bir kahve, daha geniş bir istih
lâk teminatı demektir. Şimdi arkadaşlardan 
bir krsmı diyebilir ki saf kahveyi İnhisar yap
sın, istiyen kendi evinde incir hurdası veya 
arpa karıştırsın. Fakat arkadaşlar, içimizden 
büyük bir kısmının pek iyi bildiği gibi bunlar 
büyük endüstri mevzuudur. Kahve koku ve 
lezzetini bozmadan kalita yapmak büyük bir 
sanayi, ve lâboratuvar işidir. Bunu şahıslar ya
pamaz. İnhisarlar vekâleti derhal değilse bile 
bir gün bunu yapabilmek imkânını muhafaza 
etmelidir. Nihayet Haşine bakımından, fert ba
kımından, cemiyet ve millî ekonomi bakımından 
ileri sürülmüş bu mülâhazalar dışında inhisar
lar sıhhati umumiye bakımından lüzumlu olan 
şeyleri ihzar edip piyasada hazır bulundurmak 
mecburiyetindedir, Faik arkadaşımızın dediği 
gibi kafeini almmış kahve sözüyle iktifa eder
sek kafeinini kendisi tecrit etmek imkânma in
hisar vekâleti asla malik olamıyacak, daima 
ithal etmeğe mecbur olacaktır. Memlekette ka
fein istihsal etmek, tütünden nikotin istihsali
ni temenni etmel: gibi bir şey değil midir? 
Millî ekonomi ve menfaat karakteri ancak böy
le kombinezonlarla tahakkuk edebilir. Bu ba
kımdan da çok faydalı olacağına kaniim. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Takrir veri
niz. 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Ben 
bir şey anlıyamadım, izah etsinler. 

REİS — Heyeti umumiyede mebustan sual 
I sorup izahat istiyemezsiniz. 
j FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Efendim, 
j bendeniz devam ediyorum. Ufak bir şey kal-
> di. Onu da arzedeyim. Takrirde görüleceği veç-
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hile Devlet bu imkânı elinde tutsun diyorum. I 
Bu imkâna malik olmasının gerek malî, gerek 
sıhhi balamdan zararı yoktur, iktisadi faydası ı 
ise pek çoktur. Belki muhterem arkadaşımızı!? ı 
söylemek istediği şey yine kahvenin faziletleri I 
ve kıymetleridir. 

SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Hayır. 
FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Efendim, 

kahvenin arom dedikleri bir kokusu vardır, bir | 
de nıaddei müessiresini teşkil eden kafein mad
desi vardır. Kafein alındığı zaman kahvenin 
aromu kaybolmadan en güzel ve yine kokulu 
kahve imkânı kalmaktadır. Bunun için memle
ketteki kahvenin istihlâki, zevki sarsılmryacak, 
bilâkis daha çok inkişaf edecektir, içen daha 
fazla tatmin edilmiş olacaktır. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, Fa-
ik Kurdoğlu arkadaşımızın hakikaten vâkıfane 
ve iyi bir tetkik mahsulü olaraktan... (İşitmi
yoruz sesleri). Faik Kurdoğlu arkadaşımızın ha
kikaten çok kıymetli ve iyi bir tetebbu hulâsası 
olaraktan Heyeti Umumiyeye arzetîiği bu mevzu 
üzerindeki fikirleri cidden çok yerindedir ve ni
hayet kendi ihtisas şubelerinin tamik ettirdiği 
bir takım mevzular olduğu için hiç şüphesiz o 
cephesine haksız olarak müdahale etmiyeceğim. 
Yalnız bir de bizim gözümüzle göreceğiz, popü
ler bir gözle, halk gözüyle göreceğiz. 

Bunu, pek te öyle dedikleri gibi, bir Dev
let işi olarak karıştırmağa bendeniz akıl erdi- I 
remiyorum. Arzettiğim gibi iktisadi malûma
tımız ve bu gibi tetebbuatraıız yoktur. Yalnız 
inhisar olarak tesis etmek istediğimiz kahve 
mevzuunu da İnhisarlar vekâletine sıhhi bir va
zife olarak yükletmemizde bir hak yoktur. Ora
sı nihayet bir cibayet, bir resim müessesesidir. 
Buna göre İnhisarlar vekâleti esasen bir teçhi
zata da malik değildir. Nasıl olur da İnhisar 
vekaleti böyle natamam bir şekilde, Faik Be
j i n buyurdukları gibi, hakikaten büyük fab
rikasyon işi olan böyle muazzam bîr işi birden
bire bu teşekkül anında bu müesseseye yükleye
biliriz, Bu, biraz çok istemek olur. Bir nok
tada kendileriyle beraberim, evet yarın her
hangi bir müessese bu kahveyi ramplâse edecek 
olan bir maddeyi işliyerek yaparsa bu kanun 
da bunu menedecek sebepler yoktur. Yalnız biz 
inhisarı tesis ederken ve halktan bunun için 
bir para isterken şigore ve palumut için de 
4 - 5 lîra inhisar resmi verin demek haksız
lık olur. İnhisar idaresi bunu saf olarak sat
mağı kabul etmiştir. Bu gibi sıhhi sebepler
den mustarip olan insanlar bunu kendileri ya
pabilirler. Esasen bizim memlekette ticaret 
hayatında bu mağşuş şeyi yapanlar varken bir 
de bunu kasten kanuna koyarsak o vakit 
büsbütün onları da teşvik etmiş oluruz. Diğer 
Avrupa memleketlerinde sigora ve palamutlu 
kahve sonra da incir hurdasından veya çekir
değinden yapılmış kahveler vardır, fakat bun- I 
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larm hiç biri Devlet mevzuu halinde değildir, 
bunlar büyük sanayi mevzularıdır. Yarm İnhi
sarlar vekâleti de bir maddei kanuniye ile şu 
sebeplerle şöyle bir fabrika yapacağım diye 
Heyeti Âliyenize gelebilir. Ve biz de seve, seve 
bu hakkı vermekte hiç bir mâni tasavvur et
meyiz. Velhasıl kanunun birinci maddesinin bi
rinci fıkrasında her nevi kahveyi İnhisarlar ve
kâleti memlekete ithal edecek, kafeinli, kafe
i n i z her nevi kahveyi alacak vaziyettedir. Bu
nun haricinde şöyle kahve, böyle kahve diye 
bir hüküm koymakla kanunda fazla bir şey 
yapmış oluruz. Bilhassa tâdil edilen kısımla bu 
maddenin tereddüde şayan ve üzerinde duru
lacak bir ciheti olmadığına kaniim. 

MAZBATA MUHARRİRİ FAİK AHMED 
BÂETJTCÜ (Trabzon) — Efendim, Faik Kurd
oğlu arkadaşımız Heyeti Celilenizce tecviz edil-
raiyen ve kapatılan bir kapıyı açmak için çalış
maktadır. Heyeti Celüeniz geçen celse kabul 
buyurduğu 10 ncu maddenin (J lıkrasiyle za
ten başka maddelerin karıştırılması keyfiyetinin 
cürüm olduğunu kabul etmiştir. Bir. 

İkincisi; Sadettin Üraz arkadaşımızın nazarı 
itibara alman takrirleri üzerine tesbit edilen 
maddeye nazaran kuru kahvecilik inhisar mev
humun dışında kaldığı için bu suretle kuru 
kahvecilik seroest olunca artık Devlete tağşiş 
salahiyeti verildiği takdirde diğerlerinin tağ
şişinin önüne geçilmesi imkansızlığı karşısında 
dahi bu teklifin tatbiki külliyen mahzurludur. 
Arkada'.ima; şahsıma tevcih ettiği bir iki, tariz 
demiyeyim, kelime dolayisiyle şunu arşedeyim 
ki, ben sözünü, maksadın gizleyerek konuş-
:m.ağr seven bir arkadaşınız değilim. Sonra kul
landığım kelimenin manasının ne olduğunu 
bilerek kullanan bir arkadaşınızım. Binaena
leyh tağşişi bilerek kullandım. Yabancı madde
lerle karıştırmak, tağşiştir ve bu kanunîni 
bünyesinde cürüm olarak kabul edilmiştir. Bu
yurdular ki. ileride ihtiyaç hissettiğimiz tak
dirde kaiıve memleketin ihtiyacına kâfi gele
cek miktarda ithal edilemezse elbette ıslah na
mı altında bu kahvenin terkibine başka mad
deler karıştırmak suretiyle satış salâhiyetinin 
Hükümete tanınması faideli olur Böyle buyurdu
lar. Efendim, bugüne kadar memleket böyle bir 
sıkıntı karşısında kalmamıştır. 

Fakat böyle bir ihtimal muvacehesinde is
tihlâki tahdid etmek suretiyle bunu Önleme
nin mümkün olacağı şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar; biz şimdiye kadar 
serbest şekilde bu günkü gibi, hattâ Ticaret 
vekâletinin murakabesi altında, tanzimi altın
da bu işin tağşişine meydan verilmediğine göre 
inhisara tabi tuttuktan sonra bu maddeyi mağ
şuş bir halde halkın önüne ve müstehlike ar-
setmeği muvafık bulmadık. Ne maddenin ter
kibine karıştırılmasına taraftar olduk, ne de 
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bize halis olarak getirilen bu kanunun bünye
sine, Faik Kurtoğlu'nun ileriye sürdüğü müta
lâalar dolayisiyle, tağsis karıştırmak istemedik. 

DUEAK SAKARYA (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz tağşiş meselesini ve 
tağşiş kelimesini duyduğum vakit sinirlendim. 
Yalnız onun hakkında söz söyliyeceğim. Onun 
için huzurunuza çıktım. Arkadaşlarımızın ka
naatlerine hürmetimiz vardır. Fakat bu kürsü
den tağşiş hakkında müzakere açmak ruhi kötü 
bir tesir yapar arkadaşlar. Halk nazarında 
ruhi kötü bir tesir hasıl eder. Çünkü tağşiş 
edilmiş bir çok maddeleri yedik. Bundan ağzı
mız yanmadı mı, bundan sonra buna Hükümeti 
mi karıştıracağız? Bu, halk üzerinde çok kötü 
tesirler yapar. Eğer yapmak lâzımgeliyorsa 
ben onu kendi evimizde de karıştırabilirim, 
Herkes de yapabilir. Evinde değirmeni yoksa 
kuru kahvecileri gezsin, bu nohuttur, bu arpa
dır diye elli, altmış kuruşa satıyorlar. Ne diye 
karıştırmağı burada konuşuyoruz anlamadım? 
Pek tuhaf bir vaziyet. Karıştırmak neden dolayı 
bu kürsMe konuşulsun ve bunun üzerinde ko
nuşalım arkadaşlar? Bu tağşiş meselesi, bil
hassa böyle bir zamanda, mühimdir. Hanginiz 
yarım kilo yağı tağşiş edilmemiş olarak bula
biliyorsunuz ? Gerek'İstanbul 'da, gerek burada. 
Yoktur. Çünkü halk bir defa buna alıştı. Yal
nız kahvede, çayda değil, diğer maddeler de de 
bu vardır. Bu kanun çok yerindedir. Bende
nize kalırsa tağşiş hakkında burada kelimei va
hide dahi söylemselim. Ruhi tesiri büyük olur, 
buna taraftar değilim. (Müzakere kâfidir ses
leri, Alkışlar). 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim Faik Bey arkadaşıma ve bilhassa diğer 
arkadaşlara umumiyetle söylemek isterim ki 
ineir, arpa şükore vesaire namiyle başka şey
leri karıştırıpta kahve yapmak, bunu Hükü
mette yapamaz. Çünkü kahve, badem gibi şey
leri kavurmak biz buna hekimlikte «Torrefi-
kasyon» diyoruz. 

Normal olarak kahveyi kavururken bazı zü-
Yutu tayyar yapar. Siyah kahve ile açık kahve 
arasında bile bu noktada çok fark vardır. İn
sanlar aynı kahvenin gerek pişirimi, gerek 
kavrulması itibariyle fark hissederler. İsti
dadı olanlar hatır ,hatır kaşmir. Bu maddeler 
yüzünden kaşınma hâsıl olduğu zaman bir 
miligram bile kâfidir. 

Ekzamalı ve hassas bünyeleri harekete getir
mek için bir erzast denilen kahveye tahammül 
edemeyip fakat kendisini aldatmak için no
hutla arpayı karıştırmak dahi çok önemli bir 
iştir. Bunların imtizacında, evvelce de arzet-
tiğim, tayyar maddeler daha bazı şekiller alır 
ki, insan onu anlıyamaz. Ben bu hususta daha 
çok söyliyecektim. Fakat benden evvel Dr. Sadi 
ve sair arkadaşlarımın hepsi söylediler, mağşuş 
kahve burada mevzuubahis olmamalıdır. Mağ

şuş kahve dikenli bir meseledir, çekirdek kah
ve mevzuubahis olmalıdır. Müzakerede bura
da bitmelidir. (Müzakere kâfidir sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, hiç şüphe yoktur ki, her mağşuşun 
aleyhinde bulunduğum gibi, mağşuş kahvenin 
ae aleyhindeyim. Niçim tağşiş edelim? Tağşiş 
etmenin bir kere mânası yoktur. Maksat, Ha
riçten getirdiğimiz bir mai olarak bunun yerine 
başka bir şey ikame etmekse bunun başka yolu 
vardır. Bir defa biliyorsunuz çay için bunu 
yaptık, fakat tutturamadık. Yaşı başı ye
rinde olanlar bunun yerine kısmen ıhlamuru 
koydular. Fakat herkes gördü ki, çayın ye
rini hiç bir şey tutmuyor. Bu maddelerin tağ
şişi İnhisar idaresi kanaliyle yapılamaz. Aksi 
takdirde meselâ bir kahve tiryakisi bir yerine 
dört kahve içmek suretiyle ihtiyacını temin et
meğe yine uğraşacaktır. Nasıl rakı hakkmda 
bana cevap olarak söylendiği gibi çok rakı 
içenler de böyledir. Derece azaldı mı sarhoş 
oluncıya kadar fazla, fazla içecek, yine aynı 
tesiri arayacaktır. 

Arkadaşlar hiç bir şey Devlet eliyle mağ
şuş hale getirilemez. Bu, tamamiyle bizim ru
humuza aykırı br prensiptir. Biliyorsunuz ki, 
kahveyi değil, her şeyi tağşiş sistemi bizim mem
lekette son zamanlarda ahlâkı yıkan ve beheme
hal kendisinin de yıkılması lâzrm bir sanat ha
line gelmiştir. Niçin tağşiş edelim? Eğer arpa 
içmek istiyen, nohut içmek istiyen varsa kendi
leri yapsınlar. Doktor Saim arkadaşımızın bah
settiği kahve kokusu, yakın vakte kadar kahve 
bizim evlerimizde hususi kaplar içinde evin ka
dını tarafından, herkese hattâ ahçmm eline 
bile verilmiyerek, bizzat kendisi tarafından 
hazırlanırdı. İşte Doktor Saim'in söylediği ko
ku budur. Bu kokuyu kaybetmemek için bunu 
evlerimizin kadını hazırlardı. Bu kokudur ki si
zin ruhunuza kahveden daha çok tesir etmiştir. 
Böyle iken nohutlu, incirli kahveyi behemehal 
getirip içmenin sebebi nedir, anlamam. Bina-
enalayh incirle, nohutla yapılrrmış... Bütün bun
lar, Boktor Saim'in söylediği gibi, erzast mad
desidir. Avrupalılar çay ve kahvenin memle
ketlerine kâfi gelmemesinden dolayı bunları 
yapryorlar. 

Arkadaşlar, biz çocuklarımıza sabahleyin ev
de kahve vermeyiz, âdet değildir. Fakat Avru-
panın bir çok yerlerinde sabahleyin o kahveyi 
çocuklara verirler, içirirler. Ondan dolayı şi-
koreli vesaireli kahveler yer almıştır. Bizde kah
veyi muayyen yaşta, muayyen insanlar içerler. 
Sonra Kahvenin sıhhat üzerinde tesiri olduğu 
iddiasını garip buluyorum, böyle bir şey yok
tur. Sıhhata muzurdur diye bir şey yapılmak 
isteniliyorsa bundan sonra İspirtolu içkiler ka
nunu gelecek, ö vakit muhterem hatip* arkadaş
larımı kürsüye davet ederim, meharetlerini 
orada göstersinler, bu içkilerin tadili cihetine 

— 209 -



î : 60 20. ö, 1942 C : 1 
gidelim. Binaenaleyh bir Devletin elinde kah
ve tağşiş edilmemelidir. 

İkincisi; hafif kahve içmek isteyenler, kah
veyi bir cebinden nohudu da öbir cebinden çı
karır, % 50 - 60 karıştırır, içer. Sonra size so
rarım, bir kahveci kahveyi 800 kuruşa alıpta 
diğer yandan on kuruşa nohudu malederken 
ve bu kanunla tağşişe müsaade edildiğine na
zaran on kuruşluk nohud dururken size 800 ku
ruşluk kahve verirmi? Tabii on kuruşluk nohudu 
sunacaktır. Bunu kontrol etmeğe de imkân 
var mıdır? Binaenaleyh, Kahve kahvedir ve kah
venin tağşiş edilmesini behemehal menetmek 
lâzımdır. Evlerinize alır yaparsınız. Arkadaş
lar, kahvenin bizim memleket için bilhassa fay
dalı olduğu son zamanda tahakkuk etmiştir. 
Barsak iltihaplarına, barsak hastalıklarına kar
şı ninelerimizin pişirdiği acı kahve bugün ilâç 
olarak Almanya'da tatbik edilen en mühim 
sistemdir. Çok kavrulmuş sade acı kahveyi bir 
kaç fincan içtikten sonra bilcümle bagrsak 
hastalıklarının ortadan kalktığı tahakkuk et
miştir. (Etme yahu sesleri, gülüşmeler). Yani 
sıhhate muzır denilen şeyin sıhhatle çok alâ
kalı iyi bir madde olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Eğer kahve gelmiyecek vaziyete düşe
cek olursa adam basma elli gram kahve dü
şerse al elli gram kahveni istersen, içine iki 
kilo da arpa karıştır. Yalnız nazarı dikkatinizi 
ceibedeceğim en mühim nokta; kafeini alınmış 
kahvelerde hassas olmaktır. Bize dışardan ge
len kahvelerde kafeini alınmış kahveleri sür
meleri yüzde yüzdür. Çok temenni ederim ki.... 
İnhisarlar vekâleti, gerek gümrüklerdeki, gerek 
kendi teşkilatlarındaki kimyagerler vasıtasiyle 
bunun önüne geçerler. Bize sıhhi kahve verir
ler. Sıhhi, kafeinsiz kahve istihsali için icabe-
derse lâzımgelen tedbirler alınır. Fasıl ispirto
dan başlıyarak bugün bize kolonya yapıyorsa 
günün birinde eğer kafein istihsali memlekette 
kıymet bulursa imalâtını yapar. Kefeini me-
vaddı sıhhiye maddesi içinde getirmekte hiç bir 
beis yoktur. Bunu mükemmel surette yapabi
lir. Binaenaleyh, tağşişi kökünden atmak sure
tiyle bu maddenin kabulü muvafık olur. (Gü
zel, kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzolunan sebeplere binaen birinci maddenin 

sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ede
rim. 

Sıhhi kahvelerin ithal ve imali dahi inhisara 
dahildir. 

Manisa mebusu 
Faik Kurdoğlu 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Müsaade bu
yurursanız takririmi izah edeyim. Arkadaşlar, 
kahve nevilerine girmekliğim, mazbata muharriri 
arkadaşınım burada bundan evvelki celsede 
ve bu celsede söylediği sözler dolayısiyle oldu. 

Benim sualim, sıhhi kahve dediğim, kafeini 
alınmış veya tadil edilmiş kahvelerdir. Bun
lar da inhisar hududuna giriyor mu, girmiyor 
mu? Her türlü kahve diyorlar. Her 
türlü kahve tabirinde dahil mi, dahil olsa 
dahi maddeye göre sadece ithal edilebilirler Ben 
imal edilebilmesinde de inhisara temin tarafta
rıyım. Bu fıkra ilâve edilirse o vakit hem ithal, 
hem imal inhisarda olur. Mevzuun tağşiş mef
humu ile ilgisi asla yoktur. Tekrar arzede-
yim ki, mesele son vaziyete göre kafeinsiz veya 
kafeini tadil edilmiş kahvelerin imalidir. 

MUVAKKAT En. M. M. FAÎK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Her nevi kahve tabirinde 
bu mefhum zaten dahildir. Memlekete ithalini 
düşünmüyoruz, imalinde tehlike görmekteyiz. 
Çünkü imal bazı maddeleri karıştırmak 
suretiyle tadil yapmakla da mümkün 
olabilir. O karıştırmaktan içtinap etti
ğimiz içindir ki, encümen buna taraftar 
olmuyor. Yoksa kafeini almmış tadil edilmiş 
bir kahveyi memlekete ithal etmek inhisar idare
sine verilmiş bir salâhiyettir. Birinci mad
de bunu temin etmektedir. Onun için bu teklifin 
kabulüne lüzum yoktur. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Bende
niz takrirde zikredilen sıhhi tabiri için ufak bir 
maruzatta bulunacağım. Sıhhi kahveden muh
terem arkadaşımız kafeini az çok almmış kahve
yi murat ettikleri anlaşılıyor. Kafeini az çok 
alınmış kahvenin umumî veya fenni noktai na
zardan her vakit sıhhi kahve diye telâkki 

etmeğe imkân yoktur. Eğere müsaade buyururlar
sa bu tabiri, kafeini azçok alınmış, suretiyle tadil 
buyurulursa daha muvafık olur. Çünkü her ka
feini almmış kahve sıhhidir diye iddia oluna
maz. Onun için bu tabirin konmasına mü
saade etsinler. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bendeniz 
bu tadili kabul ediyorum. Ayni fikirdeyiz. Sıh
hi kahveden kasdettiğimiz şey kefeini az çok 
almmış kahvelerdir. Takririm lütfen bu tarzda 
okunsun. 

REİS — Takriri bu şekilde tekrar okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzolunan sebeplere binaen birinci madde

nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklemesini tek
lif ederim. 

Kafeini az çok alınmış kahvelerin ithal ve 
imali dahi inhisara dahildir. 

Manisa mebusu 
Faik Kurdoğlu 

REÎS — takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkata alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik-
kata alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Çekirdek kahveyi kavrulmuş 

veya çekilmiş olarak satmak isteyenler İnhi
sar idaresinden ruhsat almaya ve halkın ihti
yacını karşılamak ve sihhatini korumak, tağşişi 
ve kaçakçılığı önlemek ve satış şekillerine mü
teallik olmak üzere, inhisarlar umum müdür
lüğünce tâyin ve Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğince tasdik edilecek kayıt ve şartlara riayet 
etmeye mecburdurlar. 

İnhisarlar umum müdürlüğü her hangi bir 
yerde ihtiyaca göre bu sanatı icra edeceklerin 
miktarını tahdide salahiyetlidir. 

Kavrulmuş veya çekilmiş halde kahvelerin 
âzami satış fiyatı, çekirdek kahvenin peraken
de satış fiyatına, kahveyi kavurmak veya çek
mek için yapılması zaruri masraflarla fire farkı 
ve verilecek beyiyeden maada yüzde beşe ka
dar kâr ilâvesi suretiyle, İnhisarlar idaresince 
tesbit olunur. 

inhisarlar idaresince kavrulmuş veya çekil
miş halde satılacak kahvelerin satış fiyatı da 
ayni esasa göre tesbit olunur. 

Bu maddeye göre tâyin olunacak kayit ve 
şartlara riayet etmeyenlerle tesbit edilen âzami 
fiyatlardan fazlasına veya ruhsatsız olarak satış 
yapanlar hakkında fiillerinin nevi ve mahiye
tine göre bu kanunun 11, 12 ve 13 ncü madde
leri hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenier.... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddelerin ticare
tiyle iştigal edenlerle, ticaret maksadiyle bu 
maddeleri bulunduranlar veya imalâtında ipti
dai madde olarak kullananlar ve kahvehane, 
gazino, lokanta, otel gibi pişirilmiş kahve ve 
çay satanlar, memleket dahilinde ellerinde bu
lunan veya sipariş edilmiş olup da yolda olan 
veya akreditifi açılarak siparişi yapılmış bulu
nan kahve ve çay miktarlarını, 48 saat içinde 
bir beyanname ile mahallerindeki inhisarlar 
idaresine, bulunmıyan yerlerde en yakın inhi
sarlar idaresine gönderilmek üzere Mahallî mül
kiye amirliğine bildirmeğe mecburdur. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Müsaade buyu
rursanız bendeniz Mazbata muharriririnden bir 
sual soracağım. Arkadaşımız Sadettin Beyin tak
riri üzerine kanunun aldığı son şekle göre in
hisarlar idaresi yalnız çiğ kahve satacak demek
tir, değil mi? 

MUVAKKAT En. M. M. FAlK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Çiğ kahve satacak. Fakat 
icabında kuru kahve de satacaktır. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Kavurup çeke
cek midir? 

MUVAKKAT En. M. M. FAlK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — icabında yapacaktır. Esas 
itibariyle inhisar mevzuunun dışındadır. Kabul 

i edilen madde budur, beşinci madde de böyledir. 
Fakat icabında meselâ bazı yerlerde kuru kah
veci yoktur.'Böyle yerlerde halkın ihtiyacını 
karşılamak için çekip kavuracaktır. Ve sata-

| NÂZIM POROY (Tokad) — Şu halde teş
kilât meselesine bunun tesiri olacak mıdır? 

MUVAKKAT En. M. M. FAlK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Hayır; 400 000 lira 
diğer teşkilâtın masrafı içindir, bununla alâ
kası yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden

ler.... Etmiyenier.... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 2. — a) Ticaret ofi

si elinde bulunan kahveler tesellüm edilecek mik
tar üzerinden ve maliyet fiyatı ile İnhisarlar 
idaresine devredilir. 

b) Birinci muvakkat maddede yazılı şahıs
lar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde 
veya sipariş edilmiş olupta yolda bulunan veya 
akreditifi açılarak sipariş edilmiş olan kahve ve 
çayları, orijinal fatura ve sair ticari vesikalarla 
tesbit edilecek maliyetlerine icabına göre nor
mal masraflar ve % 5 e kadar kâr ilâvesi sure
tiyle inhisarlar umum müdürlüğüne satmağa 
mecburdurlar. 

iptali mümkün olan siparişlerin ihtiyaçtan 
fazlasını inhisarlar idaresi devralıp almamakta 
muhtardır. Faturası bulunmıyan veya faturası 

ve diğer vesikası ihticaca elverişli olmıyan veya 
fiyatları fahiş görülen kahve ve çaylar nevi ve 
vasıflarına göre emsaline verilen bedellerle sa
tın alınır. 

Bu suretle mallarını inhisarlar idaresine dev
retmeğe mecbur olanlar idarece tâyin edilerek 
kendilerine tebliğ edilen müddet içinde bunları 
devir ve teslim etmedikleri takdirde idarece 
teklif edilen bu bedel mal sahibi namma Ziraat 
bankasına yatırılarak mallara el konur. 

RElS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kfabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde gümrüklene-
rek yurda sokulmuş kahve ve çay bulunan, mu
vakkat birinci maddede yazılı kimseler inhisar
lar idaresine beyan ettikleri bu mallarm, idare
den ruhsat tezkeresi almak şartiyle, 18.111.1942 
tarihli 2/17555 sayılı Vekiller Heyeti karar
namesindeki zamların ilâvesiyle taayyün etmiş 
olan fiyatlar üzerinden satışına devam ederler 
ve bu mallardan ayrıca inhisar resmi alınmaz. 
Ancak, inhisarlar idaresi dilediği takdirde mu
vakkat ikinci maddede yazılı esaslar dairesin
de bu malları, sözü geçen kararnameye göre 
yapılan zamlardan ödenen kısımların da maliye
te ilâvesi suretiyle satın alabilir. 

inhisarlar idaresinin etiket ve bandrolünü 
taşıyan kahve ve çayın piyasaya çıkarılacağı ta-
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rih bir ay önceden tesbit edilerek ilân olunur. 
Bu müddetin sonunda henüz satılmamış olarak 
satıcı elinde kalmış kahve ve çaylar 48 saat sar
fında yeni bir beyanname ile idareye bildirilir. 
Bu stoklar idarece tâyin olunacak esaslar daire
sinde tasfiye olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — a) Çay ve kah
ve fiyatlarının arttırılmasına mütedair 18 . I I I . 
1942 tarihli ve 2/17555 sayılı kararname hüküm
lerine göre Ziraat bankalarına ve malsandıkla-
rına yatırılmış paralar İnhisarlar idaresine dev-
rolunur. 

b) Yine mezkûr kararnamenin tatbikına 
başlandığı tarihten bu kanunun mer'iyete girdi-
başlandığı tarihten bu kanunun mer'iyete gir
diği tarihe kadar, Ziraat bankalarına, malsan-
dıklarına veya gümrüklere yatırılması lazımgelen 
paralardan henüz ödenmemiş olanlar, bu kanu
nun meriyetinden itibaren nihayet 15 gün için
de inhisarlar idaresine yatırılır. 

Ellerinde mevcut malı olanlar, bu malların 
satın alınarak, bedellerinden borçlarının mah
subunu istiyebilirler. 

Bu müddet içinde ödenmiyen paralar İnhisar
lar idaresince % 10 zamla ve Tahsili emval ka
nununa göre istifa olunur. 

c) (A) ve (B) fıkralarında zikri geçen pa
ralar İnhisarlar idaresince hasılat olarak irat 
kaydolunur. 

d) 16 . I I I . 1942 tarih ve 2/17554 sayılı Ve
killer Heyeti kararnamesi mucibince beyanname 
vermekle mükellef tutulanlardan Hükümetçe 
yapılan kontrol neticesinde hiç beyanname ver
memiş olanlar nezdinde meydana çıkarılan veya 
beyanname harici tesbit edilen kahve ve çaylara 
ait fiyat farkları mevcut veya İnhisar idaresince 
tutulan zabıt varakalarına istinaden tahakkuk 
ettirilerek mükelleflere tebliğ olunur. 

Bu tebliğe karşı mükellefler 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyizde 
bulunabilirler. İtiraz komisyonu kararlarına 
karşı İdare namma yapılacak temyiz talepleri 
de aynı hükümlere tâbidir. İdare namına ya
pılacak temyiz talepleri her mahaldeki en bü
yük înhisrlar memuru tarafından yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Muvakkat bi
rinci maddede tâyin edilen müddet içinde beyan 
edilmiyen veya eksik beyan edilen kahve ve 
çaylar müsadere edilmekle beraber çayın her 
bir kilo veya kesirleri için «20» ve kahvenin 
her bir kilo veya kesirleri için «10» lira ağır 
para cezası almır. 

Beyanda bulunmıyan veya eksik beyan 

eden satıcılar hakkında ayrıca 1918 sayılı ka
nunun muaddel 25 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sında yazılı hapis cezası da tatbik olunur. 

Beyannameyi müddeti içinde vermemek ve
ya eksik beyanda bulunmak keyfiyeti müsbir 
veya makbul sebeplerden ileri gelen hallerde 
ceza takipleri ya,pmamağa İdare salâhiyettardır. 

Beyan ettikleri malları müddeti içinde teslim 
etmiyerek gizleyen veya kaçıran veya istihlâk 
eden kimseler hakkında 1 nci fıkrada yazık pa
ra cezası iki kat olarak hükmolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Fevkalâde hal
lerin devamı müddetince zaruri sebeplerden do
layı yurdun her tarafında veya muayyen yerle
rinde çekirdek kahve ve çayın muvakkat bir 
zaman için açık olarak satılmasına Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin muvafakatiyle İnhisarlar 
umam müdürlüğünce izin verilebilir. 

Bu satışların beyiye ve nakliyeleri 4 ncü 
maddeye göre tesbit olunur. 

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

MADDE 18. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 19. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye, Maliye, Gümrük ve inhisarlar, Ziraat 
ve Ticaret vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

-._;-— Bartın'ın Ant kuma köyünden Alioğlu 
S atı Özdağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/4.29) [İJ 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
.'>. -— İstanbul Edirnekapı,sında Salmatomruk 

caddesinde kunduracı Yusuf oğlu Nâzım Yolal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/380) 
[2] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

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

[1] 14.4 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 14H saydı basmayazı zaptın sonundadır, 
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4. — Benizli mebusu Dr. Behçet lTz'un teşrii 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümeni erinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3/437) [1] 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5. —• Van mebusu İb'rahim Arvas'ın teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(3/439) [2] 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6. — Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 

tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/589) [3] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine baş
lıyoruz. 

İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkmda kanun 

Bölüm - 1 
Sandığın kurulması ve idaresiyle ilgili hükümler 

MADDE 1. — İktisadi Devlet teşekkülleri 
memurları tekaüt sandığı adiyle Ankara' da 
hükmi şahsiyeti haiz bir sandık kurulur. San
dık, Maliye vekâletine bağlı ve 3460 sayılı ka
nun hükümlerine tabidir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İktisadi Devlet teşekkülleri 
memurları tekaüt sandığı aşağıdaki fıkralarda 
yazılı kurumların tekaütlük işlerini görür: 

a) 3460 sayılı kanun ile kurulan umumî 
murakabe heyeti; 

b) Aynı kanunun 1 ve 50 nci maddelerin
de yazılı İktisadi Devlet teşekkülleri; 

c) Aynı kanunun 26 ncı maddesinde yazılı 
müesseseler; 

d) Maden tetkik ve arama enstitüsü; 
e) Elektrik işleri etüd idaresi; 
f) Sermayesinin en az yansı Devlete veya 

İktisadi Devlet teşekküllerine ait şirketler; 
g) 151 sayılı kanunla kurulan Ereğli kö

mür havzası sağlık teşkilâtı ve amele birliğ; 

[1] 148 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 149 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 51, 52 ve 56 ncı inikat 

zabıtlarındadır. 
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h) Bu kanunla kurulan sandık memurları. 
Bu bölümde geçen kurum tâbirinden bu mad

dede yazılanlar anlaşılır. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler işaret buyursun. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla konulan haklardan 
aşağıdaki fıkralarda yazılanlar faydalanır: 

a) Aylıkları 3659 sayılı kanunun 2 nei mad
desiyle 9 ncu maddesinin birinci fıkrası hükmü
ne tabi daimî memurlar; 

b) Aylıkları aynı kanunun 3 ncü maddesi 
hükmüne tabi olan Umumî murakabe heyeti 
reis ve âzalariyle umum müdür ve muavinleri; 

c) Aylıkları aynı kanunun 10 ncu maddesi 
hükmüne tabi olanlardan (İş kanunu hükümle
rine göre sigorta hakları gözetilenler hariç) da
imî kadrolara giren memur ve müstahdemler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sandığı, idare meclisi idare 
eder. İdare meclisi, Maliye vekâletince ve Sü-
merbank, Etibank, Toprak mahsulleri ofisi, Dev
let ziraat işletmeleri kurumu, Türkiye şeker 
fabrikaları anonim şirketi idare meclislerince 
seçilecek birer azadan terekküp eder. İdare 
meclisi âzalarının müddeti üç yıldır. İdare 
meclisi her yıl kendi âzası arasından bir reis 
seçer. Müddeti biten âza yeniden seçilebilir. 
Sandık müdürü idare meclisinin tabii âzasıdır. 

İdare meclisi reisi ile seçilmiş âzasından 
kurumlarda memur bulunanlara, uhdelerinde 
3460 sayılı kanunun 45 nci maddesinin son fık
rasında yazılı munzam vazifelerden biri bulun
mamak şartiyle, ayda yüz lirayı geçmemek üze
re bir ücret verilebilir. Maliye vekâletince se
çilecek âza da memur ise aynı ücreti alabilir. 

Memurlar dışmda seçilenlere kadroda yazılı 
ücret verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sandığı müdür temsil eder. 
Mahkemelerde sandık hukuku Hazine veya ku
rumlar avukatları tarafından da takip olunabi-
büir 

REİS — Maddeyi kabul buyuranla... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İdare meclisi sandık muame
lâtını tanzim, gelirlerini takip ve tenmiyesini 
temin eder. Sandık müdürlüğünce hazırlanan 
yıllık bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik ile 
Maliye vekâletinin tasvibine arzeyler. Bundan 
bauka : 

a) Bu kanuna göre bağlanacak maaşlarla 
verilecek tazminat ve ikramiyelere ait tajısis ev
rakım tasdik eder; 

b) Sandığın yıllık bilanço ve kâr ve zarar 
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hesaplarını hazırlıyarak Umumî murakabe he
yetine verir; 

c) Sandığın malî durumu yeni tedbirler 
alınmasını icabettirdiği takdirde keyfiyeti Ma
liye vekâletine bir raporla bildirir ve nizamna
me ile tâyin edilecek vazifeleri de görür. 

REÎS — Maddey: kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — îdare meclisi, en az, 15 gün
de bir toplanır. Toplantı ve müzakerelerde bu

lunan aza, besten az olamaz. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Sandık müdürü ve muhasebe

cisi idare meclisinin inhasiyle Maliye vekili, şef 
ve daha yukarı derecedeki memurlar müdürün 
inhasiyle idare meclisi ve diğer memur ve müs
tahdemler de müdür tarafından tâyin olunur. 

Sandık müdürünün aylığı 3659 saydı kanu
nun 3 ncü maddesine göre verilir. 

REÎS —Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sandığın gelirleri şunlardır : 
a) Üçüncü maddede yazılı memurların ay

lıkları tutarının tamamı üzerinden, mensup ol
dukları kurumlarca her ay kesilen % 5 1er ile 

aynı miktar üzerinden kurumlarca her ay verilen 
% 5 1er; 

b) Hizmete alman memurların ilk tam ay
lıklarından kesilen % 25 1er ile aylıkları artan
lardan ilk tam aylıklarının artış farkları; 

c) Memurların aylıklarından kesilen inzi
batî para cezalan; 

d) 15 nci madde mucibince alman % 10 1ar; 
e) Kurumlarda pul bayiliği yapan memur

ların aldıkları satış aidatının % 75 leri; 
f) Sandığın gelirlerinin nemalandmlmasın-

dan hâsıl olan kârlar ve diğer müteferrik ge
lirler ve teberrular. 

Memura kanuni ve idarî ve hükmi sebeplerle 
aylığının eksik verilmesi (a) ve (b) fıkraların
daki aidat miktarını azaltmaz. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sandığın mevcutları ve ala
cakları, Devlet mallarının hak ve rüçhanlarmı 
hâizdir. Sandığın gelirleri bilûmum vergi, re
sim ve harçlardan muaf olduğu gibi haciz ve 
temlik de edilemez. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Memurlarm bu kanun ile ik
tisap ettikleri tekaütlük ve tazminat hakları, 
aylıkları tutarınm tamamı üzerinden 9 ncu 
maddeye göre kesilen aidatm ilgili bulunduğu 
ay başından itibaren başlar. 

Memur, ancak asli hizmeti üzerinden teka
ütlük hakkı iktisap edebilir. 

Fiili hizmet müddeti, sandık aidatınm veril
diği müddete göre hesap edilir. 

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

MADDE 12. — îhtisas mevkii aylığı alan 
veya 3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı olan 
memurların tekaütlük aidatı, tahsil vaziyetle
rine ve hizmet müddetlerine nazaran 3659 sa
yılı kanun hükümlerine göre bulunmaları lâ-
zımgelen derece aylığı tutarı üzerinden hesap 
edilir. Bunlar terfi müddetlerini doldurdukça 
iktisap ettikleri derece aylığı, aidatlarma esas 
olur. 

Üçüncü maddenin (c) fıkrasmda yazılı olan
ların almakta oldukları ücretlerin 3659 sayılı 
kanunda yazılı derecelere göre muadili derece
leri bulunarak haklarında bu derecelerde bu
lunan memurlar gibi ve birinci fıkra hüküm
lerine göre muamele olunur. Ancak bu şekil
de muamele yapılması kendilerine bu kanun hü
kümleri dışında bir hak vermez. 

Bu maddede yazılı memurlar tekaütlük ai
datına esas olan aylıklara göre hak kazanırlar. 

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

MADDE 13. — Maliye vekili, her beş yılda 
en az bir defa sandığm malî durumunu müte
hassıslarına inceletir. Bu incelemelerin sonun
da bu kanuna göre yapılacak tediyelerin veya 
aidatm değiştirilmesi neticesine varılırsa, alı
nacak tedbirler, bir kanun lâyihası ile Büyük 
Millet Meclisine arzolunur. 

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

MADDE 14. — Dokuzuncu madde mucibince 
tahsil edilen sandık gelirleri tahsillerinden en 
geç on beş gün içinde kurumların tediye ile 
alâkalı memurları tarafmdan sandığa gönde
rilir. Bu müddet içinde gönderilmiyen veya 
eksik tahsil edilen sandık gelirleri tediye ile 
alâkalı memurlardan yüzde on fazlasiyle Tah
sili emval kanununa göre tahsil olunur. Ancak 
tahsil olunamıyan sandık gelirleri asılları ku
rumlardan alınır. 

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

MADDE 15. — Tekaüt, maluliyet, dul ve ye
tim aylıkları tahsisinde, tazminat verilmesin
de sandığı ilgilendiren muamelelerle bu kanun
da yazılı olmıyan hallerde «Divanı muhaseba
ta ait olan hükümler hariç» 2904 sayılı kanu
nun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,̂ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, ve 39 ncu madde
leriyle 4001 sayılı kanunun 5 ve 19 ncu madde
lerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri 
tatbik olunur. 
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Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre 

bağlanacak tekaüt aylığı, fiili hizmet müddeti 
aynı olan bir alt derecedeki Devlet memuru
na 1683 sayılı kanun mucibince bağlanacak te
kaüt aylığını geçemez. Ancak son bulunduğu 
memuriyette iki terfi müddetini dolduranlara 
bulunduğu derece üzerinden tekaüt aylığı bağ
lanır. Dul ve yetim aylıkları da bu hükme gö
re hesap olunur. 

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

MADDE 16. — îdare meclisince verilen ve 
memurların haklariyle ilgili olan kararlar aley
hine alâkadarlar tarafından tebliğ tarihinden 
itibaren otuz gün içinde Maliye vekletine iti
raz edilebilir. Bu hususta itiraz tarihinden iti
baren bir ay içinde vekâletçe verilerek alâka
darlara yazı ile tebliğ edilen kararlar aleyhi
ne Devlet şûrasma 90 gün içinde müracaat olu
nabilir, 

Bu maddede yazılı müddetler içinde itiraz 
edilmiyen kararlar katileşir. 

İtirazlar, tahsis muamelesini veya yapılacak 
tediyeleri durdurmaz. 

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

Bölüm - 2 
Tekaüt sandıklarını ilgilendiren hükümler 
MADDE 17. — Kanunla kurulu tekaüt san-

dıklariyle ilgili memur ve müstahdemler, fiili 
hizmet müddetleri 25 yılı ve yaşları 50 yi dol
mak şartiyle tekaütlüğünü istiyebilirler. San
dıklarla ilgili kurumlar 25 fiili hizmet yılını dol
duranları tekaüt edebilir. 

30 fiili hizmet yılını dolduranlara veya aile
lerine 4001 sayılı kanunun 15 nci maddesine göre 
ikramiye verilir. 

Yetim maaşları kız çocuklara 25, erkek ço
cuklara 19 yaşmı dolduruncaya kadar verilir. 
Evlenen kız çocukların maaşları kesilir. 

REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18. — 1683 sayılı kanun hükümle
rine tabi olanlardan kanunla kurulan tekaüt 
sandıklariyle ilgili kurumlardaki bir vazifeye 
veya bu kurumlardan 1683 sayılı kanun hüküm
lerine tabi bir hizmete veya bu kurumların bi
rinden diğerine geçmiş ve geçecek olanların te-
katülüğe esas olan fiili hizmet müddetleri aşa
ğıdaki şartlarla birleştirilerek yürütülür: 

a) 1683 sayılı kanun hükümlerine tabi olan
lardan yukarıda yazılı kurumlara geçenlerin 
her fiili hizmet yılı için son asli maaşlarının iki 
misli, ayrıldıkları yerlerin tekaüt tahsisatından 
ilgili sandığa toptan yatırılır. 

Yıl kesirleri tam ve yatırılan paranm yarısı 

memur aidatı ve yarsı da kurumlarca yatırılan 
para sayılır; 

b) Yukarıda yazılı kurumlardan 1683 sayılı 
kanun hükümlerine tabi bir hizmete geçenlerin 
ilgili sandığa yatırdıkları aidat ile bunlar için 
kurumlarca yatırılan paralar yüzde dört faiziy
le birlikte geçtikleri yerlerin veznelerine veya 
tekaüt sandıklarına toptan yatırılır; 

c) Yukarıda yazılı kurumların birinden di
ğerine geçilmesi halinde (b) fıkrasındaki hü
kümler tatbik olunur; 

d) Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartların 
gecikmesi memur haklarının temin ve tediyesini 
durdurmaz; 

e) 3575 sayılı kanun ile 3803 sayılı kanunun 
18 nci maddesine göre kurulan tekaüt sandıkla
rına dahil olanlarla 3137 sayılı kanunun 41 nci 
maddesinde yazılanlar hakkında bu madde hük
mü tatbik edilmez. 

REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Kanunla kurulu tekaüt san
dıklarına borçlu olanlardan 18 nci maddeye göre 
bir hizmetten diğerine geçenlerin borçları, tabi 
olduğu şartlarla tahsil edilmek üzere, ilgili san
dıklara veya yerlere devrolunur. Ancak yüzde 
beş borçlandırılmak suretiyle geriye doğru te
kaüt hakkı kazanmış olanların borçlarının tama
mı, iki misline çıkarılarak, tahsil edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İlgili sandıklardan aidatmı 
almış olanlar hakkmda 18 nci madde hükmünün 
tatbiki bu aidatın almdığı tarihten itibaren yüz
de beş faizi ile birlikte derhal toptan ödenmesi
ne bağlıdır. 

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

MADDE 21. — 1683 sayılı kanuna veya bun
lardan evvelki hükümlere göre veya kanunla 
kurulu tekaüt sandıklarından tekaüt maaşı alan
lar, bu sandıklarla ilgili kurumlarda tekaüde 
esas bir hizmete alındıkları takdirde sandıklar
la tekrar ilgilendirilmez ve tekaüt maaşları da 
buralarda hizmetleri devam ettikçe kendilerine 
verilmez. Harp malûlleri bu kayıtlardan müs
tesnadırlar. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Söz istiyorum. 

REİS — Tadilname sizin mi? 
ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

— Evet, takririmi izah edeceğim. 
REİS — Takririniz okunsun ondan sonra. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim esbap dolayısiyle 21 nci 

maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
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arz ve teklif eylerim: 

«Ancak sandıktan tekaüt maaşı tahsisi su
retiyle ayrıldıktan sonra, evvelce müstahdem 
bulundukları kuruma tekrar intisap edenler san
dıkla ilgilendirilerek haklarında 1683 sayılı ka
nunun 7 nci maddesi hükümleri tatbik olunur.» 

Sivas mebusu 
Abdürrahman Naci Demirağ 

REİS — Buyurunuz. 
ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

— Efendim, okuduğumuz bu 21 nci maddeye 
nazaran gerek 1683 numaralı kanuna göre ve 
gerek diğer kurumlardan tekaüt olup da tek
rar bu kurumlara hizmete alınanların tekrar te
kaütlükle ilgilendirilmiyeceğine dair umumî 
hüküm vardır. Bu madde onu ihtiva ediyor. 
Devlet memuriyetinden tekaüt olup da müesse
seye girmiş veyahut müesseseden tekaüt olup 
tekrar müesseseye gelmiş olanlar tekaütlükle 
ilgilendirilmiyecek deniyor. Halbuki Devlet 
memuriyetinden tekaüt olup da tekrar Devlet 
memuriyetine almanlar 1683 numaralı kanunun 
7.nci maddesine göre müddeti müstahare şek
linde tekrar bu son çalışmaları tekaütlüklerine 
ilâve olunuyor Devlet memurlarına bu hak ka
bul olunuyor da müesseselere kabul olunmuyor. 
Bundan bir sene evvel çıkan 4001 numaralı Dev
let demiryollarına ait bir kanun vardır. Bu Dev
let demiryollarının icabına göre bu müesseseden 
tekaüt olup da görülen lüzum üzerine tekrar hiz
mete almanlar, tıpkı Devlet memuriyetinden 
tekaüt olup da tekrar Devlet memuriyetine alı
nanlar gibi 1683 numaralı kanunun 7 nci mad
desi hükmüne tabidir diye kayıt vardır. Yani 
Devlet demiryolları memuru tekaüt olduktan 
sonra tekrar memuriyete alındığı zaman 1683 
numaralı kanunun 7 nci maddesi onlar hakkında 
da cari oluyor ve sonradan yaptıkları hizmetler 
tekaütlüklerine müessir oluyor. 

Arkadaşlar, bu kanun kabul edilirken çok 
esaslı ve lüzumlu bir sebebe istinadetmişti. O 
da bir taraftan yeni yeni hatlar yapılırken bu 
hatlara alınacak memurlar için, icabediyordu ki, 
yeni memurlar yetişinciye ve eskilerin yerini 
tutuncıya kadar, eski memurlardan alınabilsin. 
Bu Devletin lüzum gördüğü bir şeydi, Bunun 
için eskiden memur iken tekaüt olup da yeniden 
memuriyete almanlar bu madde hükmünden is
tifade etsinler diye 4001 sayılı kanun kabul edil
miştir. 

Şimdi eğer bu kanunu bu şekilde bırakırsak 
o da müesseselerden olduğu için daha bîr sene 
evvel bir lüzum üzerine Devlet demiryollarına 
verdiğimiz bir hakkı, onlardan almış oluyoruz. 
Filhakika gerek Devlet memuriyetinden mües
seselere geçen veya herhangi bir müessesede te
kaüt olduktan sonra başka müesseseye geçen
ler için bu konulan umumî hüküm doğrudur. 
Bu şekilde kurum kadrosunun önünü tekaüt

lerle doldurmamak için yapılan bu hareket bir te
ceddüt hareketidir. Bunu takdir ederim. Amma 
herhangi bir zaruret icabatmı da gözönünde 
tutmak lâzımdır. Netekim arzettiğim esbabı 
mucibe bundan evvel mevcut olan 4001 numaralı 
kanunda ki (daha bir sene evvel kabul edil 
mistir), bunu biraz daha umumileştirmek lâ
zımdır ve onun içindir ki aynı müessesede teka
üt olupta tekrar aynı müessesede hizmet eden 
inhisarlar bu hizmetleri tıpkı Devlet demiryol
ları kanununda yani 4001 numaralı kanunda 
olduğu gibi bu esasın onlara da teşmili mas
lahatın icabıdır. Çünkü bu müessesede yetişen 
adamı hizmete almak, o vazifeye daha aşina 
olduğu için muvakkat bir zaman için hizmet et
mek üzere hariçten eleman almaktan daha fay
dalı olur. Biz hakkı tekaüdü vermezsek harhal-
de teşvikkâr bir hareket olmaz. Bundan dolayı
dır ki böyle bir tadil teklifi arzetmiş bulunu
yorum. Ümit ederim ki Bütçe encümeni ve Hü
kümet de bu teklifimi hoş görürler ve ona göre 
kabul ederler. Maruzatım bundan ibarettir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim encümen arkadaşımızın serdet-
tiği esbabı mucibeyi vârid görmüştür ve mü

talâalarına iştirak etmektedir. Onun için tak
ririn kabulü yerinde bir şey olur. 

(Sivas mebusu Abdürrahman Naci Demir
ağ'm takriri tekrar okundu). 

REİS -— Takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen işaret buyursun... Almry anlar.... Takrir na
zarı itibara alınmıştır. 

İbare için bir şeyiniz var mı? 
Olmadığına göre bu ibare aynen ilâve edili

yor, Encümen de bunu kabul ediyor. Bu su
retle maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Türkiye Cumhuriyet Mer 
kez bankası kanununa göre kurulan Tekaüt 
sandığı hakkında da bu kanun hükümleri tat
bik olunur. Bu bankanın ve Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası (Emniyet sandığı dahil) 
ile Emlâk ve Eytam bankasının mevcut tekaüt 
sandıkları, sandıkları ile sandığa dahil memur 
ve müstahdemlerinin müktesep hakları mahfuz 
kalmak şartiyle faaliyetlerine müstakillen de
vam ederler. 

REİS — MADDE hakkında mütaâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat hükümler 
MUVAKKAT MADDE 1. — 13 ncü madde 

mucibince yapılacak ilk tetkik, bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren iki yıl içinde icra olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte, bu kanunla tekaütlük 
hakkı verilen hizmetlerde ve Türkiye Cumhuri
yet Merkez bankasında bulunanların ikinci mad
dede yazılı kurumlarda ( Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası dahil) veya bunların yerini 
tuttuğu mülga müessese, idare ve şirketlerde 
geçirdikleri hizmet müddetlerinin en çok son 
on yılı 11 nci ve muvakkat 4 ncü maddelere göre 
tesbit olunan fiili hizmet müddetlerine aşağıda
ki kayıltlarla eklenir: 

a) On yıla kadar geçen hizmet müddetlerini 
fiili hizmet müddetlerine ekletmek istiyenler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde mensup oldukları kurumlar vasıta-
tasiyle sandıklara müracaat ederler. 

b) Vaktinde müracaat edenlerin on yıl için
de aldıkları aylık tutarlarının mecmuunun % 
10 u alâkalı sandıklarca, namlarma borç yazılır. 

Bu borçlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi takibeden beşinci ay başından başlamak üze
re her ay kesilen tekaütlük aidatından başkaca 
9 ncu maddedeki esaslara göre, aylıkları tutarı
nın tamamından % 5 kesilerek tahsil olunur. 

c) Borçlarını ödemeden tazminat almak su
retiyle sandıklariyle alâkaları kesilenlerin borç 
bakiyeleri, tazminatlarından indirilir. Tekaüt 
edilenlerin borç bakiyeleri de tekaüt aylıkların
dan % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

ölenlerin borçları aranmaz. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 3. — İkinci maddede 

yazılı kurumlarla bunların yerini tuttuğu mül
ga müessese, idare ve şirketlerde bulunmuş 
olupta bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir 
kanunla tekaütlük hakkı verilen bir hizmette 
bulunanların bu hizmetlerde geçirdikleri en son 
on yıl, fiili hizmet müddetlerine muvakkat 2 nci 
madde hükmüne göre eklenir. Bu madde hük
münden istifade edenler 1683 sayılı kanunun şü
mulüne giren hizmetlerde bulundukları takdirde 
bulundukları yerlere karşı borçlanırlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 3460 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin (e) fıkrası hü
kümlerine göre tekaüt sandığı aidatı verenler 
hakkında bu aidatın verildiği müddet için dahi 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Klabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 2159 sayılı ka
nunun 7 nci maddesiyle 3028 sayılı kanun hü
kümlerine tabi tutulmuş olanlar hakkında bu 
kanunun 18 ve 20 nci maddeleri hükümleri aşa
ğıdaki şartlarla tatbik olunur: 

a) Haklarında 18 nci maddenin tatbik edil
mesini istiyenler bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde bağlı oldukları 
idare ve kurumlar vasıtasiyle ilgili yerlere veya 
sandıklara müracaat ederler. 

b) Vaktinde müracaat edenlerden : 
1. 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 

3028 sayılı kanun hükümlerine göre sandıklarla 
ilgilendirilmiyenler, sandıklara aidat ödeme
dikleri müddet içinde almış oldukları aylıkların 
tutarmm mecmuunun % 5 ini sandıklara borç
lanırlar. İlgili kurumlar bu % 5 lerin muadili
ni ilgili sandıklara toptan öderler. 

2. 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 
3028 sayılı kanun hükümlerine göre tazminat 
alarak sandıklarla ilgilenenler aldıkları parayı 
sandıklara veya ilgili yerlere borçlanırlar. Bu 
tazminattan kesilen vergiler Hazinece sandıkla
ra toptan ödenir. 

c) (b) fıkrasına göre tahakkuk eden borç
lar 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi idare ve 
kurumlardan hizmet mukabili alman aylık, her 
türlü ikramiye ve tahsisat (muvakkat tazminat 
ve fevkalâde zam hariç) ve tekaüt sandıkların
dan alman aylık ve tazminatın tamamı üzerin
den % 10 kesilerek tahsil olunur. 

Ölenlerin borçlan aranmaz. 
d) Bu kanun yürürlüğe girmeden evvel te

kaüt edilenler hakkında bu madde hükümleri 
tatbik edilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE 6. — 2921 sayılı ka
nunun muvakkat üçüncü maddesinin (f) fıkra
sına göre borçlandırılmalarını istememiş olan
lar hakkmda, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde İnhisarlar idaresi 
vasıtasiyle inhisarlar tekaüt sandığma müra
caat etmek şartiyle 2921 sayılı kanunun muvak
kat üçüncü maddesi hükümleri tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 7. — Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat bankasından tekaütlük aidatı ve 
yardım sandığmdan para alarak ayrılan ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tekaütlük 
hakkı veren bir hizmette bulunupta 3202 sayılı 
kanunun 62 nci maddesine göre beyanname ver
memiş olanların sakıt olan tekaütlük hizmet 
müddetleri, aşağıdaki kayıtlarla tekaütlük fiili 
hizmet müddetlerine eklenir. 

a) Sakıt olan tekaütlük hizmet müddetleri
ni tanıtmak istiyenler, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren İM ay içinde halen bu
lundukta: dairelere veya mensup oldukları ku
rumlar vasıtasiyle sandıklara bir beyanname ile 
müracaat ederler. 

b Vaktinde müracaat edenlerin evvelce 
aldıkları paraların tamamı 3202 sayılı kanunun 
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62 nci maddesine göre, alâkalı daire ve sandık
larca, namlarına borç yazılır. 

c) (a) fıkrasına göre verilen beyannamede 
3202 sayılı kanunun 62 nci maddesine göre be
yanname verilmesi halinde şimdiye kadar alı
nan avlıklardan ödenmesi icabeden naralar gös
terilir ve bu paralara ödenmesi lâzımgelen tarih
lerden itibaren % 5 faiz yürütülür; faizi ile bir
likte baliği % 5 faizle ve 3 senede ödenmek üze
re müsavi taksitlerle alâkalılardan tahsil olu
nur. Bu borç, ölüm halinde sakıt olmaz. 

(b) fıkrasında yazılı borç miktarından (c) 
fıkrasında yazılı borç miktarı (faizler hariç) 
indirildikten sonra bakiyesi 3202 sayılı kanunun 
62 nci maddesine göre tahsil olunur. 

REİS — Maddevi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 8. — 21 nci maddede 
yazılı mütekaitlerden bu kanunun yürürlüce gir
diği tarihte, kanunla kurulu tekaüt sandıkla-
riyle ilgilendirmiş olanlar: 

a) Sandıklarla ilgilerini kesmek is+edikleri 
takdirde bu kanu-nun vürülnğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar va^rt^sivle 
sandıklara müracaat ederek ödedikleri aidatı 
% 4 faizivle birlikte geri alırlar. Kurumların 
bu memurlar için ödedikleri paralar da % 4 fa
iziyle birlikte kurumlara geri verilir. 

b^ Müddeti içinde müracaat etmedikleri 
takdirde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
evvel iktisap ettikleri hakları muhafaza eder
ler. 

REİS — Maddevi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Bu kamunun 
ikinci maddesinde yazılı kurumlarda, 3460 sayılı 
kanunun muvakkat maddesinin (e) fıkrası hü
kümlerine fföre, tekaüt sandığı geliri olarak top
lanan paralarla buna ait hak ve vecibeler bu ka
nunla kurulan İktisadi Devlet teşekkülleri te
kaüt sandığma intikal eder. Kurumlar bu pa
raları ve bunlarla ilgili kayıtların ve evrakın 
asil veya suretlerini bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde sandığa ver
meğe mecburdurlar. 

REİS — Maddevi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 10. — 3308 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesiyle kurulan yardım san
dığı kaldırılmıştır. Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu memur ve müstahdemlerinin yardım san
dığına yatırdıkları aidat ve ikramiyelerle bun
ların faizleri kendilerine iade olunur. 

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

Son hükümler 
MADDE 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

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

MADDE 24. — Bu kanuna aykırı hükümler 
kaldırılmıştır. 

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

MADDE 25. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyenler var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

7. •— Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (1/472) 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — İktisat vekili 

yok. 
REİS — Namına da kimse yok mu? (Yok 

sesleri) O halde geçiyoruz. 
8. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 1/743 

ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye, encümenleri mazbataları 

REİS — Henüz Encümendedir, bunu da ge
çiyoruz. 

9. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı Mu~ 
vazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerin Maa
rif vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/780) 

REİS — Bu kanun lâyihasının müzakeresine 
evvelce başlamıştık. Maarif vekilinin bulunma
ması dolayısiyle talik edilmişti. Bıraktığımız 
yerden devam ediyoruz. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 mayıs 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MAİLDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
±0% — GümrükıTarife kanununa bağlı Güm

rük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numarası
nın tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılma
sına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe, 
Sıhhat ve içtimai umuavenet ve Gümrük ve inhi
sarlar encümenleri mazbataları (1/516) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 

ncı numarasının kaldırılmasına dair kanun 
MADDE 1. — Gümrük ithalât umumî tari

fesinin 815 nci numarası aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

815 — Tıbbi gazler ve cerrahlıkta kullanı
lan dokuma sargılar ve muşambalar: 

L. K, K. S. 

A) Gaz iyodoform 85 00 100 Kg. 
B) Alçılı sargı (Band polatr) 30 00 100 » 
C) Muşambalar (Tuvalsire), 

tafta angle ve emsali yara 
sarmağa mahsus muşam
balar. ' 50 00 100 » 

D) Gaz idrofil ve emsali tıbbi 
gazler ve sargılar 50 00 100 » 

İhtar : (D fıkrasına dahil gaz idrofil ve em
sali tıbbi gazler ve sargılardan eni 30 santimden 
yukarı top veya parça halinde olanları cinsine 
göre mensucata mahsus tarife numaralarına tabi 
tutulurlar. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
burada (B) fıkrasında (Polatr) yazılmış. Bu 
(Platr) olacaktır. Alçı demektir . 

G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R En. M. M. MÜ
N I R HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Evet, tabı 
hatası olmuştur, (Platr) olacaktır. 

REÎS — Maddeyi tashih veçhile reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Gümrük ithalât umumî ta
rifesinin 816 ncı numarası kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Kanunun neşrin
den altı ay evveline kadar sipariş edilmiş olan, 

[1] 136 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. [ 
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genişliği otuz santimden yukarı gaz idrofiî vâ 
emsali tıbbi gazler ve sargılar, gümrüklerde 
masrafları ithalâtçılar tarafından ödenerek 
otuz santim eninde kestirilmek şartiyle (D) fık
rası hizasında gösterilen resme tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, İktisat ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
11. — Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 

bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 Ura 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta kul
lanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5 150 tona münhasır kalmak üze
re, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında 3/240 sayılı Başvekâlet tezkerele
riyle Gümrük tarife kanununa ait ithalât umu
mî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına ı giren 
çimentodan alınan gümrük resminin indirilme
sine dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyon
larına dahil çimentoların gümrük resminin tez
yidi hakkında 1/158 sayılı kanun lâyihaları ve 
İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa varmı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler.... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı ithalât umumî 
tarifesinin muhtelif pozisyonarına dahil bazı 
maddelerin gümrük resimlerinde 2294 sayılı 
kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete 
istinaden icra Vekilleri Heyetince yapılan de-

ğişikiklerin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1. — Kanuni salâhiyete istinaden 

îcra Vekilleri Heyetinin 9 . VII .1938 tarih ve 
2/9187, 25 . V . 1939 tarih ve 2/11092, 26. III . 
1940 tarih ve 2/13128 ve 3 . IV . 1940 tarih ve 
2/13235 sayılı ilişik kararlariyle gümrük itha-

[1] 137 sayılı basmayazı zabtın sonundadır* 
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İât umumî tarifesinde yapılan tadiller tasdik 
olunmuştur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

12. — Türkiye İle İtalya arasında mevcut 29 
ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mua
hedesinin temdidine dair teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/775) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasmda mevcut 29 ilkkânun 
1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin 
temdidine ait notaların kabulü hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
mevcut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey
risefain Muahedesinin, 1 sonkânun 1942 den 

[1] 139 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

itibaren ve inkıza müddetinden en âz üç ay ev
vel feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğin
den birer senelik devreler için uzamak şar-
tiyle, bir sene temdidi hakkında İtalya Hükü
metiyle teati edilen 26 ilkkânun 1941 tarihli 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

Bu kanun neşri tarihinden iti-

Etmiyenler... Ka-

MADDE 2. 
baren meridir. 

REİS — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

13. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, 
Bütçe, Ziraat ve Gümrük ve inkisarlar encümen
leri mazbataları (1/493) 

REİS — Bu kanun lâyihası dün tevzi edil
miştir. Onun için müzakere edemeyiz. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Kahve ve çay inhisarı hakkındaki kanuna, 

kabul etmek suretiyle (225) zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (225) 
reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Cuma günü saat 15 
de toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

t>m<i 

Kahve ve çay inhisarı kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Âza adedi : 
Reye igtirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

— 2S 

Amasy 
Nafiz Aktın 

429 
225 
225 

0 
0 

195 
9 

1 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
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Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 



Antaİyû 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçı! 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
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Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
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Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gumüşone 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen! 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Ziya Karamursal 

izmir 
benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Etem izzet Benice 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 

Muharrem Öeİâİ Sayar 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erpul 
Kâzım Okay 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

-m-
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£iya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğhı 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Rize 
î u a d Sirmen 

Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
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Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 

Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karamsar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Faiih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Rasın Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Memed Emir 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ö n 
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 
(M.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 

Yusuf Ziya özer 
Gazianteb 

Ahmed Aksu 
l>ı. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
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Salâh Cimcoz (M.) 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Puad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
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Konya 

61. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Gürel (M.) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(M.) 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rısıa Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
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Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurda
kul (M.) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 
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S. Sayısı: 136 
Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 ncı nu
marasının kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet, Bütçe ve Gümrük 

ve İnhisarlar encümenleri mazbataları (1/516) 

T. G. 
Başvekâlet . 22 . XI . 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5194 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 
816 neı numarasının kaldırılmasına dair Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 13 . XI . 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

i . Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numarası (Tıbbı gazlar) ı ve 816 ncı numarası 
da (Cerrahlıkta kullanılan dokuma sargılar ve muşambalar) ı içine almaktadır. 

Bunlardan 815 nci numaranın A fıkrası (Gaziyodoform) u ihtiva edip 100 kiloda 85 lira, B 
fıkrası (Gaz idrofil ve saire) için keza 100 kiloda50 lira gümrük resmi kabul etmiş, 816 ncı numara
ya dahil eşya için de (Alçüı sargılar «Band platr» i içine alan A fıkrası 100 kiloda 30 lira, (Sa
ir sargılar) ı havi B fıkrası 100 kiloda 100 lira (Muşambalar «Tuval sire» tafta angle ve emsali 
yara. sarmağa mahsus muşambalar) ı ihtiva eden C fıkrası da keza 100 kiloda 50 lira resim had
dine tabi tutulmuştur. 

2. Cerrahlıkta kullanılan sargılarla gaz idrofil numaraları arasındaki bir misil resim farkın
dan dolayı bazı ithalâtçılar gaz idrofil dokuması veya gaz idrofilden yapılmış bulunan salrgıları 
band hamilide gaz idrofil diye beyan ve 815/B tarifesiyle resimlendirmek, diğer bazıları da top 
halinde getirdikleri gaz idrofil ve gaz idrofil dokumasından yapılmış sargıları yine 815/B tarife
sine tatbikan yurda sokmak istemektedirler. 

3. Top halinde getirilip gaz idrofil tarifesine verilmek istenilen gaz idrofil dokumasmdaki 
mensucat hakkında, Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletiyle yapılan muhabere sonunda, bu gibi 
top halindeki mensucatın sahipleri tarafından Gümrüklerde otuzar santim ende olmak üzere kesil
diği takdirde bu tarife üzerinden yurda sokulmasına müsaade edilmektedir. 

Ancak bununla mesele tamamiyle halledilmiş bulunmamaktadır. Çünkü top halinde getirilen 
ve sahipleri tarafmdan gaz idrofil olduğu ileri sürülen dokumaların Gümrüklerde otuzar santim 
ende kesilmesi her zaman için mümkün görülmemekte ve bilhassa antrepo ve ambarlar bu i§e mü
sait bulunmamaktadır. Kezalik gaz idrofiUerle cerrahlıkta kullanılan sair sargıları birbirinden 
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ayırt edecek elde bir esas ölçü bulunmamakta ve bu hal Gümrüklerde tüccar ile idare arasında daimî 
ihtilâflara yol açmaktadır. 

Bu ihtilâfların en başlı saikı 815/B ve 816/B tarife resim hadlerinin birbirinden mühim de
recede farklı olmasıdır. Bütün bu halleri önlemek üzere, mezkûr iki tarife pozisyonunun birleşti
rilmesi ve gerek yer ve gerek sıhhat bakımından mahzurlu görülen kesim işinin ambar ve antre
polarda yapılmamasını teminen de birleştirilecek pozisyonun altına (Eni 30 santimden yukarı 
top ve parça halinde gelenler mensucat ad ve o suretle tarifelenir) tarzında bir ihtar ilâvesi lü
zumlu görülerek keyfiyet Maliye, İktisat, Ticaret ve Sıhhat vekâletlerinin mütalâalarına arzedilmiş 
ve adı geçen vekâletler de bu düşüncemize iştirak etmişlerdir. Bu esas dairesinde hazırlanan kanun 
lâyihası bağlıdır. 

4. Resim hallerine gelince ; Maliye vekâleti yazısında her ne kadar gaz idrofil ve sair tıbbi gaz-
ler için resim haddi olarak vasati 75 liranın kabulünü mütalâa etmiş ise de, sıhhi bakımdan ehem
miyeti yüksek olan ve İmgün daha ziyade artmış bulunan gaz idrofil ve sair sargılar için, Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâletinin mütalâası veçhile, bu günkünden az farklı bir resim haddi tâyininin 
münasip olacağı düşünülerek gaz idrofil ve emsali tıbbi gazler ve sargıları ihtiva eden (D) fıkra
sının resim haddi 60 lira olarak tesbit edilip diğer fıkraların resim hadleri aynen bırakılmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. /¥. 
iktisat encümeni 
Esas No. 1/516 

Karar No. 23 

19 . III . 1941 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı kanuna bağlı gümrük ithalât 
umumî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline 
ve 816 nci numarasının kaldırılmasına dair Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 13 . 
XI . 1940 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hası Encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Gümrükler umum müdürü hazır bulunduğu 
halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan hususlara ve verilen izahata göre kanun Râ
yihasının aynen kabulü Encümenimizee muva
fık görülmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev

di buyuru! m ak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Reisi 

Giresun 
/. Sabuncu 

Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
E.min Sazak 
İstanbul 
A. Dâver A 

Kastamonu 
M. Celâl Banar 

Niğde 

M. M. Kâtip 
Rize Bilecik 

Fuad Sirmen K. Gülek 
Ankara Erzincan 
A. Ulus S. Başotaç 
Gazianteb İçel 

Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
İstanbul Kars 

77. Denizmen K. Arıklt 
Konya Konya 

H. Dikmen K. Okay 
Sinob Zonguldak 

Dr. R. Ferit T alay Y. K. Tengirşenk M. Bozma 
Zonguldak 

II. Karabacak 

( S. Sayısı : \M ) 
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T. B. M. M. 
Maliye encümmi 
Esas No. î/516 
Karar No. 40 

Yüksek 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının değiştirilmesine ve 816 ncı 
numarasının kaldırılmasına dair Gümrük ve in
hisarlar vekilliğince hazırlanıp icra Vekilleri He
yetinin 13. XI. 1940 tarihli toplantısında Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası Gümrük umum müdüriyle Sıhhas ve içtimai 
muavenet vekilliği mümessilleri hazır buluduk-
lan halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci nu
marası : 

A) Gaz iyodoform 100 kiloda 85 lira; 
B) Gaz idrofil 100 kiloda 50 lira; 
816 ncı numarası ise : 
A) Alçılı sargı (Band platr) 100 kiloda 30 

lira; 
B) Sair sargılar 100 kiloda 100 lira; 
C) Muşambalar (tuval sire), Tafta anle ve 

emsali yara sarmağa mahsus muşambaları 100 ki
loda 50 lira; 

Eesim haddine tabi tutmuş olduğundan 
815/B ve 816/B tarifelerindeki (Gaz idrofil) ile 
(sair sargılar) in resim hadleri arasında mevcut 
100 de 100 farktan istifade etmek isteyen bazı 
ithalâtçıların sebep olmakta bulundukları an
laşmazlıkları ortadan kaldırmak ve cerrahlıkta 
kullanılan malzemeyi bilhassa himaye eden ka
nun vazıının maksadını korumak üzere bahis 
mevzuu malzemenin tek numara altında birleşti
rilmesi ve 30 santimden fazla ende ve top halin
de ithal olunup cerrahlıktan başka işlerde de is
timali kabil gaz idrofil nevinden mensucatın 
cinslerine göre resme tabi tutulması düşüncesiyle 
hazırlanmış olduğu anlaşılan kanun lâyihası esas 
itibariyle muvafık görüldü. 

Maddelerin müzakeresinde encümenimiz, lâ
yiha ile değiştirilen 815 nci numaranın B fık
rasındaki (Gaz idrofiller) 100 kiloda 50 lira 
resim haddine tabi iken 816 ncı numaranın B 
fıkrasındaki (Sair sargılar) la birleştirilmekten 
dolayı bu haddin 60 liraya iblâğ edilmiş olma-

( S. Sayısı 

mazbatası 

18. IV. 1941 

Reisliğe 

sini haklı gösterecek bir sebep mevcut bulun
madığını müşahede etti. Zira gaye, cerrah
lıkta kullanılan gazlerden fazla gümrük resmi 
almak olmayıp bunları diğer işlerde kullanı
lan benzerlerinden ayırt etmekten ibaret ve 
bu da muaddel D fıkrası altına ilâve olunan 
ihtarda kaydedildiği veçhile gazli bezler eni
nin 30 santim olarak kabuliyle temin edilmiş 
bulunmaktadır. Filhakika, 30 santim enindeki 
gaz idrofiller cerrahlıktan başka işlerde kullanı
lamaz. 

Yalnız encümenimiz, Sıhhat ve içtimai mua
venet vekilliği mümessillerinden aldığı izahata 
göre takim edilmedikçe tıbben kirli sayıldığını 
tesbit eylediği bu bezlerden top halinde getirilen
lerin gümrük ambarlarında kesilmesinde bir 
gûna sıhhi mahzur görmiyerek bahis mevzuu 
(İhtar) in (Top veya parça halinde olanları) 
cümlesine (30 santim eninde kesilmeksizin güm
rükten çıkarılacak olursa) kaydini eklemiş ve 
bu suretle de esasen fabrikalarında bir yarda 
eninde dokunmakta olduğu anlaşılan gaz idro-
filleri - menşelerinden memleketimize bu halde 
getirilse bile cerrahlıkta kullanılacak şekle irca 
olunduktan sonra D fıkrasının gösterdiği re
sim haddine tabi tutmayı gerek hakkaniyete 
ve gerek takip olunan gayeye uygun bulmuştur. 

Encümenimiz gaz, sargı, muşamba, tafta, angle 
gibi cerrahi malzemesini bu veçhile gümrük itha
lât umumî tarifesinin aynı numarasında bir 
araya getiren bir madde ihzar edilirken «Harp 
paketi» adını taşıyan ve muhtevi olduğu bir 
tüp tentürdiyot ile bir ingiliz iğnesi, bir miktar 
gaz idrofil ve bir sargı cinslerine göre ayrı 
ayrı resimlere tabi tutulan paketlere bu mad
dede yer verilerek beherinden 250 kuruş güm
rük resmi alınmasını ve bu paketlerden fevka
lâde zamanlarda Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
ithal edilecek olanlarının da gümrük resimlerin
den tamamiyle muaf tutulmasını muvafık göre
rek maddeye bunları ifade için E fıkrasını ilâve 

: 136 ) 
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etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 
İstanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır Nasuhi Baydar H. Dicle 

Bursa İzmir Kayseri 
Dr. G. Kahraman K. Dursun Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir Malatya Manisa 
M. Seyfeli M. Nedim Zabcı F. Kurdoğlu 

Niğde Tokad Zonguldak 
Dr. A. Marmaralı Cemal Kovalı Y. Ziya Özençi 

Bütçe encümeni riyaseti tezkeresi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 12 
Esas No. 1/516 

22 . XI. 1941 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 
816 nci numarasının kaldırılmasına dair Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp Başve
kâletin 22 . XI . 1940 tarih ve 6/5194 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunularak Gümrük ve 
inhisarlar, İktisat ve Maliye encümenleri maz-
batalariyle birlikte encümenimize tevdi buyurul-
muş olan kanun lâyihasının müzakeresi sıra
sında tarifenin değiştirilen (518) numarasının 
(D) pozisyonuna ait Hükümetçe teklif olunan 
(ihtar) fıkrasının Maliye encümenince kabul 
edilmiş şekli Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
verdiği izahat üzerine encümenimizee muvafık 
görülmemiş, Hükümetin teklifinin müzakeresine 
başlanmıştır. 

Büyük cerrahî ameliyelerde otuz santimden 

yukarı genişlikte gazlere ihtiyaç ve zaruret ol
duğu, tababette en lüzumlu madde olarak gazle-
rin memlekete bol ve ucuz olarak girmesini te
min için yapılan bu tadilin bu suretle faydasız 
olacağı mütalâa ve iddia olunmuş, alâkadar me
murların cevapları da tatmin edici mahiyette 
görülmemiş olduğundan bu ihtar fıkrasının bir 
kere de Sıhhat ve içtimai muavenet encümenin
ce tetkik olunarak bu husustaki mütalâanın 
encümenimize bildirilmesine karar verilmiştir. 
Dahilî nizamnamenin 28 nci maddesi mucibince 
lâyihanın mezkûr encümene havale buyurulması 
encümen karariyle arzolunur. 

Bütçe encümeni reisi 
Çorum mebusu 

/ . Eker 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
8. î. M. Encümeni 

Esas No. 1/516 
Karar No. 3 

12 . XII . 1941 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı kanuna bağlı gümrük ithalât ta
rifesinin 815 nci numarasının değiştirilmesine 
ve 816 nci numarasinın kaldırılmasına dair Hü
kümetçe hazırlanan lâyiha Gümrük ve inhisar-

kere edildikten sonra tevdi edildiği Bütçe encü
meninde müzakere edilirken değiştirilen 815 
numaranın D pozisyonuna ait olarak Hükümet
çe teklif olunan ihtar fıkrasındaki «30» san

lar, İktisat ve Maliye encümenlerinde muza- timetreden fazla ende olan tıbbi gazler ve 

( S. Sayısı : 136 ) 
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sargıların cinslerine göre mensucata mahsus ta
rifeye tabi olmaları hususu, tababette 30 santi
metreden fazla genişlikte sargılara ihtiyaç bu
lunduğu noktasından tetkika lâyık görülmekle 
bu noktanın hal ve tavzihi için Encümenize 
havalesine karar verilmiş ve Riyasetçe bize tev
di buyurulmuş olduğundan lâyiha Gümrük ve 
inhisarlar ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
letleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
okundu ve görüşüldü: 

Yapılan incelemelere ve verilen izahata gö
re bir müddettenberi tababette kullanılmak üze
re memleketimize dışarıdan getirilen hidrofil 
gazlerin gümrüklerde 30 santimetre olarak ke
sildikten sonra alâkalılara verildiği ve bu gaz
lerin o zamandanberi memleketin resmî ve 
hususi hastanelerinde kullanıldıkları halde hiç 
bir ârizaya sebep olmadıkları gibi, yapılan 
derin tetkiklerde de 30 santimetreden fazla en
de hidrofil gazlerin hariçten memlekete girme
sinin meninden sıhhi bir mahzur husule gelmi-
yeceği de anlaşılmış olduğundan* Hükümetin D 
pozisyonundaki ihtar fıkrasının olduğu gibi 
kabulünün muvafık olacağı kanaatinde ittifak 
hâsıl olmuştur. 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 
816 ncı numarasının kaldırılmasına dair Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 22. XI. 1940 tarih ve 6/5194 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize de tevdi buyurulmakla Gümrük ve 
inhisarlar vekili Raif Karadeniz ve gümrükler 
umum müdürü hazır oldukları halde ve İktisat 
ve Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte 
tetkik ve müzakere olundu. 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasımı B fıkrası tababette kullanılan (gaz 
idrofil ve saire) yi 100 kiloda 50 lira ve 816 nci 

Ancak elimizdeki lâyihada kanunun neşri 
tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği yazılı 
olup bu hususun kabulü takdirinde daha önee-
den verilmiş siparişler için güçlükler doğabile
ceği gözönüne alınmış ve bu cihetin önlenmesi 
için lâyihaya, kanunun neşri tarihinden önee ya
pılan siparişlerin, kanun hükümlerinden istisna 
edilmesi hakkinda ayrı bir hüküm konulması, 
yahut lâyihanın üçüncü maddesinin «Bu kanun 
1 haziran 1942 den muteberdir» şeklinde değiş
tirilmesi temenniye lâyık görülmüştür. 

Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 
S. ve t. M. En. Reisi M. M. 

Ağrı Kütahya 
Dr. H. Kural Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Kâtip 
Edirne Ankara Aydın 

Dr. F. Memik Dr. Taptas Dr. Ş. Şener 
Bilecik Burdur Bursa 

Dr. M. Suner Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. Refik Güran 
Kastamonu Kırşehir Kocaeli 

Dr. T. Aslan Dr. H. Ülkü Dr. Suat Sorağman 
Konya 

Dr. O. Ş. Uludağ 

numaranın B fıkrası ise cerrahlıkta kullanılan 
(sair sargılar) ı 100 kiloda 100 lira gümrük res
mine tabi tutmaktadır. Gümrük hadlerinde yüz
de yüz fark gösteren bu sargıları biribirinden 
ayırd edecek bir ölçü bulunmadığından gümrük 
idareleriyle ithalâtçılar arasında bir çok ihtilâf
lara yol açması tabii bulunan bu hale bir niha
yet vermek ve aynı zamanda cerrahlıkta kullanı
lan malzemeyi de ucuz tarifeye tabi tutmak üze
re hazırlandığı anlaşılan lâyiha esas itibariyle 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında; Maliye en
cümenince ithalâtçılara bir kolaylık olması ve ke
sim işçi ücretlerinin memlekette kalması gibi mü-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9. I. 1942 
Mazbata No. 36 
Esas No. 1/516 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 136 ) 



lâhazalarla gaz idrofil ve emsali tıbbi gazlerle 
sargıların gümrük antrepolarında 30 san
tim genişlikte kesilmek şartiyle getirilmeleri
ne imkân veren tadiline karşı hazırlanmış olarak 
getirilen sargı bezleri gibi gümrük resmine tabi 
tutulmaları esasını ihtiva eden bir ilâve yapıldı
ğı görülmüş ve bu hususta Gümrük ve inhisar
lar vekili Raif Karadeniz tarafından, ambar ve 
antrepolarda bu uzun ameliyeleri yapmağa mü
sait yer bulunmadığı ve bu işin tatbikatta mah
zurlara yol açacağı dermeyan edilmiş ve yine 
Maliye encümeninin ilâve eylediği E fıkrası, 
harp paketleri henüz standart bir tip şeklini al
mamış olduğundan bunun bir çok ihtilâflara 
ve gümrük resminden yolsuz istifadelere sebebi
yet vereceği izah olunmuş ve bu izahatı varit 
gören encümenimiz de Hükümet teklifi üzerin
den müzakere icrasını kararlaştırmıştır. 

Ancak otuz santimden dar olan sargılar için 
yapılmakta olan gümrük tenzilinin daha geniş 
sargı bezlerine de teşmili lâzımgeleceği, çünkü 
cerrahide daha geniş bezlerin de kullanılmakta 
olduğu azadan bir zat tarafından ifade edilmesi 
üzerine Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni
nin bu husustaki fennî mütalâasının alınmasına 
lüzum görülmüştü. 

Mezkûr encümen; cerrahide otuz santim 
enindeki sargı bezlerinin maksadı temine kâfi 
geldiği ve bundan fazla genişlikteki gaz idrofil-
lerin getirilmemesinden sıhhi bir mahzur husu
le gelmiyeceği ve ancak kanunun neşrinden ev

vel top halinde hariçten siparişte bulunmuş 
olan ithalâtçıların zarar etmelerine meydan ver-
miyecek hüküm vaz% muvafık olacağı mütalâa
sında bulunmuştur. 

Encümenimiz yaptığı incelemeler sonunda 
Hükümetin teklifini yalnız gümrük haddi husu
sunda Maliye encümeninin noktai nazarına işti
rak etmek suretiyle kabul etmiş ve kanunun 
neşrinden altı ay evvel yapılmış olan siparişlerin 
gümrükte kesilmek şartiyle tenzilli tarifeye tabi 
tutulmalarını teminen muvakkat bir madde tan
zim etmiştir. 

Bu suretle tanzim kılman lâyiha havalesi 
veçhile Gümrük ve inhisarlar encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan E. Kitabet 
Kâtip 

îstanbul Afyon K. Bursa 
F. öymen S. R. Hatipoğlu Nevzad Ayaş 

Elâzığ . Giresun Gümüşane 
M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 

İstanbul İsparta İsparta 
8. Serim R. Ünlü Mükerrem Karaağaç 

Kayseri Kayseri Kırklareli 
F. Baysal S. Hayri Ürgüblü B. Denker 

Muş Samsun 
Ş. Ataman M. Ali Törüker 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. îçöz 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 6 . V . 1942 

Esas No. 1/516 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 22 ikinciteşrin 1940 tarih ve 6/5194 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise arzolunan 
1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 815 ııci numarasının tadiline ve 
816 ncı numarasının kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası encümenimize de havale buyurulmuş ol
makla mezkûr lâyiha ile bu lâyihaya bağlı ik
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
Gümrük umum müdürü de hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının B fıkrası tababette kullanılan (Gaz 
idrolif ve saire) nin her yüz kilosundan 50 lira 
ve 816 ncı numarasının B fıkrası ise cerrahlık
ta istimal olunan sair sargıların her yüz kilo
sundan 100 lira gümrük resmi alınmasını 
âmir bulunmaktadır. 

Ayni maksadı temin eden maddelerden alı
nan gümrük resimleri yüzde yüz fark göstermek 

suretiyle her an ithalâtçılarla Gümrük idaresi 
arasında ihtilâfı mucip olduğu esbabı mucibe 
mazbatalarından ve alman izahattan anlaşılmış
tır. Bu itibarla kanunda tadilât yapılması ye
rinde görülmüş ve encümenimiz Bütçe encüme
ninin noktai nazarına iştirak etmek suretiyle 
Bütçe encümenince tanzim olunan lâyihai kanu-
niyeyi aynen kabul etmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisiğe takdim olundu. 
Gümrük ve in. En. Reisi N. M.- M. 

Erzurum Erzurum 
M. Hüsrev Göle M: Hüsrev Göle 
Kâtip 
Seyhan Amasya Bilecik 

Şemsa îşcen Nafiz Akün M. Ş- Esendal 
Eskişehir Kocaeli Marâş Samsun 

/ . Özdamar Ali Dikmen H. Reşit Tankut M. Ulaş 
Samsun Tekirdağ Yozgad 

8. Ne emi Selmen N. Trak Ekrem Pekel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük ithalât umumî tari
fesinin 815 nci numarası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

815 - Tıbbi gazler ve cerrahlıkta kullanılan 
dokuma sargılar ve muşambalar : 

L. K. K. S. 

A) Gaz iyodoförme 85 00 100 Kg. 
B) Alçılı sargı (Band platre) 30 00 » » 
C) Muşambalar (Tuval sire) 

tafta angle ve emsali yara sarma
ğa mahsus muşambalar 50 00 » » 

D) Gaz idrofil ve emsali tıbbi 
gazler ve sargılar 60 00 » » 

İhtar : (D) fıkrasına dahil gaz idrofil ve em
sali tıbbi, gazler ve sargılardan eni 30 santim
den, yukarı top veya parça halinde olanları 
cinsine göre mensucata mahsus tarife numara
larına tabi tutulurlar. 

MADDE 2. — Gümrük ithalât umumî tarife
sinin 816 ncı numarası kaldırılmıştır. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ . 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 

ncı numarasının kaldırılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük ithalât umumî tari
fesinin 815 nci numarası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

815 — Tıbbi gazler ve cerrahlıkta kullanılan 
dokuma sargılar ve muşambalar : 

Lira Ku. K. S. 

00 100 Kg. 
00 » » 

50 00 

50 00 

A) Gaz iyodoform 85 
B) Alçılı sargılar (Band platr) 30 
O) Muşambalar (Tuval sire) taf

ta angle ve emsali yara sar
mağa mahsus muşambalar 

D) Gaz idrofil ve emsali tıbbi 
gazler ve sargılar 

E) Harp paketleri (fevkalâde 
zamanlarda Millî Müdafaa 
ihtiyaçları için ithal edilecek 
olanlar gümrük resimlerin
den muaftır. 

İhtar : (D) fıkrasına dahil gaz idrofil ve emsali 
tıbbi gazler ve sargılardan eni 30 san
timden yukarı top veya parça halinde 
olanları 30 santim eninde kesilmeksizin 
gümrükten çıkarılacak olursa cinsine gö
re mensucata mahsus tarife numaraları
na tabi tutulurlar. 

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

0 021/., beheri 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1499 sayılı kanuna bağlı Gümrük ithalât umumî 
tarifesinin, 815 nci numarasının tadiline ve 816 
nc% numarasının kaldırılmasına dair kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Gümrük ithalât umumî tari
fesinin 815 nci numarası aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

815 — Tıbbi gazler ve cerrahlıkta kullanı
lan dokuma sargılar ve muşambalar: 

L. K. K. S. 

A) Gaz iyodoform 85 00 100 Kg. 
B) Alçılı sargı (Band polatr) 30 00 100 » 
C) Muşambalar (Tuval 

sire) tafta angle ve emsali ya
ra sarmağa mahsus muşam
balar. 50 00 100 » 

D) Gaz idrofil ve emsali 
tıbbi gazler ve sargılar 50 00 100 » 

îhtar: (D) fıkrasma dahil gaz idrofil ve 
emsali tıbbi gazler ve sargılardan eni 30 san
timden yukarı top veya parça halinde olanları 
cinsine göre mensucata mahsus tarife numara
larına tabi tutulurlar, 

MADDE 2. — Gümrük ithalât umumî tari
fesinin 816 nci numarası kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Kanunun neşrin
den altı ay evveline kadar sipariş edilmiş olan, 
genişliği otuz santimden yukarı gaz idrofil ve 
emsali tıbbi gazler ve sargılar, gümrüklerde 
masrafları ithalâtçılar tarafmdan ödenerek 
otuz santim eninde kestirilmek şartiyle (D) fık
rası hizasında gösterilen resme tâbidir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

( S. Sayısı 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, İktisat, Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

M İ V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
' Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. , 

R. Karadeniz 

13 . X I . 1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Zr. V. 

N. Topçoğlu 

Mal E. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. E. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, İktisat ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

( W. Sayısı : 136 ) 





S. Sayısı: 137 
Hatay için Fransa'dan ithali zaruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 kilosundan 
almması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 li
raya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta olan kükürtün, 
Etibank tarafından ithal edilecek 5150 tona münhasır kalmak üzere, 100 kilosundan alınmakta 
olan gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife kanununa ait it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alınan gümrük resminin indiril
mesine dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonla
rına dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı kanun lâyihaları ve İktisat, 

Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbataları 

Hatay için Fransa'dan ithali zaruri bulunan 10 500 kutu san ipekböceği tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 

liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/235) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1343 

28. 1ÎI. 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay'm iktisadi hayatında mühim mevkii bulunan ipekböcekçiliğinin inkişafının sekteye uğra
maması için Fransa'dan ithali zaruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 kilosun
dan alınması icabeden 3 000 lira gümrük resminin 300 liraya indirilmesi 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine tevfikan keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 3/235 
Karar No. 16 

6.V. 1940 

Yüksek Reisliğe 

Hatay'ın iktisadi hayatında mühim bir mevki 
işgal eden ipekböcekçiliğinin sekteden vikaye ve 
inkişafını teminen Fransa'dan ithali zaruri gö
rülen 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
beher yüz kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resminin 300 liraya indirilmesi 2294 
sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği salâ
hiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince kabul 
v« keyfiyet tasdik edilmek üzere Başvekâletin 

28 mart 1940 tarih ve 6/1343 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Encümenimize havale edilen mezkûr mesele 
üzerinde yapılan müzakere ve tetkikattan anla
şıldığı üzere ipekböcekçiliği Hatay'da ötedenberi 
mühim bir mevki işgal ettiğinden memleketimizin 
iktisadi durumu bakımından faydalı görülen 
mezkûr kararın tasdiki muvafık görülmüş ancak 
bu gibi kararların Umumî Heyetin yüksek tasvi-
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bine âjzı bir kanun ile olduğundan Encümenimiz-
ce üç maddelik bağlı lâyiha tanzim edilmiştir. 

Havalesi mucibince ait olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. Bu M. M. Kâtip 

Giresun Diyarbakır Afyon K. 
/. Sabuncu V. N. Sünkitay 
Afyon K. Ankara Bursa 

Bere Türker A. Ulus Fazlı Güleç 

Hatay'ın iktisadi hayatında mühim bir yer 
tutan ipekböcekçiliğinin inkişafını temin mak-
sadiyle Fransa'dan ithaline zaruret hâsıl olan 
10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 ki
losundan alınmakta olan 3 000 lira gümük res
minin Ş0Q liraya tenzili 22$4 numaralı kanonun 
yerjdiğj sajâniyette î tin&dşen tora Vekilleri heye
tince, kararlaştırılmış ve bu kararın tasdiki Baş
vekâletin 28 mart 19|0 tarik ve 6/1343 sayılı 
tezkeresiyle Meclise %rz.ejPmifştir. 

En^^Lm,enimize havale buyurulan i§bıı karar 
ve tjb̂ jşâ . encümeninin mazbatası Gümrük ve in
hisarlar vekâleti müsteşarının huzuriyle görşül-
dü: 

Hatay'ın ve dolayısiyle memleketin ikti
sadi vaziyeti bakımından faydalı görülen işbu 
kararın İktisat encümeninin işaret ettiği veçhile 
bir kanun lâyihasiyle tasdiki encümenimizce de 

Denizli Edirne Erzincan 
Tahir Berkay T. Göksel 8. Başotaç 

istanbul İstanbul 
A. Daver A. Hamdç Denizmçn 

İzmir Kars Kastamonu 
Bfinal Anman g. Anhlı M- Gelâl Maym 

Konya Tuneejli 
A. H. Dikmen M. Yenel 

muvafık görülmüştür. 
Havalesi veçhile Maliye ve Bütçe encümenle

rine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Gümrük ve İn. En. Reisi M. M. 

Çorum Erzurum 

Kâtip 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Malatya 
O. Taner 

Seyhan 
Şemsa îşcen 

Amasya 
İV. Aktın 

Denizli 
F. A. Akça 

Konya 
/ . Erdal 
Mardin 

S. Düzgören 
Sinob 

H. Oruçoğlu 

Çorum 
Ş. Baran 
Eskişehir 

/ . Özdamar 
Kütahya 

M. Bacak 
Ordu 

H. Ekşi 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Gümrük ve İn. encümeni 4. VI. 1940 

Esas No. 3/235 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 
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Maliye encümeni mazbâtasi 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/235 
Karar No. 55 

13 .VI. 1940 

Yüksek Reisliğe 

Hatay'da ipekhöcekçiliğinin inkişafı için 
Fransa'dan ithaline zaruret hâsıl olup 10 500 
kutu sarı ipekböceği tohumunun gümrük res
minin 100 kiloda 300 liraya indirilmesi îcra Ve
killeri Heyetince 2294 sayılı kanundaki salâhi
yete istinaden 26 mart 1940 tarihinde kararlaş
tırılmış ve bu husustaki 2/13128 sayılı kararna
me 28 . III . 1940 tarihli ve 6/1343 sayılı Baş
vekâlet tezkesiyle Yüksek Meclisin tasdikma 
arzedilmiştir. 

iktisat, Gümrük ve inhisarlar encümenleri
nin mazbatalariyle beraber Encümenimize tev
di buyurulan kararname Hatay'da ipekböcek-
çiliğinin inkişafı kadar memleketin istihsal ve 
iktisat sahalarındaki istikbali bakımından da 

faydalı görülerek tasdiki muvafık bulunmuş ve 
iktisat encümenince tanzim edilen kanun lâyi
hası aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 
Diyarbakır 

Zülfü Tiğrel 
Kayseri 

Ö. Taşcıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

M. M. Kâtip 
Rize Malatya 

K. Kamu Nasuhi Bay dar 
izmir izmir 

M. R. Mimar oğlu K. Dursun 
Kırklareli Kırşehir 
H. Kuleli î. Özkan 

Malatya Manisa 
M. N. Zabcı F. Kurdoğlu 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLlFl 

Fransa'dan ithal edilecek 10 500 kutu sarı ipek
böceği tohumunun beher 100 . kilosundan alın
ması icabeden 3 000 lira gümrük resminin 300 

liraya tenziline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hatay vilâyetine Fransa'dan 
ithali zaruri bulunan 10 500 kutu sarı ipek
böceği tohumunun beher 100 kilosundan alınma
sı icabMen 3 000 lira gümrük resminin 300 
liraya indirilmesine dair 2294 sayılı kanuna 
tevfikan îcra Vekilleri Heyetince kabul ve 
neşredilen 20 . III . 1940 tarih ve 2/13128 nu

maralı kararname tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. - B u kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar, Ziraat ve Maliye 
vekilleri memurdur. 
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Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından ithal edilecek 5150 tona münhasır 
kalmak üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâ

hiyete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş. V. tezkeresi (3/240) 

T. C. 
BaşıekC'iet 16 . IV . 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1590 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bağcılıkta kullanılmakta olan, kükürdün, Eti bank taraflıdan ithal edilecek 5150 tona münhasır 
kalmak üzere, beher 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resminin 0,25 kuruşa indirilmesi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 3 . IV . 1940 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

Mezkûr kanunun üçüncü maddesine tevfikan Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 

D. R. Saydam 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni "** 4 .V, 1940 
Esas No. 3/240 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Eti-
bank tarafından ithal edilecek 5150 tona münha
sır kalmak üzere beher yüz kilosundan alın
makta olan gümrük resminin 0,25 kuruşa indi
rilmesi hakkında İcra Vekilleri Heyetince 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden ve
rilen kararın tasdiki için Başvekâletten Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Bağların muzır haşerattan vikayesi ve verim
lerinin arttırılması için bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürtleri dahilî istihsal ile tamamen te
minine imkân görülemediğinden Hükümetçe 
hariçten kükürt ithaline zaruret hâsıl olmuş ve 
mezkûr kükürtlerin Keçiborlu kükürt fabrika
sını işleten Etibank vasıtasiyle celbi muvafık 
görülmüştür. 

Keyfiyeti tetkik eden encümenimiz gösterilen 
mucip sebepleri yerinde bulmuş, ancak bu gibi 

kararnamelerin Meclis tarafından bir kanun ile 
tasdiki ötedenberi ittihaz edilen usul iktizasın
dan olduğundan encümenimizce tasdika ait bağlı 
üç maddelik lâyiha tanzim edilerek Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

îk. En. Reisi Bu. M. M. Kâtip 
Giresun Diyarbakır A. Karahisar 

t. Sabuncu V. N. Sünkitay 
A. Karahisar Edirne Erzincan 
Bere T ürker T. Göksel S. Başotaç 

Gazianteb Gümüsane 
Nuri Pazarbaşı Edib Servet T ör 

İçel İstanbul İzmir 
Dr. M. Beriker A. Daver Benal Anman 

Kastamonu Konya 
M. Celâl Bay ar Kâzım Okay 

Zonguldak Zonguldak 
H. Karabacak M. Bozma 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 

Esas No. 3/240 
Karar No. 11 

4. VI. 1940 

Yüksek Reisliğe 

Bağların muzur haşerattan vikayesi ve verim
lerinin arttırılması için bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürdün Etibank taraf nidan ithal edilecek 
5150 ton kükürde münhasır kalmak üzere beher 
kilosundan alınmakta olan gümrük resminin 0,25 
kuruşa indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heye
tince 3. IV. 1940 tarihinde ittihaz olunan karar
la bu kararın tasdikına müteallik iktisat encü
meninin mazbatası tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz İktisat encümeninin dermeyan 
ettiği mucip sebeplere iştirak ederek kararname
nin tasdikini tazammun eden kanun lâyihasını 
muvafık bulmuş ve havalesi mucibince Maliye 
ve Bütçe encümenlerine tevdi buyurulmak üzere 

Yüksek Eiyasete takdim kılınmıştır 

Gümrük ve in. En. R. M. M. 
Çorum Erzurum 
/ . Eker M. H. Göle 

Amasya Çorum 
İV. Akün Şakir Baran 

Denizli 
F .A. Akça 

Konya 
/ . Erdal 
Mardin 

S. DüzgÖren 
Seyhan 

Şemsa İşçen 

Eskişehir 
1. özdamar 

Kütahya 
M. Bacak 

Ordu 
H. Eksi 

Kâtip 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Malatya 
O. Taner 
Yozgad 

Ekrem Pekel 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/240 
Karar No. 56 

13. VI. 1940 

Yüksek Reisliğe 

Bağcılıkta kullanılmak üzere Etibank tarafın
dan ithal edilecek 5150 ton kükürde münhasır 
olmak üzere beher 100 kilosundan alınmakta olan 
gümrük resminin 0,25 kuruşa indirilmesi hak
kında icra Vekilleri Heyetince 3 . IV . 1940 ta
rihinde kabul edilen 2/13235 sayılı kararname 
16 . I V . 1940 tarih ve 6/1590 sayılı Başvekâlet 
tezkeresiyle Yüksek Meclisin tasdikına arzedil-
miştir. 

iktisat, Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbatalariyle birlikte keyfiyet müzakere ve tet
kik edildi: 

Encümenimiz 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete müsteniden bu kararnamenin kabulü için 

ileri sürülen sebepleri yerinde bulmuş ve tasdi
kına dair iktisat encümenince hazırlanan kanun 
lâyihası metnini aynen kabul etmiştir. 

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. 

istanbul 
A. Bayındır 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Kayseri 
Ömer Ta§çıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
izmir 

M. R. Mimaroğlu 
Kırklareli 

II. Kuleli 
Malatya 

M. Nedim Zabcı 

Kâtip 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
izmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
t. Özkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
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İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Etibank tarafından hariçten celbedilecek 5150 ton 
kükürt resminin tenziline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Etibank tarafından celbedile
cek 5150 ton kükürde ait gümrük resminin 0,25 
kuruşa indirilmesine dair 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden Hükümetçe kabul 
ve neşredilen 3 nisan 1940 tarih ve 2/13235 sayılı 

kararname tasdik edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına giren çimen
todan alman gümrük resminin indirilmesine dair kaıiüh lâyihası (1/52) 

T. a 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4318 

8 . VIII. 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına gi
ren çimentodan alınan gümrük resminin indirilmesi hakkında İktisat vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 8 . VII . 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucip sebepler 

Büyük bir imar faaliyeti içinde bulunan memleketimizde çimento istihlâkinin seneden seneye 
artmakta olduğu ve çimento inşaatının da bilhassa inşaat mevsimi olan nisan - ağustos aylarında 
mütekâsif olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Memleketimizin seneden seneye artmakta olan bu ihtiyacını gözöııünde tutarak istihsallerini o 
surette tanzim etmeleri lüzumu çimento şirketlerine mûtaaddit defalar bildirilmiş ise de son sene
ler zarfında bilhassa inşaat mevsimi bulunan bu aylarda memleketimizde çimento darlığı vüeude 
gelmektedir. Bundan evvelki senelerde bu darlığın izalesi için muayyen miktarda çimentonun ten
zilâtlı gümrük resmi ile ithallerine müsaade edilmiş ve aynı hâdisenin tekerrür etmemesi için de 
çimento şirketlerine lâzımgelen talimat verilmişti. Fakat buna rağmen 1937 senesine nazaran bu se
nenin ilk altı ayında çimento istihlâkinde % 35 e yakın bir artış olmasına rağmen çimento şirketleri 
istihsallerini geçen seneye nazaran ayni nisbette arttırmam ıslardır ve halen çimento yoksulluğundan 
bir çok vilâyetlerde inşaatın tatil edildiği alman mûtaaddit resmî ve gayri resmî şikâyetlerden 
anlaşılmaktadır. 

Diğer cihetten hayat pahalılığı ile mücadele etmeyi programına ithal etmiş bulunan Hükümet 
çimento fiyatlarının fabrikalara normal kâr temin edecek bir şekilde asgari hadde indirilmesini uy
gun gördüğünden çimento üzerinden alınmakta olan gümrük resimlerini dahilî piyasada ecnebi 
çimentolarına yerli çimentolarla rekabet edebilmek imkânını vermek ve çimento darlığının önüne 
geçilmesi için çimento üzerine mevzu gümrük resimlerini ton basma 3 ve 9 liradan 50 kuruşa in
dirmiştir. 

istanbul vasati cif fiyatı 12,50 lira olan ecnebi çimentoların istanbul'da halen 17,50 liraya satıl-
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makta bulunan ve 15 liraya inmesi imkânı olan yerli çimentolarla rekabet edebilmesi için gümrük resim 
lerinin hiç olmazsa tonda 50 kuruşa indirilmesine zaruret olduğu aşağıdaki adedlerin tetkikinden 
anlaşılmaktadır. 

Bu şerait altında bile İstanbul'da rekabete imkân olmasa bile İzmir, Samsun ve Mersin gibi 
diğer mühim tevzi limanlarında bu rekabete imkân görülmektedir. Aşağıdaki tablo tonda 50 
kuruş gümrük resmiyle ithal edilebilecek ecnebi çimentoların İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin 
limanlarında maliyet ve satış fiyatlarını göstermektedir. 

Ecnebi çim^tolajın tenzilâtlı 
tarife ile maliyeti 

Cif kıymeti 
gümrük resmi 
Belediye resmi 

Muamele vergisi 

Rıhtım resmi 

Satış masrafı ve komisyon 
Finansman ve zayiat 
kâr 

Yerli çimentoların bugünkü satış 
fiyatı 
İndirilmesi kabil kâr miktarı 

Normal kar.li fiyat 

İstanbul 
ton 

12.50 
0.50 
0.05 

13.05 
1.30 

14.35 
0.14 

14.49 
2.00 
1.00 
1.00 

18.49 

17.50 
2.50 

15.00 

İzmir 
ton 

12.50 
0.50 
0.05 

13,05 
1.30 

14.45 
0.14 

14.49 
2.00 
1.00 
1.00 

18.49 

21.00 
2.50 

18.50 

Sa,msun 
ton 

12.80 
a.50 
0.05 

13.35 
1.33 

14.68 
0.15 

14.83 
2.00 
1.00 
1.00 

18.83 

21.00 
2.50 

18.50 

Mersin 
ton 

12,80 
0.50 
O.Q5 

13,05 
1.33 

14.68 
0.15 

14.83 
2.00 
ı.oo 
1.00 

18.83 

21.70 
2.50 

19.20 

Yerli çimento fabrikaları yukarıda arzedildiği gibi İstanbul fiyatına 15 liraya indirdikleri t&kdî d© 
İzmir'de. $onw. 3̂ 8.50, Samsun'da 18.5, Mersin'de 19.20 liraya satabilecekleri buna mukabil de aynı is-
kelelej^ e^n.ebi çimentonun satış fiyatları takriben 18.49, 18.83, ve 18.83 lira olacağı tahmin edil
mekte olduğundan bu fiyatlar dahilî piyasada serbest rekabeti temin etmiş olacaktır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununa ait İthalât 
umumî tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına 

giren çimentodan alınan gümrük resminin 
indirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ticaret mukavelesi veya mo-
düs vivendi akdetmeyen Devletler ülkesinden 
Türkiye'ye yapılacak ithalâta memnuiyet-
ler veya tahdit veya takyitler tatbikı-
na dair 2294 sayılı kanunun birinci mad
desinin verdiği salâhiyete istinaden 2/9187 
sayılı îcra Vekilleri Heyeti karan mu
cibince Gümrük tarifesinin 469 A. ve B. pozis
yonlarına giren çimentoların beher tonundan 
alınmakta olan 3 ve 9 lira gümrük resmi 50 
kuruşa indirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Gümrük 

ve İnhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

8 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G 1. V. 

Hana Tarhan 

. VII . 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr V. 
Faik Kurdoğlu 

Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimen
toların gümrük resminin tezyidi hakkında kanun lâyihası (1/158) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2825 

29 . V . 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2255 sayılı Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına 

dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi hakkında İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 25 . V . 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

9. VII. 1938 tarihli ve 2/9187 sayılı kararname ile çimento sanayiinin Devletleştirilmesi ve çimen
to imal ve ithalinin Etibank elinde temerküz ettirilmesi kararlaştırılmış ve aynı kararname ile çi
mento Gümrük resimleri 50 kuruşa indirilmişti. 

Memleketimizin son altı sene zarfında çimento istihlâkiyle mezkûr senelerde çimento istihlâk 
miktarlarında artış veya azalış nisbetleri aşağıda yazılıdır : 
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Seneler 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Miktar 
Ton 

147.000 
193.000 
177.000 
215.000 
262.000 
350.000 

Azalış veya 
Artış nisbeti 

+ 31.3 
— 8.3 
+ 21.4 
+ 21.8 
+ 33.8 

- 116.6 
Yukarıdaki adetlerin tetkikmdan anlaşılacağı veçhile memleketimizde çimento istihlâki senede 

vasati olarak 23.3 nisbetinde artmaktadır. Buna nazaran 1938 senesinde 350 bin ton çimento istih
lâkinin 1939 senesinde 82 bin ton fazlasiyle 432 bin tona baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 

1939 senesinde fabrikalarımızın istihsali 335 bin ton üzerinden ayar edildiğine göre 1939 senesinde 
memleketimize hariçten aşağı yukarı 100 bin ton kadar çimento ithaline zaruret olduğu meydana 
çıkar. 

Hususi teşebbüs erbabı tarafından Hükümetin kontrolü altında çalışan çimento fabrikalarının 
hesabının tetkiki neticesinde çimento fiyatları 1 şubat 1939 dan itibaren istanbul fabrika teslimi 17.5 
liradan 15 liraya indirilmiştir. 

Bugünkü şerait altında bu fiyatları daha fazla indirmeğe imkân yoktur. Bu itibarla hariçten 
ithal edilecek çimentolarm gümrük resimlerinin de mütevazin fiyat temin edecek bir nisbette 
olması icabeder. 

Aşağıdaki hesapların tetkikmdan anlaşılacağı veçhiyle çimento gümrük resimleri 2 liraya 
iblâğ edildiği takdirde İstanbul harici büyük limanlarrmizda yerli çimentonun vasati fiyatları 
ile ecnebi çimento fiyatları arasındaki fark bir liraya inmektedir. 

I. Hariçten gelecek çimentolarm vasati fiyatı 
İzmir Samsun Mersin 
Kuruş Kuruş Kuruş 

Cif. Kâğıt çuvallı (ton) 

Dizbarko ve saire 
Gümrük 
Okturva 

Muamele vergisi 

Döküntü masrafı 
Sigorta, gümrük ve müteferrik masraf 
Finansman ve idare masarifi 

Kâr 

Satış fiyatı 1777 1757 1789 

1038 

166 
200 
20 

1424 
143 

1567 

10 
50 
50 

1677 
100 

1038 

148 
200 
20 

1406 
141 

1547 

10 
50 
50 

1657 
100 

1038 

177 
200 
20 

1435 
144 

1579 

10 
50 
50 

1689 
100 
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II. Aynı şehirlerde yerli çimento fiyatları 
Yerli çimentonun ecnebi çimentosuna nazaran 

fiyat farkı 
Vasati fiyat farkı +786 

tzmir 
Kuruş 

1750 

—27 

Samsun Mersin 
Kuruş Kuruş 

1850 1950 

+ 93 +161 

Bu itibarla memleketimize ithali zaruri bulunan çimentoların fiyatlariyle dahilî fiyatlar arasında 
nispî bir tevazün temini maksadiyle Gümrük tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimento
ların gümrük resimlerinin 50 kuruştan 2 liraya iblâğı millî fabrikaların himayesi bakımından 
faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 

Bu hususun temini için 1873 ve 2294 sayılı kanunların Hükümete verdiği salâhiyete istinaden 
îcra Vekilleri Heyeti kararma iktiran eden sayılı kararnamenin ilişik olarak takdim kllı-
Tîaîi kanun lâyihası mucibince birinci fıkrasının tasdiki Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununa ait ithalât 
umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına gi
ren çimentodan alınan gümrük resminin arttırıl

masına dair kanun lâyihası 

övendi akdetmiyen Devletler ülkesinden Türki-
MADDE 1. — Ticaret mukavelesi ve Modüs 

ye'ye yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tak
yitler tatbikma dair 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete binaen 2/11092 
sayılı îcra Vekilleri Heyeti kararı mucibince 
gümrük tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına 
giren çimentoların beher tonundan almmakta 
olan 50 kuruş gümrük resmi 2 liraya çıkarılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanunun icrasına Gümrük 

ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
J)r. Tl. Alataş 

Mu. Mü. 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
Ra,na Tarhan 

V. 
A. Çetinkaya 

25 .V . 1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Tl. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. İ/52, 1/158 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

18 . XII. 1939 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununa <tit it
halât umumî tarifesinin 469 - A ve B pozisyon
larına dahil çimentoların gümrük resminin 2294 
sayılı kanunun Hükümete verdiği salâhiyete 
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nimizce müzakere ve kabul olunmuş ise de diğer 
encümenlerde müzakeresi ikmal edilerek Umumî 
Heyetin tasvibinden geçmediğinden Dahilî ni
zamnamenin maddei mahsusası icabı hükümsüz 
evrak meyanma girmiş ve bu kere Hükümetçe 
mezkûr kararın tasdiki istenmekle yeniden en
cümenimize havale buyurulmuş ve aşağıda yazılı 
yine mezkûr çimentolara ait gümrük resminin 
2 liraya tezyidi hakkında Hükümetçe ikinci de
fa ittihaz edilen kararı Yüksek Meclisin tasvibi
ne sunan 29 mayıs 1939 tarihli Başvekâlet tez
keresi de encümenimize havale edilmekle her iki 
kararname birleştirilerek îktisat vekilinin huzu-
riyle keyfiyet tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Memleketimizdeki imar hareketinin günden 
güne artması neticesi çimento istihlâki Hü
kümetin bağlı mucip sebeplerine nazaran her 
sene vasati yüzde yirmi üç derecesinde artmakta 
olmasına göre mevcut çimento fabrikaları bu 
ihtiyacı karşılayamamakta ve müstehlikler bü
yük sıkıntılara mâruz kalmakta idiler. 

Bu sıkıntıların zaman zaman piyasada sipe-
külâtif bir mahiyet arzetmesini gören Hükü
met bir taraftan çimentoyu Devletleştirmeyi dü
şünmüş diğer taraftan dahilde mevcut çimento 
fabrikalarının fiyatlarında nâzım olmak üzere 
hariçten 50 kuruş gibi asgari bir gümrük ile çi
mento ithalini zaruri görmüş ve 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete dayanarak 2/9187 sayı
lı kararnameyi çıkarmış ve Yüksek Meclisin tas
vibine arzetmiş idi. 

Çimentonun hariç memleketteki fiyatlarında 
sonradan görülen tenezzüller üzerine Hükümet 
9. VII. 1938 tarihinde ittihaz ettiği bu tenzil ka
rarını değiştirmeğe lüzum görmüş ve İthali ik
tisat vekâletinin müsaadesine tabi olmak şartiy-
le evvelce 50 kuruşa indirilen gümrük resminin 
2 liraya çıkarılmasını 25. V. 1939 tarihinde neş
rettiği bir kararname ile kabul ve Yüksek Mec
lise arzetmiştir. 

Hükümet bu ikinci kararı vermeden evvel 
memleketimizde iktisadi mühim bir mesele ha
linde üzerinde tetkik yapılmasını icabeden bu 
işi uzun uzadıya tekrar incelemiş ve fabrikaların 
hesapları üzerinde yaptığı tetkikat neticesinde 
dahildeki çimento fiyatlarını da 17,5 liradan 15 
liraya indirilmiştir. 

Gümrük resminin gerek tenzil gerek tezyidi 
suretiyle çimentonun hariçten ithali hakkı Hü
kümetçe Etibank'a verilmiş ve bugüne kadar her 

iki kararnameye tevfikan hariçten getirilen yet
miş küsur bin ton çimento piyasadaki toptancıla
ra mezkûr banka vasıtasiyle tevzi edilmiştir. 

Bu ithal hakkının Etibank tarafından kul
lanması ithalde inhisar mahiyeti arzetmekte ve 
serbestii ticarete aykırı gibi görülmekte ise de 
memleketteki çimento ihtiyacını sıkıntıya mahal 
vermiyecek bir şekilde hafifletmeye matuf ojan 
bu kararın tatbiki serbest bırakıldığı takdirde 
ithal edilecek mahdut miktardaki çimentonun; bir 
kaç tüccar tarafından kapatılmak ve spekülâsyon 
mevzuu yapılarak fiyatları suni yükseltmek ve 
bazen de hariç fiyatların fazla sukutu dolayı-
siyle dahildeki fabrika fiyatlarından çok aşağı 
satmak suretiyle yerli müessesatı işlemeyecek bir 
hale getirmek gibi muzır kâr ve rekabetlere mey
dan vermek endişesi doğacağndan bu işin bir 
Devlet müessesesi olan Etibank tarafından ya
pılması Hükümetçe daha muvafık görülmüştür. 

Gümrük resminin gerek tenzil gerek tezyidi 
sırasında Hükümetçe bağlı mucip- sebeplerde 
istinad edilen hesaplar üzerinde encümenimizoft; 
teşkil edilen tâli bir komisyon vasıtasiyle uzuıiv 
tetkikat yaptırılmış ve bağlı rapor tanzim ,edür 

iniştir. Bu rapora nazaran Hükümetin gösterdiği 
sıf fiyatlar yüksek görülmekte ve buna naza
ran gümrük resminin 3 liraya kadar yükseltil* 
meğe tahammülü olduğu iddia edilmekte ise 
de İktisat vekili tarafından verilen izahata na
zaran çimento fiyatlarının bilhassa hariç- mem
leketlerde şeker fiyatlarında olduğu gibi ih
racatta daima spekülatif bir mahiyet arzettiği 
ve hattâ aynı memleket fiyatlarının bir senenin 
muhtelif aylarında büyük tahavvüller arzettiği 
ve bu vaziyet karşısında alınacak kararlan sık 
sık değiştirmek gibi piyasa istikrarı cephesin^ 
den hoş görülmiyecek vaziyetler doğacağı gozö-
nünde tutularak mutavassıt bir haddin kabulü 
zaruretinde kalındığı ve nitekim bugün hiç, bir 
memleketten evvelki fiyatlar ile çimento itha
line imkân bulunmadığı ifade edilmiş ve, normal 
haddin fevkinde tonda bir lira fazla, kazanf te
min edilse dahi bu kârın bir Devlet müessesesi 
olan Etibank'ta kalması istinad edilen mucip 
sebepleri tebdile kâfi bir mesnet telâkki edile
mediğinden encümenimizce de keyfiyetin kabulü 
muvafık gürülmüş ve zikri geçen kararname
lerin bağlı kanunlar ile tasdikinin Yüksek Mec
lisin tasvibine arzı kararlaştırılmıştır. 

Bu münasebetle encümenimiz yukarıda bahsi 
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geçen 2294 sayılı kanunun Hükümete verdiği 
salâhiyet üzerinde durmayı muvafık bulmuştur. 

Şöyleki; bu kanun Meclise 1933 senesi nisa
nında takdim edilmiş ve o güne kadar beynel
milel ticari münasebatta bir silâh olarak kul
landığımız emtia tahdit ve takyitlerinin mak
sadı temin etmemesine binaen beynelmilel ak
dedilmiş veya akdi istenen ticaret mukavelele
rinde müzakereyi teshil noktai nazarından baş
ka memleketlerde olduğu gibi tarife üzerinde 
tadilât yamak salâhiyeti istenmiş idi. 

Yine Hükümetin mezkûr esbabı mucibe maz
batasında (bu lâyiha ile gümrük tarifesinde 
umumî bir yükseltme düşünülmemiştir. Buhra
nın doğurduğu yeni iktisadi şartların istilzam 
ettiği şekil ve. nisbetlerde gümrük tarifesinin 
tetkikatına ayrıca çalışılmaktadır... ilâ.) denil
mesine rağmen şimdiye kadar bu vadide bir çok 
kararnameler çıkarılmış ve ezcümle hiç bir ti
caret mukavelesinin akdiyle alâkadar olma
dığı halde 15 temmuz 1937 tarihinde neşredilen 
bir kararname ile umumî ithalât tarifesinin 
hemen nısfına yakın takriben üç yüz küsur 
maddesi üzerinde tadilât yapılmıştır. 

Halbuki bu ve emsali doğrudan doğruya 
memleketin dahilî ihtiyaç ve istihlâkiyle alâ
kadar bilhassa böyle geniş tarife tadillerinin 
bir kararname ile yapılmasını Encümenimiz ka
nunun verdiği salâhiyetle kabili telif görmemiş 
ve istihdaf edilen gayeye hsarı hususuna Hükü
metin bir daha nazarı dikkatini celbetmeyı mu
vafık bulmuştur. 

Encümenin bu mütalâasına Hükümet namı
na cevap veren iktisat vekili bundan sonra ta
rife üzerinde yapılması düşünülen tadillerde bu 
mütalâanın nazarı dikkate alınacağı ifade edil
mekle beraber encümen müzak eratına iştirak 
eden arkadaşlarımızın keyfiyetin mazbatada 
dercini faydalı görmeleri üzerine yukarıda ar-
zedilen bu izahatın Encümence burada tekrarı 
muvafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince ait olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat En. Reisi M. M. Kâtip 

Cfiresun Niğde Afyon K. 
/. Sabuncu Dr. R. Ferit Talay 

Afyon K. Afyon K. 
Mütalâam ilişiktir 

Bere Türker İzzet Akosman 

Ankara Bursa Diyarbakır 
A. Ulus Fazlı Güleç V. N. Sünkitay 

Edirne Erzincan Eskişehir 
T. Göksel S. Başotaç Emin Sazak 

("lazianteb Gümüşane îçel 
Nuri Pazarbaşı E. S. T'ör Dr. M. Berker 

istanbul izmir Kars 
Abidin Dâver Benal Anman K. Arıklı 

Kastamonu Konya Konya 
M. Celâl Bayar H. Dikmen Kâzım Okay 

Sinab Zonguldak 
Y. Kemal Tengirşenk H. Karabacak 

Zongldak 
M. Bozma 

memleketimizdeki çimento meselesini kö
künden halletmek için iki şık vardır: 

Birinci şık : Hükümet, halen memleketi
mizde işliyen çimento şirketlerini müştemilâtı 
ile beraber satın alır ve çimento sanayisini 
Devletleştirir. 

ikinci şık : Hükümet, mütehassıslardan 
mürekkep bir heyet tarafından çimento şirket
leri nezdinde tetkikat yaptırır, çimentonun 
maliyet fiyatını tesbit ettirdikten sonra, bun
dan böyle, bir ton çimentonun memlekette ka
ça satılabileceğini, şirketlerle mutabık kala
rak, tesbit eder, ve bu millî sanayiin inkişa
fına mâni olan hariçten çimento ithalini rae-
neder. 

Hariçten çimento ithali, bir taraftan mem
leketimizde işliyen çimento şirketlerinin satı-
şrnı durduruyor, ve bu yüzden şirketler za
rara duçar oluyor, diğer taraftan, ithal edi
len çimentonun bedelini döviz veyahut mal 
ile ödemek mecburiyeti hâsıl olduğundan, ik
tisadi noktai nazardan dahi, millî menafiine 
aykırı bir munmele yapılmış oluyor. 

Memlekette işliyen çimento fabrikaları, 
memleketin çimento ihtiyacını beleganmabelâğ 
tatmin edebilirler mi? Bu mühim nokta üzerine 
de çimento şirketleri nezdinde tetkikat yapa
cak olan mütehassıs heyet, şirketlerle müza
kere eder ve neticeyi Hükümete arzeder, mü
talâa sın d ayım. 

Afyon mebusu 
Berç Türker 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 11 .1.1940 
Esas No. 1/158 

52 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

İthalât umumî tarifesinin çimento hakkında
ki 469 A ve B pozisyonlarına ait gümrük resim
lerini 50 kuruşa indiren 9 . VII . 1938 tarihli 
ve 2 / 9187 sayılı kararname ile aynı resimleri 
iki liraya çkaran 25 . V . 1939 tarihli 2/11092 
sayılı kararnamenin tasdiklerine dair kanun lâ
yihaları ile mucip sebepleri ve iktisat, Gümrük 
ve İnhisarlar encümenlerinin mazbataları Sanayi 
umum müdürü hazır bulunduğu halde görüşü
lüp konuşuldu: 

Verilen izahata ve ileri sürülen sebeplerin 
tetkikinden anlaşıldığna göre: 

İmar ve inşa devrinde olan memleketimizin 
çimento ihtiyacı bu maddenin dahildeki istih
sal âtiyi e karşılanamadığı içindir ki Hükümet 
9 . VII . 1938 tarihinde çimento endüstrisini mev
cut hususi fabrikaları satın almak suretiyle 
Devletleştirmeği, imal ve ithalini Etibank elin
de temerküz ettirmeği düşünmüş ve 2294 sayılı 
kanunun birinci maddesiyle haiz bulunduğu sa
lâhiyete istinaden çimento gümrük resmini ton 
başına 3 ve 9 liradan 50 kuruşa indirmiştir. 

Bilâhara, istihlâki seneden seneye artan çi
mentoya ihtiyacımızın hemen dörtte birini dı
şarıdan getirmekteki zaruret karşısında yerli 
fabrikaların imalâtı ile ithal maliyetleri arasın
da bir tevazün temini mülâhazasiyle ve muhtelif 
limanlarımızda çimento fiyatları gözönünde tutu-
laıak gümrük resminin ton başına iki liraya 

çıkarılması ve ithalinin önceden İktisat vekil
liğinden alınacak müsaadeye tabi tutulması 
ub . V 1939 tarihli İcra Vekileri Heyeti top
lantısında karar altına alınmıştır. 

Müddeti ayrı kanunlarla uzatılmış olan 2294 
sayılı kanunun birinci maddesi icra Vekilleri 
Heyetine memleket iktisadi ihtiyaçlarının gös
terdiği müstacel lüzum üzerine gümrük resim
lerinde tadilât icrasına salâhiyet vermektedir. 

Yine 1873 sayılı kanunun 2 nci maddesine 
göre Hükümet memleket iktisadiyatını korumak 
için icabında bazı eşyanın ithalini ruhsat usu
lüne tabi kılmağa veya tahdide veyahut büsbü
tün mene salahiyetlidir. 

Binaenaleyh Encümenimiz mezkûr tarife ta
dillerini tasdika dair kanun lâyihalarını ikti
sat encümeninin teklifi veçhile kabule karar 
vermiştir. 

Havalesi uyarmca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

istanbul Rize Malatya 
A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Baydar 
Afyon K. izmir izmir 

Haydar Çerçel K. Bursun M. B. Mimaroğlu 
Kayseri Kırşehir Kırşehir 

Ömer Taşçıoğlu t. Özkan M. Seyfeli 
Manisa Van Zonguldak 

F. Kurdoğlu İbrahim Arvas Y. Ziya özençi 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrükve İn. encümeni 

Esas No. 1/52, 158 
Karar No. 4 

5.1.1940 

Yüksek Reisliğe 

2294 numaralı kamımın birinci maddesinin 
verdiği salâhiyete istinaden 2255 sayılı Gümrük 
tarife-, kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 
4 $ h A ve B pozisyonlarına dahil çimentolardan 
alman gümrük resminin önce 50 kuruşa indiril
mesine^ s©nra da iki liraya çıkarılmasına dair 
İbrarYekilleri Heyetince verilen kararların tas
dikma^ müteallik kanun lâyihaları Hükümetin 
teklifli üzerine hu intihap Devresinde yeniden 
îktisati encümenince birleştirilerek tetkik 
w tasdiki muvafık görülmüş ve havalesi 
mııeibinee encümenimize tevdi buyurulmuş ol
makla (Mmrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı 
ilefeîfttis&t vekâleti namına encümenimize gelen 
Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde müza
kere» v# tetkik olundu. 

Hükümetin gösterdiği esbabı mucibeye naza
ran memleketteki çimento imalâtının ihtiyacatı 
umumiyeye tekabül edememesi dolayısiyle ihti
yacı Karşılamak ve çimento fiyatlarında tam bir 
muvazene temin edebilmek maksadiyle hariçteki 
çimento* piyasasının temevvücatı nazarı dikkate 
alınarak gümrük resimlerinde tadilât yapılması 
zarureti hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

İktisat encümeni Hükümetin mucip sebeple
rini muvafık görmekle beraber zikrolunan ka
nunun verdiği salâhiyet hakkındaki mütalâası
nın ilâvesini de faydalı bulmuştur. 

Encümenimiz de bu noktai nazara iştirak ede
rek kararların tasdikma müteallik kanun lâyi
halarını iktisat encümeninin teklifi veçhile ay
nen kabul eylemiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe arz ve takdim olunur. 

Gümrük ve in En. Reisi 
Çorum 
t. Eker 

Kâtip 
Diyarbakır 
O. Çubukçu 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Rize 
A. R. Zırh 

Çanakkale 
Atıf Kamçtl 

Çorum 

M. M. 
Erzurum 

M. H. Gole 

Denizli 
S. Kostekçioğlu F. Akçakoca Akça 

Konya 
î. Erdal, 
Seyhan 

Semsa îscen 

Mardin 
S. "Düzgören 

Sinob 
R. Orucoğlu 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

^»t» 

tlgPÎSA'r EjNCÜMENlNlN DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

2294 sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği 
salâhiyete istinaden 2255 sayılı Gükrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 469 A. ve 
B pozisyonlarına giren çimentodan alınan gümrük 
resminin indirilmesine dair İcra Vekilleri Heye

tince 9. VII. 1938 tarihinde verilen kararın 
tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden Güm
rük tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına giren 
çimentoların beher tonundan alınmakta olan 
3 ve 9 lira gümrük resminin 50 kuruşa indiril-

ÎKTÎSAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

2294 sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği 
salahiyete istinaden 2255 sayılı Gümrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 469 A. ve 
B. pozisyonlarına giren çimentodan alınan 
gümrük resminin arttırılmasına dair İcra Ve
killeri Heyetince 25. V. 1939 tarihinde verilen 

kararın tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden gümrük 
tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına giren 
çimentoların beher tonundan alınmakta olan 
50 kuruş gümrük resminin iki liraya çıkarılma-
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meşine dair icra Vekilleri Heyetince 9. VII. 
1938 tarihinde verilen 2/9187 sayılı karar tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Güm
rük ve inhisarlar vekili memurdur. 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununa ait itha
lât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına 
giren çimentolardan alman gümrük resminin 
indirilmesine ve bilâhara bu indirilen resmin tez
yidine dair 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilen kararların tasdikına mütedair iktisat ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 8 . VIII . 1938 
ve 29 . VIII . 1939 tarih ve 6/4318 ve 6/2825 sa
yılı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihaları ve Fransa'dan Hatay'a ithali zaruri 
görülen 10 500 kutu sarı ipekböeeği tohumu ile 
bağcılıkta kullanılmak üzere Etibank tarafından 
ithal edilecek 5150 ton kükürdün gümrük re
simlerinin tenzili hakkında aynı salâhiyete 
istinaden icra Vekilleri Heyetince ittihaz edi
len kararların tasdikına dair Başvekâletin 
28 . I I I . 1940 ve 16 . IV . 1940 tarih ve 6/1343 
ve 6/1590 sayılı tezkereleri iktisat, Gümrük ve in
hisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalariyle 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla Güm
rük ve inhisarlar, iktisat, Ticaret ve Ziraat ve
kâletlerinin alâkalı memurları hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Her dört kararın 2294 numaralı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden Heyeti Vekilece it
halât tarifesi üzerinde yapılan değişikliklere 
müteallik ve mahiyeten yekdiğerlerinin aynı ol
duğundan birlikte müzakeresi karargir olduk
tan sonra icra kılman tetkikatta aşağıdaki se-

sma dair İcra Vekilleri Heyetince 25. V. İÖ89 
tarihinde verilen 2/11092 sayılı karar tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Güm
rük ve inhisarlar vekili memurdur. 

beplere dayanan kararnamelerin ifade ettiği 
tadiller kabul edilmiştir : 

A) Gümrük tarife kanununa ait ithalât u-
mumî tarifesinin A ve B pozisyonlarına giren 
çimentoların 9 ve 3 liradan ibaret bulunan güm
rük resimlerinin elli kuruşa tenzilinde çimento 
istihsalâtımızm günden güne artmasına ve meselâ 
1938 senesi ilk altı ayında 1937 senesinin aynı 
aylarına nisbetle % 35 derecesinde bir artış kay
dedilmesine rağmen yerli fabrikaların istihsalâtı 
aynı nisbette tezayüt etmemelerinden naşi mem
lekette hâsıl olan çimento yoksulluğunu önlemek 
ve çimento fiyatlarını fabrikaların normalin 
fevkinde kâr elde etmelerine imkân vermiyecek 
mutedil bir seviyede tutmak gayeleri gözetümiş-
tir. 

B) Çimento resminin az bir zaman sonra el
li kuruştan iki liraya çıkarılmasında da bilhassa 
ecnebi çimento fiyatlarında vukubulan tenezzül 
hasebiyle yerli ve dışarıdan getirilen çimento fi
yatları arasında tevazün temini maksadiyle ha
reket edildiği anlaşılmıştır. 

C) Hatay vilâyetinin iktisadi hayatında mü
him bir mevki tutmakta olan ipekbocekçiliğinin 
bu vilâyetin ana vatana iltihakından sonra is
tihsalini sekteye uğratmamak ve halkın alıştığı 
ve mahrecini Suriye ve Fransa teşkil eden san 
ipek istihsaline devamlarını temin etmek gaye
siyle Fransa'dan 10 500 kutu sarı ipekböcej|i 
tohumunun getirilebilmesi için 100 kilosundan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20.1.1942 

Mazbata No. 44 
Esas No. 1/52, 158, 

3/240, 235 
Yüksek Reisliğe 
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alınmakta olan 3 000 lira gümrük resminin 300 
liraya tenzilinde zaruret bulunduğu anlaşılmış
tır. 

D) Bağcılıkta kullanılmak üzere Etibank'ın 
tenzilâtlı tarife ile (100 kilosundan 0,25 kuruş) 
5150 ton kükürt ithal etmesine karar verilme
si de o sırada Keçiburlu fabrikasında hadis olan 
bir arıza sebebiyle bağcılarımızın şiddetle muh
taç bulunduğu kükürdü biranevvel tedarik ve 
ucuz bedel ile kendilerine tevzi etmek maksadı
na istinat etmektedir. 

Yukarıda işaret olunduğu veçhile bu sebepler 
varit görülerek Heyeti Vekilece ittihaz edilen 
kararların tazammun ettiği tadiller kabul edil
miş ve lâyiha bunu ifade edecek şekilde yeniden 
tanzim olunmuştur. 

Havalesi veçhile Gümrük ve inhisarlar encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

t. Eker T. Co&kan H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Afyon K. Antalya 

F. öymen Ş. R. Hatipoğlu N. Esad Sümer 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Fazlı Güleç Dr. Sadi Konuk 

Bursa Elâzığ 
Nevzad Ayaş M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kütahya Maraş 
A. Tiridoğlu M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
\ R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
0.1. Encümeni 

Esas No. 1/52,158 
3/240,235 

Karar No. 18 

6 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

2294 numaralı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden Gümrük tarife kanununa bağlı itha
lât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonla
rına giren çimentolardan alınan resmin indi
rilmesine ve bilâhare indirilen bu resmin çıka
rılmasına dair İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olunan kararların tasdikma müteallik İktisat 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 8 . 
VIII . 1938 ve 29 . V . 1938 tarih ve 6/4318 
ve 6/2825 sayılı tezkereleriyle Yüksek 
Meclise takdim olunan kanun lâyiha
ları ve bağcılıkta kullanılmak üzere Eti-
bank tarafından ithal edilecek 5150 ton kü
kürtle Fransa'dan ithali zaruri görülen 10 500 
kutu sarı ipekböceği tohumunun gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında Vekiller Heyetince 

ittihaz olunan kararların tasdikini mutazammm 
Başvekâletin 28 . I I I . 1940 ve 16 . IV . 1940 ta
rih ve 6/1343 ve 6/1590 sayılı tezkereleriyle 
Meclise arzedilen lâyiha ve İktisat, Maliye, Büt
çe encümenleri mazbataları Encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla alâkalı memurlar 
da hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bütçe encümeninin mazbatasında da izah 
edildiği veçhile kanuni salâhiyetlere istinaden 
Vekiller Heyetince ithalât umumî tarifesinde 
yapılan değişikliklere ait ve mahiyetleri itiba
riyle yekdiğerinin aynı olan bu kararların bir 
arada mütalâa ve müzakeresi ve bir kanunla 
tasdikleri esası Encümenimizce de kabul edile
rek müzakereye başlanmıştır. Müzakere so-
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nunda: 

A) Gümrük tarife kanununun ithalât umu
mî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil 
çimentoların gümrük resminin tonda 9 ve 3 li
radan 50 kuruşa tenzilini icabettiren sebep 
harpten evvel memleket içindeki imar faaliye

tinin günden güne artması ve dahildeki çimento 
imalâtının umumî ihtiyacı karşılıyamaması dola-
yısiyle memleketteki imar faaliyetini sekteye uğ
ratmamak ve çimento fiyatlarındaki tevazünü 
gözönünde tutmak suretiyle çimentodan alınan 
gümrük resminin 50 kuruşa indirilmesi münasip 
görülmüş ve bilâhara ecnebi memleketlerdeki çi
mento fiyatlarının tebeddül ve tahavvülleri se
bebiyle dahilde imal olunan çimento fiyatları 
arasındaki teadül ve tevazünü temin maksadiy-
le de çimentodan alman 50 kuruş resmin 2 lira
ya çıkarılmasına; 

B) Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün 
dahilî istihsal ile tamamen temini mümkün ol
madığından hariçten tedarikine ve ucuz fiyatla 
bağcılara tevziine mecburiyet hâsıl olduğundan 
Etibank. vasıtasiyle bir defaya mahsus olmak 
ve 5150 tona münhasır kalmak üzere kükür
dün yüz kilosundan alınmakta olan dört kuruş 

gümrük resminin 0,25 kuruşa indirilmesine; 
C) Hatay'ın iktisadi hayatında ötedenberi 

mühim bir yer tutan ipek böcekçiliğinin inkişa
fını sekteye uğratmamak ve halkın alıştığı sarı 
ipek istihsaline devamlarını temin etmek için 
Fransa'dan ithali zaruri bulunan 10500 kutu sa
rı ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın
makta olan 3 000 lira gümrük resminin 300 lira
ya tenziline ; 

Dair Vekiller Heyetince 2294 numaralı ka
nuna istinaden alman kararların tazammun et
tiği tadilât encümenimizce de muvafık görülerek 
Bütçe encümenince tanzim kılınan lâyiha aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tensiplerine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim edildi. 

G. î . En. Rs. M. M. Kâtip 
Mardin Erzurum Seyhan 

Gl. S. Düzgören M. Hüsrev Göle Şemsa î§cen 
Amasya Bilecik Eskişehir 

N. Aktın M. Ş. Esenddl î. Özdamar 
Kocaeli Maraş Samsun 

Ali Dikmen H. Reşid Tankut M. Ulaş 
Samsun Tekirdağ Yozgad 

8. Necmi Selmen N. Trak Ekrem Pekel 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî ta
rifesinin muhtelif pozisyonlarına dahil bazı mad
delerin gümrük resimlerinde 2294 sayılı kanu
nun birinci maddesinin verdiği salâhiyete istina
den İcra Vekilleri Heyetince yapılan değişiklik

lerin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Kanuni salâhiyete istinaden 
îcra Vekilleri Heyetinin 9 . VII . 1938 tarih ve 
2/9187, 25 . V . 1939 tarih ve 2/11092, 26. I II . 
1940 tarih ve 2/13128 ve 3AIV.. 1940 tarih ve 
2/13235 sayılı ilişik kârarlariyle gümrük itha
lât umumî tarifesinde yapılan tadiller tasdik 

olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îora Vekilleri Heyeti memurdur. 
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9. Vtt. 1938 tarih ve 2/9187 sayılı kararname sureti 

Memleketimizdeki çimento fabrikalarının istihsalleri bilhassa inşaat mevsimi olan nisan - ağustos 
aylarında çimento ihtiyacını karşılayamamakta ve bir çok yerlerde bu yüzden inşaat işlerinin sekte
ye uğramakta olduğu anlaşıldığından gerek bu vaziyetin önüne geçilmesi gerek imar ve inşa faa
liyetimizin kolaylaştırılması için çimento endüstrisinin Devletleştirilmesi zaruri olduğu ve maden 
sanayimden olmak itibariyle çimento endüstrisinin tamamiyle imal ve ithalinin Etibank elinde temer
küz ettirilmesi ve mevcut hususi çimento fabrikalarının mezkûr banka marifetiyle satın alınması 
ve çimento fiyatının şimdiden ucuzlatılmasının ve yerli çimentolarla yabancı çimentolar arasında 
serbest rekabetin temini için gümrük tarifesinin 469 A. ve B. pozisyonlarına giren çimentoların 
beher tonundan alınmakta olan 3 ve 9 lira gümrük resminin (50) kuruşa indirilmesi; İktisat vekilli
ğinin 27. VI. 1938 tarih ve 7184/27091 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 
7. VII. 1938 tarih ve 23279/21540 sayılı mütalâa namesi üzerine; 

1. Çimento endüstrisinin Devletleştirilmesi ve mevcut hususi çimento fabrikalarının Etibank'a 
satın aldırılması; 

2. İthal edilecek çimento gümrük resminin teklif veçhile ve 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden tenzili ve buna ait kanun lâyihasının tanzimi İcra Vekilleri Heyetinin 9. VII. 
1938 tarihli toplantısında onanmıştır. 

25.V.1939 tarih ve 2/11092 sayılı kararname sureti 
Hariçten ithal olunan çimentodan alınmakta olan gümrük resminin beher ton başına iki liraya 

çıkarılması, çimento ithalinin iktisat vekâletinin müsaadesine tabi tutulması ve 2/9187 sayılı karar
namenin ilgası hakkındaki ilişik kararın mer'iyete konulması; İktisat vekilliğinin 18 . III . 1939 ta
rih ve 3565/13915 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 16 . V . 1939 tarih ve 13631 sayılı mütalâaria-
mesi üzerine icra Vekilleri Heyetince 25 . V . 1939 tarihinde onanmıştır. 

Karar 
1. Gümrük tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentoların gümrük resimleri beher 

ton başına 50 kuruştan 2 liraya yükseltilmiştir. 
2. Çimento ancak iktisat vekâletinden önceden alınacak müsaade üzerine ithal olunur. 
3. 9 . VII . 1938 tarihli ve 2/9187 sayılı kararname hükümleri mülgadır. 
4. Bu karar nesri tarihinden muteberdir. 

26.IH194Ö tarih ve 2/13128 sayılı kararname sureti 
Hatay'ın iktisadi hayatında mühim bir mevki tutmakta olan ipekböcekçiliğinin inkişafının sek

teye uğramaması için Fransa'dan ithali zaruri bulunan (10 500) kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira gümrük resminin 300 liraya indirilmesi; Ziraat vekilli
ğinin ,8 . I I I . 1940 tarih ve 176/8738 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 15 . III . 1940 tarih ve 
6416 sayılı mütalâanamesi üzerine 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesine tevfikan İcra Vekilleri He
yetince 26 mart 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

3.SV.1940 tarih ve 2/13235 sayılı kararname sureti 
Bağcılıkta kullanılmak üzere dahilden tedariki mümkün olmıyan kükürdün hariçten tedarikini 

ve ucuz olarak bağcılara tevziini temin için Etibank tarafından ithal edilecek 5150 ton kükürde 
münhasır kalmak kaydiyle, kükürdün beher 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resminin 0,25 
kuruşa indirilmesi; İktisat vekilliğinin 11.111.1940 tarih ve 5/2087 sayılı teklifi ve Maliye vekilliği
nin 28 . I I I . 1940 tarih ve 7582 sayılı mütalâanamesi üzerine 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiye
te istinaden İcra Vekilleri Heyetince 3 nisan 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 
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S. Sayısı: 139 
Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilkkânun 1936 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin temdidine 
dair teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/775) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 5 . II . 1942 
Sayı : 6/481 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile italya arasında mevcut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesi
nin temdidine ait notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 23 . I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunim verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen notaların icra Vekilleri Heyetince 
tasdiki kabul edildiği arzolunur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

italya ile aramızda mevcut ve hükümleri 31 ilkkânun 1941 de biten 29 ilkkânun 1936 tarihli 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin inkıza müddetinden en az üç ay evvel feshi ihbar edilmediği 
takdirde kendiliğinden birer senelik devreler için uzaması kaydının ilâvesi suretiyle, bir sehe tem
didi hakkında italya Hükümeti tarafından vâki teklifin kabulü muvafık görülmüş ve key^fi^et 
Roma Büyük Elçiliğimiz ile italya Hariciye Nezareti arasmda nota teatisi suretiyle tahakkükf esti
rilmiştir. 

Bilhassa İtalya ile vâki ticari münasebetlerimizin en ziyade müsaadeye mazhar millet esasma 
tevfikan idamesini temin için yapılmış bulunan bu temdit keyfiyeti menfaatlerimize uygun ol
makla kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin kabul ve tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 20. IV. 1942 

Esas No. 1/775 
Karar No. 9 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilkkâ-
nun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin temdidine dair notaların tasdiki hakkın
da Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 23. I. 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesiyle birlikte Encümenimize havale Du
yurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan tetkikattan ve Hariciye vekâleti mü
messilinin verdiği izahattan anlaşıldığına göre 29 
ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mu
ahedesinden sonra 15 ilkteşrin 1938 tarihinde 
imzalanan Ticaret Anlaşmasına bu anlaşma fes
hedildiği takdirde Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin dahi mefsuh sayılacağına; muayyen olan 
müddetin inkızası tarihinden üç ay evvel feshe
dildiği takdirde mevcut anlaşma hükümlerinin 
kendiliğinden bir sene daha temdit edilmiş ola
cağına dair iki hüküm ilâve edilmiştir. 24 şubat 
1940 tarihinde Koma'da imza edilen bir proto
kol ile 15 ilkteşrin 1938 tarihli Ticaret Anlaşma
sının müddeti 31 ilkkânun 1940 tarihine kadar 
uzatılmış ve bu tarihten sonra görülen lüzum 
üzerine bir daha temdit edilmemiştir. Bunun üze
rine 19 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrise
fain Muahedesini 1938 tarihli Anlaşmadan tefrik 
etmek icabetmiş ve 4065 numaralı kanun ile mua
hedenin hükmü 31 ilkkânun 1941 tarihine kadar 

temdit olunmuştur. 
Mucip sebepler lâyihasında izah edildiği gibi 

1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin 
inkıza müddetinden en az üç ay evvel feshi ih
bar edilmediği takdirde kendiliğinden bi
rer senelik devreler için uzaması kaydının 
ilâvesi suretiyle bir sene daha temdidi 
hakkında İtalya Hükümeti tarafından bir teklif 
vâki olmuş ve bu teklifin kabulü muvafık görüle
rek bunu temin için lioma Büyük elçimiz ile 
İtalya Hariciye nezareti arasında nota teati edil
miştir. 

italya ile vâki ticari münasebetlerimizin en 
ziyade müsaadeye mazhar millet esasına tev
fikan idamesini temin için yapılmış bulunan bu 
temdit keyfiyeti menfaatlerimize uygun görül
mekle encümenimiz kanun lâyihasını aynen ka
bul etmiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 
Zeki M. A Isan Fazıl Ahmed Aykaç Edip T ör 

Manisa Seyhan Sivas 
H. Bayur Naci Eldeniz N. Sadak 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/775 
Karar No. 33 

8.7. İU2 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile italya arasında mevcut 29 birinci 
kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mua
hedesinin temdidine ait notaların tasdiki hak-
kında Hariciye vekilliği tarafından hazırlanıp 
îcra Vekilleri Heyetince 23 .1.1942 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni maz-
batasiyle birlikte Encümenimize havale Duyurul
muş olmakla tetkik ve mütalâa olundu. 

' Mucip sebeplerde ve Hariciye encümeni maz
batasında ileri sürülen mütalâalara göre ka
nun lâyihasının istihdaf eylediği husus mem
leketimizin menfaatlerine uygun bulunduğu an
laşılmış olmakla Encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine aksedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs 

Giresun 
/. Sabuncu 
Afyon K. 
H. Erkan 

Denizli 
Tahir B er kay 
Edirne 

T. Göksel 
izmir 

Benal Artman 
Zonguldak 

H. Karabacak 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

İzaet Akosman 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
T. Necdet Sünkitay 

Erzincan 
S. Başotaç 

Kars 
K. Ariklı 

içel 
Dr. M. Berker 

Konya 
Kâzım Okay 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 Ükkânun 
1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin 
temdidine ait notaların kabulü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile italya arasında 
mevcut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey
risefain Muahedesi 1 sonkânun 1942 den itiba
ren ve inkıza müddetinden en az üç ay evvel 
feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden 
birer senelik devreler için uzamak şartiyle bir 
sene temdidi hakkında italya hükümetiyle teati 
edilen 26 ilkkânun 1941 tarihli notalar kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf.V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Mü.V. 
F. Mngin 

28.1.1942 

Ad. V. M. M. V. 
H. Menemencioğlu A. B. Artunhal 

Ha,V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
B. Karadeniz 

Ma, V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Sim Doy 

& . V . 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. Ökmen 
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Roma, 26 ükkânun 1941 

Bay Büyük Elçi, 
R̂ jggiRSâa ̂ 29 ilkkânun 1936 tarihinde imzalanan,, ve 31 ükkânun 1940 da teati olunan Notalar 

mucibince, 31 ilkkânun 1941 de meriyetten çıkacak olan Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin yukarı
da mezkûr tarihten itibaren bir sene temdidi hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu size 
bildirmekle şerefyabım. 

Şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit Taraflarda ı biri tarafından inkıza müddetinden en az üç 
^^<^i»r^^^lll^be$^^rieâlği ^^a^âisde ^ı»ez^^r ^sa»ahe de kendiliğinden seneden seneye temdit edilmiş 
addedilecektir. 

D«ti£ft«|4fgxlarımın kfşbu&inü rica sedefim ş#ay Büyük ıBlçi. 

rEkeelâa8 Ciano 
, iHüseyin BegSP #aydur 

f û r k f e ^ ^ k ^ s i 
Roma 

Roma, 26 ükkânun 1941 
Bay Vekil, 

Roma'da 29 ilkkânun 1936 tarihinde imz&lanan, ve 31 ilkkânun 1940 da teati olunan Notalar mu
cibince, 31 ilkkânun 1941 de meriyetten çıkacak olan Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin-yukarı
da mezkûr tarihten itibaren bir sene temdidi hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu size 
bildirmekle şerefyabım. 

Şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit taraflardan biri .tarafından inkıza müddetinden en az üç 
»y evvel feshedilmediği takdirde mezkûr muahede kendiliğinden seneden seneye temdit edilmiş 
addedilecektir. 

Perin kaygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 

Ekselans Hüseyin Ragıp Bay dur 
Kont Galeazıo ;CiaBo 
hariciye nazırı 

Roma 
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S.Sayısı: |43 
İstanbul Edirnekapısı'nda Salmatomruk caddesinde 
Kunduracı Yusufoğlu Nâzım Yolal'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/380) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 1168/4/4847 

13 .VI. 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Polis memuru Hasan Basri'yi öldürmekten suçlu Yusufoğlu 1318 doğumlu Nazım Yolal hak
kında istanbul Birinci ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz 
mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanuni merasimi yapılmak üze
re Adliye vekilliğinden 12 . V I . 1941 tarih ve 296-74 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak 
aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/380 

Karar No. 38 

13. V. 1942 

YüKsek Reisliğe 

Polis memuru Hasan Basri'yi öldürmekten 
suçlu İstanbul'da Salmatomruk caddesinde mu
kim Yuğsufoğlu 1318 doğumlu Nazım Yolal'ın 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında İstanbul 
Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdi-
kına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza dai
resinden sâdır olan 1475 esas, 1876 karar sayılı 
ilâm, mütaakıp kanuni muamelenin ifası zım
nında Başvekâletin 13 . V I . 1941 tarih ve 1168/ 
4-4847 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümenimi
ze havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe ta
allûk eden dâva dosyasının tetkikmda suçlu Na

zım Yolal'ın hırsızlık maksadiyle evine girdiği 
Hasan Basri tarafından yakalanmamak ve bin-
netice cezadan kurtulmak maksadiyle mumai
leyhi yaralayıp öldürdüğü mahkemece sabit gö
rülerek hareketine uyan Türk Ceza kanununun 
450 nci maddesinin 9 ncu bendine tevfikan ölüm 
cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Yusufoğlu Nazım Yo
lal'a hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşki
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfi
kan karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
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tasvibine arzedilmesi ittifakla karar altına alın- Antalya Balıkesir Bursa 
mistir. İV. Aksoy Ö. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Yüksek Reisliğe sunulur. Erzincan Rize 
Adiliye En. Rs. Na. M. M. Kâtip A. Fırat Saim Ali Dilemre 

Zonguldak Zonguldak Konya Sinob Tokad 
Şinasd Devrin Şinasi Devrin G. Gültekin G. Atay S. Atanc 

( S. Sayısı : 1-13 ) 



S. Sayısı . 144 
Bartın'ın Arıtkuma köyünden Alioğlu Satı Özdağ'ın ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/425) 

T. G. 
Başvekâlet 23 .1.1942 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4-144/522 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Emine'yi taammüden öldürmek ve zorla Döndü'nün ırzına geçmek suçlarından dolayı Alioğlu 
5 . V I I . 1327 doğumlu Satı Özdağ hakkında Zonguldak Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen 
ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Teşkilâtı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesine göre Büyük Millet Meclisince tetkik edilmek üzere Adliye vekilliğin
den 20 .1.1942 tarih ve 7/17 sayılı tezkere ile gönderilen bu husustaki evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 13 .V. 1942 
Esas No. 3/429 

Karar No. 35 
Yüksek Reisliğe 

Memet kızı Emine'yi taammüden öldürmek
ten suçlu Bartın'ın Arıtkuma köyünden 1327 
doğumlu Satı özdağ'ın ölüm cezasına mahkû
miyeti hakkında Zonguldak Ağır ceza mahke
mesince verilen hükmün tasdikına dair Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesinden sâdır olan 
1558 esas ve 2083 karar sayılı ilâm, mütaakıp 
kanuni muamelenin ifası için Başvekâletin 
23 .1 .1942 tarih ve 4-144/522 sayılı tezkeresiyle 
birlikte Encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkiki neticesinde suçlu Satı 'mn kendisini 
terketmiş olan Emine'yi, yolunu bekliyerek ve 
tarladan avdetinde üzerine çifte tüfeğiyle ateş 
etmek suretiyle taammüden öldürdüğü sabit gö
rülerek hareketine uyan Türk Ceza kanununun 
450 nci maddesinin 4 ncü bendine tevfikan ölüm 

cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü

zakere neticesinde suçlu Satı özdağ'a hükme
dilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesine tevfikan karar ve
rilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmesi ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. Na. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Şinasi Devrin Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kastamonu Kayseri Rize 
Abidin Binkaya R. özsoy Saim Ali Dilemm 

Sinob Tokad 
C. Atay S. Atanç 





S. Sayısı: |48 
Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh

telit encümen mazbatası (3 437) 

T. C. 
Başvekâlet 4. II. 1942 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/210, 476 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

izmir belediye reisi iken bir memura ait Devlet şûrası kararını infaz etmemek suretiyle vazifesini 
suiistimalden suçlu Behçet Uz'un halen Denizli mebusu bulunması hasebiyle teşriî masuniyetinin 
refine mahal olup olmadığı Büyük Millet Meclisinin takdirine arzedilmek üzere Adliye vekilliğinden 
sureti ilişik 2 . I I . 1942 tarih ve 45/10 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan evrak aynen sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye vekilliğinin 2 . I I . 1942 tarih ve 45/10 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

İzmir belediyesinde fen memuru iken açığa çıkarılan îhsan Öroğlu'nun, vazifesine iadesi hakkın
daki Devlet, şûrası kararını infaz etmemek suretiyle memuriyet vazifesini suiistimalden suçlu İzmir 
belediye reisi Behçet Uz'un Devlet şûrası umumî heyetince verilen 22 .V. 1941 tarihli lüzumu mu
hakeme kararı üzerine Balıkesir Asliye ceza mahkemesinde duruşmasma başlanmış ise de ahiren me
bus intihap edildiği anlaşılması üzerine hakkındaki evrak teşriî masuniyeti refedilmek üzere Balıkesir 
C. müddeiumumiliğinden vekâletimize gönderilmiş ve birlikte takdim kılınmıştır. 

Halen Denizli mebusu bulunan Behçet Uz'un teşriî masuniyetinin refine mahal olup olmadığı 
Büyük Millet Meclisinin yüksek takdirine arzedilerek neticesinden bilgi verilmesine müsaade buyurul-
ması arzolunur. Adliye vekili 
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İ?eşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. Muh. En. 

Esas No. 3/437 
Karar No. 6 

16. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

îzmir belediye kondoktoru îhsan'ı memuri
yet kadrosunu başka unvana tebdil suretiyle açı
ğa çıkarmak ve vazifesine iadesine dair Devlet şû-
rasmca verilen kararı infaz etmemek suretiyle 
memuriyetine ait vazifeyi suiistimalden suçlu 
sanılan eski îzmir belediye reisi Denizli mebusu 
Behçet Uz hakkında adli takibat yapılabilmesi 
için teşriî masuniyetinin refedilmesi Başvekâle
tin 4 . I I . 1942 tarih ve 6-240/476 sayılı tezkere
siyle talep edilmektedir. 

Bu bapta Behçet Uz 'a isnadolunan suç Teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı cürümler haricinde olduğu ihzari 
encümenin mazbatasından dahi anlaşıldığından 
Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası mucibince takip ve muhakemesinin devre 
sonuna talikına karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. Es. Ad. En. Mü. 

Muh. En. Reisi 
Kütahya 
R. Peker 

Kâtip 
Tokad 

Eesai Erişken 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 
İstanbul 

Z. Karamurscd 
Kastamonu 

.4 bidin Binkaya 
Muğla 

/ . Çalışlar 

M. M. 
Konya 

T. F. May 

Balıkesir Bingöl 
K. Özalp Feridun F. Düşünsel 

Çankırı 
Fazıl Bükün 

Hatay 
B. S. Kunt 

îzmir 
O. Boyar 
Kayseri 
K. özsoy 

Sinob 
(7. Atay 

Erzincan 
A. Fırat 
îstanbul 

K. Karabekir 
îzmir 

M. Esat Bozkurd 
Konya 

Galip Gültekin 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

- * - « * 

( İ5L Sayısı : ÜÛ ) 



S. Sayısı : (49 
Van mebusu İbrahim Ârvas'm teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte

lit encümen mazbatası (3/439) 

T. C. 
Başvekâlet 4.111.1942 

Yaz% işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/415, 1020 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sahibi bulunduğu bir evin kira bedelini arttırmak suretiyle Millî korunma kanunu hükümlerine 

aykırı harekette bulunmaktan suçlu sanılan Van mebusu İbrahim Arvas hakkında takibat yapıla
bilmesi için mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılmasının icabedip etmiyeceği Büyük Millet 
Meclisince takdir buyurulmak üzere Adliye vekilliğinden 27 . I I . 1942 tarih ve 87/17 sayılı tezkere 
ile gönderilen tahkikat evrakının aynen sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es, ve Ad. Muh. En. 

Esas No. 3/439 
Karar No. 7 

16. V .1942 

Yüksek Reisliğe 

Sahibi bulunduğu bir evin kira bedelini art
tırmak suretiyle Millî korunma kanunu hüküm
lerine aykırı harekette bulunmaktan suçlu sanı
lan Van mebusu İbrahim Arvas hakkında adli 
takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin 
kaldırılması Başvekâletin 3 . IV . 1942 tarih ve 
6-504/1073 sayılı tezkeresiyle talep edilmektedir. 

Bu bapta ibrahim Arvas'a isnadolunan suç 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı cürümler haricinde olduğu ihzari 
encümenin mazbatasından dahi anlaşıldığından 
Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince takip ve muhakemesinin devre 
sonuna talikma karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teş. Es. Ad. En. Mü. 
Muh. En. Reisi 

Kütahya 
R. Peker 

Kâtip 
Tokad 

Resai Erişken 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
istanbul 

M. M. 
Konya 

T. F. Stlay 

Balıkesir Bingöl 
K. Özalp Feridun F. Düşünsel 

Çankırı Erzincan 
Fazıl Rükün A. Ftrat 

Hatay istanbul 
B. S. Kunt K. Karabekir 

izmir izmir 
Z. Karamursal M. Esat Bozkurd C. Bayar 

Kastamonu Kayseri Konya 
Abidin Binkaya R. özsoy Galip Gültekin 

Muğla Sinob Trabzon 
1. Çalışlar C. Atay F. A. Barutçu 




