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Müüderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Riyaset Divanının Heyeti Umu» 

miyeye maruzatı 
1. — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Uma-

y'm, 15 yaşını l)itirmemi§ olan çocukla
rın sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
yerlere kabul edilmemeleri hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınması hak
kında takriri 

4. —- Müzakere edilen maddeler 

Sayıfa 
3 
3 

1. — Millî piyango idaresinin 1941 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/469) 3 

2. — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair Dîvanı muhasebat riya
seti tezkeresiyle Ankara Belediyesi İmar 
müdürlüğünün 1939 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhase
bat encümeni mazbatası (3/458, 1/694) 3:4,18, 

18:21 
3. — Bor kazasının Ulukışla köyünden 

İsmailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin 
Kitreli köyünden îbrahimoğlu Abdurrah-

(Sayıfa 
man Çığ'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/393) 4 

4. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran 
köyünden Memedoğlu Osman Uçar'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/434) ; 4 

5. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 nci numarası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye, Bütçe, Sıhhat ve içtimai 
muavenet ve Gümrük ve inhisarlar encü
menleri mazbataları (1/516) 4,5,7,8,18,2^:25 

6. — Hatay için Fransa'dan ithali za
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböeeği 
tohumunun 100 kilosundan alınması ica-
beden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 
liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5 150 tona münhasır kalmak üzere, 
100 kilosundan alınmakta olan gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden key-



Sayıfa Sayıfa 
fiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı Baş
vekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife kanu
nuna ait ithalât umumî tarifesinin 469 A 
ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair 
1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozis
yonlarına dahil çimentoların gümrük res
minin tezyidi hakkında 1/158 sayılı kanun 
lâyihaları ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Güm
rük ve inhisarlar encümenleri mazbataları 4:5, 

18,25:28 
7. — Türkiye ile İtalya arasında mev

cut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey-

Beden terbiyesi kanununun birinci maddesi
nin değiştirilmesine; 

Beden terbiyesi ve 
Posta/telgraf ve telefon umum müdürlükleri 

1942 bütçelerine; 
İnhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna yeniden bir madde eklenmesine; 

İnhisarlar ve 
Devlet Demiryolları umum müdürlükleri 1942 

bütçesine dair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildi; 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının encümenden gelen ikinci mad
desi Sıhhiye encümenine tevdi olundu; 

Lâyihalar 
1. — Adliye Harç tarifesi kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/839) (Adliye ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek 
ücret ve yevmiyeler hakkındaki 1272 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/840) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine) ; 

3. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 

risefain muahedesinin temdidine dair teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/775) 5,8,18,28:31 

8. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı kanun 
lâyihaları ve Bütçe, Adliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları 5 

9. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, 
Bütçe, Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar en
cümenleri mazbataları (1/493) 5 :18 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında ittihaz edilen kararın tasdi-
kına; 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisabe-
denlere; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair kanunlara bağlı cetvellerin Maarif ve
killiği kısmında değişiklikler yapılmasına dair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi • 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Kütahya 

Refet Canıtez Hamdı Selçuk Vedit Uzgören 

Teşkilât kanununda değişiklik yapılmasına dair 
olan 3822 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/841) 
(Nafia ve Bütçe encümenlerine); 

Mazbatalar 
4. — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Teş

kilât ve memurini kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Sıh
hat ve içtimai muavenet encümenleri mazbataları 
(1/812) (Ruznameye). 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î B Î N C İ G E L S E 
Ağılma saati: 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Umay'ın, 
15 yaşım bitirmemiş olan çocukların sinema, ti
yatro, dans salonu ve bar gibi yerlere kabul edil
memeleri hakkındaki kanun teklifinin ruzname-
ye alınması hakkında takriri 

-.-ı_„^ okutuyorum. 

ışkanlığa 
aema filimlerine gitme-
iaki teklifim altı aydan 
iedir. Dahilî nizamna-
ıcibince Umumî Heyette 

idaresinin 1941 malî yılı 
ğine dair Başvekâlet tez-
sebat encümeni mazbata-

ıkunacaktır. 
-t encümeni mazbatası 

okudu;. 
REİS — Ittıla hâsıl olmuştur. 
2. — Ankara şehri îmar müdürlüğü 1939 

malî yılı hesabı katisine ait raporun sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle 
Ankara belediyesi imar vıüdürlüğünün 1939 ma
lî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası (3/458, 
1/694) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 155 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
[2] 175 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

müzakeresini teklif ve rica ederim. 
Kırklareli mebusu 
Dr. Fuad Uöıay 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — TJeklifim 
Dahiliye encümenine havale edilmiştir, Adliye 
encümeninden çıkmıştır. Dahiliye encümeninde 
müzakeresini faideli buluyorum. 

REİS — Efendim; uzun zamandır Adliye en-
meninde kaldığından dolayı Dahilî nizamname 
mucibince Heyeti Umumiyeye şevkini istedikle
ri kanun teklifleri, Dahiliye encümenine] havale 
edildiği ve orada müzakere edilmekte bulundu
ğu için, müzakeresinde f aide görerek takrirlerin
den vaz geçiyorlar. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1939 malî 
yüı hesabı katî kanunu 

MADDE 1. — Ankara şehri İmar müdürlü
ğünün 1939 malî yılı masrafları bitisjik (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere 436 342 lira 68 ku
ruştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa Var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen müdürlüğün aynı 
yıl tahsilatı ilişik (B) cetvelinde . gösterildiği 
üzere 499 985 lira 18 kuruştur. 

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

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 njıalî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 56 134 lira 59 kuruş tah
sisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa yar mı? 
Madedyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka- ; 

bul edenler ... Efcmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Dahiliye vekili memurdur. j 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. 
3. — Bor kazasının Ulukışla köyünden îs-

mailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin Kitreli kö
yünden îbrahimoğlu Abdurrahman Çığ'm ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adlîye encümeni mazbatası (3/393) [İ] 

(Mazbata okundu): 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran köyün
den Memedoğlu Osman Uçar'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/434) [2] 

(Mazbata okundu): 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Gümrük tarife kanununa bağlı Güm
rük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numarası
nın tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılma
sına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Büt
çe, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Gümrük ve in
hisarlar encümenleri mazbataları (1/516) [3] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 
Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük ithalât 
umumî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline 

ve 816 nci 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 platr) 30 00 100 » 
C) Muşambalar (Tuval sire) 

tafta angle ve emsali yara sar
mağa mahsus muşambalar 50 00 100 » 

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

[1] 163 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 162 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi (60) ncı inikat zap-

tındadır. 

İhtar : (D) fıkrasına 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. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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 
masraflan ithalâtçılar tarafından ödenerek 
otuz santim eninde kestirilmek şartiyle (D) fık
rası hizasında gösterilen resme tabidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

6. — Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 
bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta 
kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5 150 tona münhasır kalmak üze
re, 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 ithalât umumî ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alınan gümrük resminin indirilmesine 
dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonla
rına dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi 
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hakkında 1/158 sayılı kanun lâyihaları ve İktisat, 
Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümen
leri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı ithalât umumî 
tarifesinin muhtelif pozisyonlarına dahil bazı 
maddelerin gümrük resimlerinde 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete is
tinaden İcra Vekilleri Heyetince yapılan deği

şikliklerin tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1. — Kanuni salâhiyete istinaden 

İcra 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
lât umumî tarifesinde yapılan tadiller tasdik 
olunmuştur. 

BEİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum: 

7. — Türkiye ile 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) [2] 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

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

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasmda 
mevcut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey
risefain Muahedesinin, 1 sonkânun 1942 den iti
baren ve inkıza müddetinden en az üç ay evvel 
feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden 
birer senelik devreler için uzamak şartiyle bir 
sene temdidi hakkında İtalya Hükümetiyle teati 
edilen 26 ilkkânun 1941 tarihli notalar kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

[1, 2] Birinci müzakereleri (60) ncı inikat 
'iaptındadır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Maflde ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Gümrük tarife kanununa rey vermryen ze
vat varsa lütfen reylerini versinler. Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

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 — Birinci müzakeresi yapılacak mad
delere geçiyoruz. Bu lâyihanın encümene gi
den maddesi henüz gelmemiştir. Bu itibarla 
ruznamenin diğer maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

9. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe, 
Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları (1/493) 

REİS — Geçen celselerde bu lâyihanın he
yeti umumiyesi hakkmda müzakere açılmış ve 
bir çok arkadaşlar söz söylemişlerdi. D$ha bir 
kaç arkadaş söz almıştı. Eğer bu söz alan ar
kadaşlar söyliyeceklerse isimlerini kaydedeyim, 
söylemiyeceklerse lâyihanın heyeti umıjımiyesi 
hakkındaki müzakerenin kifayetini reyinize ar-
zedeceğim. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakerenin kifayetini kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
İnhisarın mevzuu 

MADDE 1. — Her türlü ispirto ve ispirtolu 
içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması Hükümetin inhisarı altuidadrr. 
Bu inhisar, inhisarlar umum müdürlüğünce iş
letilir. I 

Her türlü şarapla meyve şaraplarının yapıl
ması ve satılması bu kanunun hükümlerine göre 
serbesttir. 

— 5 — 
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Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber 

içki vasfını haiz bulunmıyan şrra, boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları, Gümrük ve in
hisarlar ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve Zi
raat vekâletlerince birlikte tesbit olunur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım; lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da müzakere cereyan ederken söz almış ve şarabın 
inihsardan istisnasını muvafık görmediğimi ar-
zetmiştim. Bunu lâyiha için bir heyeti umumi
ye meselesi olarak mütalâa edişimin sebebi şu
dur : Bu lâyiha bir sistem halinde bütün ispir
tolu içkileri inhisara tabi tutmak esasım kabul 
etmiş. Yalnız, bundan şarabı istisna edi
yor. Bu istisnayı lâyihanın sistemine muvafık 
bulmadığım için bir heyeti umumiye mevzuu 
olarak mütalâa etmiştim. Şimdi maddede sırası 
geldiği için bu hüküm üzerinde ayrıca durmak 
istiyorum: 

inhisarlar vekili arkadaşımız, ispirtolu içkiler 
ve tütünün fiatlarma yapılan zam dolayısiyle 
Ulus gazetesine beyanata bulunurken şöyle bir 
cevap vermiş bulunuyorlar. « Tütün ve içki 
hakkındaki siyasetmizi, Millî Şef açıkça tesbit 
etmiştir, içenin parasından, içmeyenin sıhha
tinden kazanıyoruz, istihlâk azalırsa, Devlet 
yine kazanacaktır ». Şimdi şarabın inhisardan 
istisnası bu düstur, bu veciz prensip karşısında, 
tetkik edelim : Hükümete ve kendi kendimize 
şunu sorsak « vatandaşın sıhati mi, yoksa Dev
letin varidatı mı daha müraccahtır?» Elbette 
buna verilecek cevap, vatandaşın sıhhati ola
caktır. 

Çünkü sıhhatsiz kazanç varit değildir, mev-
zuubahis değildir. Böyle olunca şarabı da aynı 
düstura göre mütalâa etmek lâzımdır. Şarabın 
umumî sıhhat noktasından ve bu düstur muva
cehesinde diğer ispirtolu içkilerden bir farkı 
var mıdır? Bunun cevabmı Bütçe encümenimiz
de bu kanun lâyihasını müzakere ederken Sıh
hat vekilimizden sormuştuk. Sıhhat vekilimiz, 
şarabın umumî sıhhat noktasından diğer ispir
tolu içkilerden hiç bir farkı olmadığını söyle
mişlerdi. Lâyihanın heyeti umumiyesi müzake
re olunurken bazı doktor arkadaşlarımız da 
şarabın diğer ispirtolu içkilerden sıhhat nokta
sından bir farkı olmadığını, hattâ şarabın kul-
lanılışmdaki kolaylık dolayısiyle rakıdan ve di
ğer ispirtolu içkilerden daha zararlı neticeler 
verecek bir durumda olduğunu söylediler. Şu 
halde Hükümetin siyasetini ifade eden düstur 
karşısında, şarabın diğer ispirtolu içkilerden 
müstesna tutularak memleket dahilinde imali
nin inihsara tabi tutulmaması yani serbest bıra
kılması doğru olmayacaktır. 

Arkadaşlar; bu lâyihanın heyeti umumiyesi 
müzakere olunurken Hükümetin mucip sebepler 
lâyihasında ileriye sürülen bir mütalâaya kar

şı demiştim ki; Maliye encümeni mazbatasında 
tesbit olunan istatistiklere göre, şarabın ima
linin ve istihlâkinin artması nisbetinde rakı 
imalinin azalmaması calibi dikkattir. 

Memlekette şarabın bir müddettenberi imal 
ve istihlâk noktasından artmasına mukabil, rakı 
istihlâkinin azalmayıp eskisi gibi devam edegel-
diğini gösteren rakamlar, misaller vardır. Bunu 
söylemeğe şunun için lüzum görüyorum. Hükü
met mucip sebepler lâyihasında, şarap imalinin 
inhisardan istisnasına müteallik kısmında şöyle 
demektedir: C - «Düşük dereceli bir içki olan 
şarabın memlekette taammümü ve üzümlerimize 
geniş ölçüde sarf sahası temini ve bir ihraç 
maddesi haline getirilmesi maksatları gözö-
nünde tutularak imal, satış ve ihracı esas itiba
riyle inhisar mevzuunun dışında bırakılmıştır.» 
Bu esbabı mucibe lâyihasında apaçık görülüyor 
ki, şarabın taammümü rakıya ve yüksek dereceli 
içkiye karşı bir tedbir olarak mütalâa edil
mektedir. Halbuki istatistikler ve senelerden-
beri hâdiseler, vakıalar bunun böyle olmadı
ğını, rakı imalinin, şarap imalinin artması nis
betinde azalmadığını göstermektedir. 

Şimdi, biraz evvel okuduğum düstura göre, 
Hükümet iki vazife karşısında bulunuyor de
mektir. Biri ispirtolu içkilerin zararlarına 
karşı memleketi koruyacak tedbirleri almak; 
diğeri bunları istihlâk edenler üzerinden Dev
lete varidat temin etmek. Şüphesiz birinci va
zife, yani umumi sıhhatm korunması vazifesi 
mukaddemdir, tercih olunur. Hükümetin birin
ci derecede vazifesi odur. Fakat inhisarlar ve
kâleti bu vazifenin ikincisini alması itibariyle, 
yani Devlete varidat temini yolunu tutmuş ol
masına göre memleketin umumî sıhhatini ko
rumak bakımından vazifedar olmayabilir. Yal
nız, şunu şükranla kaydedeyim ki, inhisarlar 
vekilimiz, düsturda gösterilen «paradan ka
zanç» i vazife bilmekle beraber, ispirtolu içki
lerin tamimi propagandasını yapmaktan da 
çekinmektedir. Bunun gayet bariz bir misalini 
arzedeceğim: muhterem arkadaşımız Karadeniz, 
Sergi evinin üzerinde kanyak için reklâm ol
mak üzere konulmuş büyük bir levhayı, aynı 
zamanda memleketin umumî sıhhatini korumak 
vazifesinin de, bir Hükümet rüknü olmak itiba
riyle kendi vazifesinin zımnmda olduğunu 
düşünerek kaldırmıştır, inhisarlar vekâletinin 
bir Hükümet müessesesi ve âmme hizmeti ma
kamı olmak itibariyle umumî sıhhati korumak 
için, böyle yanlış bir propaganda yoluna git
memek hususunda lâzım gelen dikkati göster
mesi elbette beklenir. Ancak bütün bu mülâ
hazalar karşısında memlekette rakı istihlâki ve 
bunun tehlikesi azalmamıştır. Bunun yerine şa
rap ikame etmekle azalacağı iddia olunamaz. 
Bir kaç misal arzedeyim: Ulus gazetesinin 
8 ikinci kânun 1942 tarihli nüshası şöyle bir 
haber veriyor: 
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«Milas'ta çok rakı içiliyor. Milas, (Hususi) -

kasabamızda ötedenberi çok rakı içilir. Milas'ın 
bu hususiyetini anlatmak için bir de meşhur 
fıkra söylerler. Bu fıkraya göre, bir adam ku
yu kazdırryormuş. Yanındaki arkadaşı : «ah, 
şu kuyudan rakı çıksa» demiş; kuyu sahibi kız
mış ve şu cevabı vermiş: «Bu kuyudan çıkacak 
rakı kime yeter demiş, dua et de Bafa gölü rakı 
ile dolsun.» 

Milas inhisarlar idaresi, Gazianteb'den sonra 
en çok içki satmaktadır. Bu yıl başmda Mi
las'ta 5 400 liralık ispirtolu içki harcanmıştır. 
Son teşrinde bu miktar 9 700 lira değerinde 5,800 
kiloya çıkmıştır.) 

Tıp fakültesi profesörlerinden bir zat, Ulus 
gazetesinin bu haberi üzerine bir tahlile girişi
yor; Bu haberi hulâsa ettikten sonra Profesör 
diyor ki: «Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Bu ka
sabamızın erkek nüfusu 3 800, kadm nüfusu 
4 200 dür. Köyleriyle beraber 19 000 erkek, 
20 000 kadm nüfusa maliktir. Tahmini bir he
sapla bu miktar rakının yarısmı şehirde ve 
yarısını köylerde içilmiş olarak kabul eder ve 
yalnız erkek nüfusu ele alırsak bu kasabamız
da yılda nüfus basma dokuz litre rakı düşer. 

Şimdi bu şehrimizin alkol sarfiyatını başka 
memleketlerle karşılaştıralım: 

Finlandiya: 2,3; Norveç 2,4; Eusya 3,4; Ro
manya 4,6; İsveç 5,6; Bulgaristan 7,5; Maca
ristan 8,9 . . . 

Görülüyor ki Milas'ın alkol sarfiyatı bütün 
bu memleketlerden fazladır. Vakıa Almanya, 
İtalya ve İngiltere'de nüfus başına düşen alkol 
miktarı Milas 'tan fazladır. Fakat şu iki nok
tayı gözden kaçırmamak lâzımdır. 

1. Avrupa memleketlerinde alkol; bira ve 
şarap gibi % 4,12 alkolü ihtiva eden hafif içkile
re raci olduğu halde bizde % 40 dan fazla alkolü 
ihtiva eden rakıya aittir. 

2. Avrupa memleketlerinde alkol tesirlerine 
karşı mukavemeti arttıran lise ve yüksek tahsil 
nisbeti bizimle mukayese edilemiyecek derecede 
yüksektir. 

Bu vaziyet karşısmda bu rakamların insana 
elem ve üzüntü vermemesine imkân yoktur. 

Alkolün bir damlasının bile zararlı olduğu
na bugün bütün ilim âlemi kanidir. (Bu cümle
yi tekrar ediyorum: Alkolün bir damlasının 
bile zararlı olduğuna bugün bütün ilim âlemi 
kanidir). Bu hususta herkesin her gün yapabil
diği müşahedelere katileşmiş olan şu bilgileri 
ekliyelim: 

1. Ölümlerin % 10 u, ya doğrudan doğruya 
veya bilvasıta alkol tesiri ile olur. 

2. Sinir hastalıkları alkoliklerde, içmiyen-
lere nazaran 3, ciğer hastalıkları 2, devran has
talıkları 2, hazım cihazı hastalıkları 4 misli faz
ladır. 

3. Vasati ölüm nisbetini yüz olarak kabul 
edersek meyhane sahiplerinde ve garsonlarda 

130, bira fabrikası sahiplerinde 140, bira tüccar
larında 155, birahane amelesinde 162 dir. 

4. Yaralama vakalarının günlere djağılışı 
şöyledir: Bu gibi bin tecavüzden 500 ü pazar gü
nü, 180 i pazartesi günü, 90 ı salı günü, 60 ı çar
şamba günü, 50 si perşembe günü, 80 i cuma gü
nü, 90 nı cumartesi günü olmaktadır. Kezg, 1115 
cürüm vakasından 700 zü meyhanede, 86 sı ev
lerde, 98 i sokakta, 87 si iş yerlerinde olmakta
dır. 

5. îçen adamların çocuklarının % 43| ü ilk 
günlerde ölürler. Bu nisbet içmiyenlerde % 8 dir. 
İçenlerin çocuklarının % 38 i sui şekillö dün
yaya gelir. Bu nisbet içmiyenlerde % 9 dur. 
îçmiyenlerin çocuklarının % 82 si bedenen, ru
ban sağlam olarak dünyaya geldikleri halde 
bu nisbet içenlerde % 17 dir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ta
ne, tane okuyunuz da anlayalım. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Peki; gelelim 
maddi zararlara : Üzüm gibi, hububat gibi gı
da maddeleri alkol haline geçtikleri zaman 
gıda kıymetlerinin % 70 ni kaybederler. Böy
lece fazla alkol sarfiyatı bir memleketi açlığa 
götürebilir. Bunun en beliğ misalini Umumî 
harpte Almanya'da gördük. Bu memleketin or
duları o zaman her cephede galip vaziyette 
iken memleket içinde açlık başlamış bulunu
yordu. Açlığın sebebi şu idi: İstihsal £dilen 
patates gıda olarak kullanılmıyor, alkole çev
riliyordu. «Almanya o zaman bira içmjekten 
vaz geçebilseydi açlık ve isyan olmaz ve belki 
harbi kaybetmezdi.» 

Profesör, bundan sonra alkolün iktisadi ha
yatta açtığı rahnelere temas etmektedir. 

Arkadaşlar; denebilir ki, alkole karşı tedbir, 
bilgiyi arttırmak, sıhhat kaidelerini memleke
te yaymak gibi terbiyevi vasıtalara mürjacaat 
etmekle olur. Fakat, alkola karşı, teknik i bilgi 
noktasından sıhhat kaidelerini onun zararjlarmı 
bilmek kâfi değildir. Arkadaşlar; şunu hatır
lamak lâzımdır ki, ispirtolu içkilerin zararını 
bilmek, daima, ispirtolu içkilerden tevakkiye kâ
fi gelmemektedir. Bunun zararmı bilenler ara
sında da, hatta doktorlar içinde bile müfrit de
recede içki içenler vardır. Bunlar zararını bil
dikleri halde niçin içiyorlar? Demek ki, âararı 
bilmek, sadece zararlardan bahsetmek içkiyi tah
dit etmek için... 

REİS — Heyeti umumiyede konuşulanları 
tekrar ediyorsunuz, rica ederim. 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Kâfi değil
dir. Onun için bendeniz şarabı da diğer ispirto
lu içkilerden farksız mahiyette buluyorum ve 
imalinin inhisardan müstesna tutulmasına bir 
sebep görmüyorum, bunu umumî sıhhat naimma 
zararlı görüyorum. 

REİS — Efendim; Gümrük tarife kanujauna 
bağlı gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci nu-
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marasmm tadiline ve 816 ncı numarasının kaldı
rılmasına ve Türkiye ile İtalya arasında mev
cut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyri-
sef ain muahedesinin temdidine dair teati olunan 
notaların tasdiki hakkındaki kanun lâyihalarına 
reylerini kullanmıyan zevat varsa lütfetsinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Muh

terem arkadaşlar; lâyihanm birinci maddesin
de inhisara tabi olan ispirto ve ispirtolu içki
ler tarif edilirken «Her türlü ispirto ve ispir
tolu içkilerin yapılması...» denilmiştir. Hükü
metin maddesinde «İspirto ve ispirtolu içkilerin 
yapılması...» denilmiştir. Yine Hükümetin es
babı mucibesinde deniliyor ki; evvelce her tür
lü ispirto ve ispirtolu maddelerin, denildiği için 
tatbikatta müşkülât olmuştur. Etilalkolden, ya
ni alkollü meşrubat yapılan ispirtolardan baş
kalarına da şâmil olduğu için «her türlü» kaydi 
kaldırılarak yalnız ispirto denilmiştir. Hüküme
tin teklif ettiği maddenin içinde ispirtodan mak
sat etilalkol olduğu bildiriliyor. Her türlü is
pirto ve ispirtolu içkilerin yapılması, denilince 
kanunun evvelce ihtiva etmiş olduğu bütün is
pirtoların da buraya dahil olmuş olması lâzım-
gelecek. Encümenin metnindeki ispirtodan mak
sat etilalkol yani, içki yapılan alkolse o vakit 
Hükümetin izah ettiği şekil demektir. Eğer baş
ka alkolleri de ihtiva ediyorsa alkol metilik, al
kol propilik, alkol amilik gibi başka alkolleri de 
ihtiva etmesi lâzımdır. Halbuki İnhisarlar ve
kâletinin maksadı bütün alkoller değildir. Yal
nız içki yapılan alkoldür. Alkol amilik ve di
ğer alkoller münhasıran sanayide kullanılır, in
hisarla alâkası yoktur. Bu kanunla alkol me
tilik ve diğer alkolleri de inhisara aldığımız za
man bilâhare tabii müşkülât doğacaktır. 

Şimdi encümenden bu fıkranm tavzihini ri
ca ediyorum: Buradaki ispirtodan maksat ne 
dir? «Etilalkol» ise ispirtodan sonra parantez 
arasında buraya «etilalkol» konulması lâzımdır. 
Çünkü bu lâyihanın beşinci maddesinde bir de 
«metilâlkol» vardır. Bu suretle tavzih edilmezse 
inhisara tabi olmryan maddelerden olduğu için 
diğer maddelerden ayırmak güçtür. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Efendim; her 
sene Hükümete bağcılığımızın tevsi ve ıslahı 
için bütçeden binlerce lira vermekteyiz. Bun
dan maksat da, bağcılığın ana vatanı olan 
Anadolu'da bağcılığın ilerletilmesi ve bağcılık
la iştigal eden kimselerin refah seviyesini yük
seltmektir. Biliyorsunuz ki memleketimizde he
men bir milyon tona yakm üzüm istihsal edi
lir, bu üzümler mütenevvidir. Üzümler ya ol
duğu gibi istihlâk edilir, istihlâk edilmediği 
takdirde ziraatte esas olan ya tebdildir, ya kon
serve yapılır. Konservecilik, yani kuru üzüm 
olarak sarfiyatı mevcuttur. Yaş üzüm olarak da 
bir kısmı yenir, bir kısmı ise şarap, ispirto, is
pirtolu içkiler şeklinde istihlâk edilir. Memle- I 

ketimizde evvelce şarapçılık, geçenlerde de ar
kadaşların buyurduğu gibi, çok yüksek vazi
yette idi. Tabii o vakit İmparatorluk arazisi
nin de vâsi olduğu bir zamandı, hattâ senevi, 
Düyunu umumiye isattistiklerine nazaran, üç, 
dört misli olmak üzere, yani 100 milyon litreye 
kadar çıkabilirdi. Memleketimizde şarap istih
salinin en düşük zamanı 1913 te başlar. Niha
yet Cumhuriyet devrinde 1930 - 1931 senesinde 
iki milyona kadar düşmüştür. Bilâhare 1938 se
nesinde on milyon litreye kadar yükselmiştir. 

Şimdi bu şarapları memleketimizde hassa-
tan içmekten ziyade ihracat için yaparız. Ni
tekim, 19 ncu asrm sonlarına doğru, filoksera 
hâdisesi çıktığı zaman Fransızlara en ziyade şa
rabı biz ihraç ettik. Memleket istihsalâtuıın 
hemen yüzde seksenini gönderdik. Binaenaleyh, 
hasstan Trakya ve Eğe mıntakaları bundan son 
derecede istifade ederdi. Şimdi, şarap rakıya 
nazaran muzır mıdır, değil midir? Arkadaşım 
demincek zannederim Yeşilay propagandası yap
tılar. Bazı doktorlar bir kilo siklete nazaran 
bir gram alkol behemehal lâzımdır, enerjiyi tez
yit eder, der. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Böyle bir şey yoktur. 

RIZA ERTEN (Devamla) — Halbuki demin
cek kendileri bir gram alkolü dahi vücuda mu
zır olarak saydılar. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Ben söylemiyo
rum. Profesör söylüyor. 

RIZA ERTEN (Devamla) — Bu tabii muh
telif tarzı telâkkiye göre değişir. Bendenizce 
ra>kı şaraptan daha muzırdır. Rakı den -
diği zaman, içinde anason, alkol ve su 
vardır. Halbuki, şarabın içinde alkolden başka 
muhtelif hâmızat ve muhtelif mevaddı yabise ve 
ve mevaddı hulâsaviye vardır. Bu mevaddm 
hazma çok yardımı vardır. Bu itibarla su, al
kol ve anasondan ibaret bulunan rakıdan elbet
te müfittir. Geçen sene esas itibariyle Heyeti 
Celileniz yüksek alkolden daha hafif alkole 
gidilmesi hususunda direktif vermişti. Hükü
met de bunu takabbül ederek bu işi yürütece
ğim dedi. Ancak incirden çıkarılan 43, 44 de
recelik ve üzümden çıkarılan 47, 50 derecelik 
ispirtoyu ihtiva eden bir madde ile niha
yet % 10 - 17 derecedeki ispirtoyu havi 
bulunan bir madde bir değildir. Rakıya 
nazaran şarap dört defa hafiftir. Memleketin 
bağcılıkla uğraşan kimselerin refah sevi
yesini yükseltmek ve memlekete ihracat maddesi 
temin etmek ve memleketin gelirini kıymetlen
dirmek için şarabın inhisara tabi tutulmaması 
pek yerinde ve pek doğrudur, maddenin kabu-
ünü tekif ederim. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim; 
Yüksek huzurunuzda kanunun heyeti umumiye-
sinin müzakeresinde maruzatta bulunmuştum. 
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Derhatır buyunılursa, şarabm serbestçe satışı
nın memleket bünyesinde yaratacağı ve hiç 
şüphesiz ki, muhterem Hükümetçe de doğru 
bulunmryacak olan bir takım marazi hallerin 
daha çok inkişafına yer vereceği kaygusunu ar-
zetmiştim. 

O bahse temas etmiyeceğim, yalnız kısa ola
rak tekrarlıyacağım ki bu kanunun da istihdaf 
ettiği memleket bağcılık ve şarapçılığının haki
katen inkişafı ve onun memlekete servet getire
bilecek bir madde haline gelmesi için lâzımge-
len bütün korunmalar vardır ve bu korunmalar 
şarabm memleket dahilinde istihlâkinin teşviki 
tehlikesinden müstağni kılacak kadar kuvvetli
dir. Şu halde ispirtolu içkiler inhisarı olarak 
İnhisar idaresine verilen diğer isportolu içkiler
den şarabm neden istisna edildiğini kendi ken
dime sordum ve cevabını kuvvetli olarak vere
medim. Çünkü herkes takdir eder ki şarap da 
bir ispirtolu içkidir ve bunu biz Devletin malî 
ihtiyacı doîayısiyle inhisara alıyoruz, çünkü 
inhisara almakla para teminini gözönünde tutu
yoruz amma gün gelir ki Devlet belki bu vari
dattan müstağni olabilir. Belki de memleketin 
umumî sıhhatinin tereddütlü bir şekilde müşkül 
olacağı zaman gelebilir. Fakat bundan evvel 
hiç olmazsa bu maddedeki serbestiyi kaldırmakla 
Devlet eliyle bu iş üzerinde teşvikkâr bir rol 
almış olmıyabiliriz. Satıştaki Hükümet teşviki 
doğru değildir. Bu günahı Devlet üzerine al
mamalıdır. Esasen kanunda lâzımgeldiği gibi 
bağcılığın ve şarapçılığın inkişafını temin ede
cek maddeler vardır. Bizde şimdilik köylü ve 
halk şaraba karşı, bazı kanaatlerle, bir çekin
genlik gösteriyor. Bunun âmilleri malûmunuz
dur. Amma memleket bir inkişaf üzerindedir. 
Maddeten ve manen değişmektedir. Maddi inki
şaf neticesi ruhi ve fikri inkişaflar ve deği
şiklikler de olacaktır. Biz bu müsamahayı ve ko
laylığı Devlet eliyle yapmış vaziyete girersek 
Yarın bizi çok üzücü birtakım vaziyetler karşı
sında kalmamız muhtemeldir. Şarap köylere 
kadar gidecektir, köylerde ve kasabalarda kah
ve, çay yerine şarap içilecektir. Kahvelerde si
fonlu şaraplar satılacaktır. Oraya ufak bir ço
cuk da gidecek ve arkadaşına kahve, çay yeri
ne şarap ikram edecektir. Çok korkulur ki bu, 
bizim nasyonal içkimiz haline de gelecektir. Bir 
kütlenin bu gibi belâlardan birtakım mânevi 
kayıtlarla, kendi fikrinin inkişafiyle kurtul
ması melhuzdur, kurtulur. Fakat bunu herhangi 
bir kayıt altmda bağlamazsak, kendi elimiz
le halkm en zayıf kütlesine kadar böyle bir sal
gın tamim etmiş oluruz. 

Tekrar rahatsız ediyorum. Düşünün ki bu iç
ki, şarap âfeti bir çok Avrupa memleketlerin
de bir ihtiyacı gıdaiye şeklinde kullanılmak
tadır. Şarap tok karnma içilirse az zarar verir. 
Fakat bizim bünyemiz öyle değildir, biz fakir 
bir milletiz. Bizde milletin karnı çok doymaz, 

bir dilim ekmekle ve soğanla gıdasını temin 
ederse ve bunun yanında şarabı gıda makamın
da kullanacak olursa bunun akıbetinden korku
lacak bir keyfiyet olarak gözönünde tutulması 
lâzımdır. İçki biraz da refahı umumî meselesi
dir. Eğer o refahı inşaallah temin eder ve köy
lünün de fikrî inkişafını bu iptilâya mâiıi şe
kilde temin edersek o zaman serbest bırakırız. 
Amma bugün için bu serbestiyi bahşetmek bek
lediğimiz maddi faydanın yerine memleketin 
bünyesinde büyük mânevi harabiyet yaparız 
korkusundayım ve bu korkumdan vaz geçmek 
için hiç bir sebep görmüyorum. Heyeti Âliye-
nizden istirham ediyorum, birinci maddede | «Her 
türlü şarapla meyva şaraplarmm yapılma|sı ve 
satılması serbesttir» deniyor. Hiç olmazsa «satıl
ması» kelimesinin kaldırılmasını rica edecteğim. 
Bu hususta bir de takrir takdim ediyorum. He
yeti Umumiye lütfedip bunu kabul ederse]endi
şelerim zail olacaktır. Eğer bu takririm Jcabıü 
buyurulursa 12 nci maddenin ikinci fıkrakmda 
bir tashih yapılması icabeder. Bunu da yaparsak 
bu kanun da istediği hedefe kolaylıkla varmış 
olur. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Kony^) — 
Arkadaşım Ali Rıza iyi bir ziraat mütehassısı
dır. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi! kur
susundan hiç alâkadar olmadığı, mütehassısı 
olmadığı tıp namına, şu kadar kiloya şu kadar 
alkol lazımmış diye şarabm fazlası üzerindef dur
masını ben çekemedim. Şu kadar kiloyi şu 
kadar lazımmış filan diye vaktiyle söylyen-
ler varmış, böyle söyliyenîer içinde evet,(dok
torlar da vardır, fakat bunlar tüccarlardır. [Tüc
car doktorlardır, Vaktiyle Umumî harpten ^onra 
İsviçre'de böyle bir şarapçılık kongresi ya
pılmıştır. Şarapçılar bunun için milyonlar I dök
tü, propagandalar yaptı. Bu propagandalar 
içhıde doktorlar da vardı. Bunlar vücude al
kol lâzımdır diye bir terane uydurdular. | Fa
kat bu gibi propagandalara karşı İsviçre (deki 
doktorlar ayağa kalktılar, biz'memleketimiz
de böyle bir propaganda yaptıramayız dedi
ler. Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden de bu türlü laflar söylenemez. Bu 
bir. 

Şarap propagandasını biz beyhude yatıyo
ruz. Burada konuşan arkadaşlarım * bpika 
cihetlerini üzerlerine almış olsalardı benjıbbi 
cihetlerini üzerime alır ve konuşurdum. Fakat 
ben tıpta şarap diye vücuda lâzım olan bir şey 
olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Şİarap 
ve bütün alkoller hakkmda şimdiye kkdar 
memlekette doktorlar da çok mücadele ekmiş
lerdir. Biz mektepte, mektep sıralarında! em
razı umumiye okurken, alkolün vücud! üze
rindeki tahribatını söyleyen hocalaranıi ha
yatında hiç bir alkollü reçete yazmadıkları
nı söylemişler ve bize demişlerdir ki, siz de 
alkollü reçete yazmayınız. Bu nasihati tutan 
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arkadaşlar pek çoktur. Şarabm böyle yapı
lış ve satılışını serbest tutmağı ve diğer 
alkolleri bundan istisna etmeği, yahut di
ğer alkolleri bir çok resimler altına alıp da 
şaraba revaç vermeği, yine alkollü içkiler 
namına iyi mütalâa saymam. Bira da hafif içkidir, 
arpadan yapılır. Şaraptan daha az alkolü ihtiva 
eder. Fakat insanlar birayı da sarhoş olmak 
için içerler. Meselâ bir birahanenin kapısın
dan bakınız, ağzı sarkmış, salyaları akan 
bir çok sarhoşlar göreceksiniz. Onun için bu
rada şarap bahsini tekrar uyandırmak doğru 
bir şey değildir, bu bir çok defalar müzakere 
edilmiştir. 

Sonra maddenin yazılışında «Bilcümle ispir
to ve ispirtolu içkiler» deniyor. Hüsamettin 
Kural arkadaşımız pek haklı olarak, maddeye 
dokunuyor. Bunun içinde alkol etilik, âmilik 
diye bir çok alkoller vardır. Geçen celsede de, 
kanunun umumî konuşmasında İnhisarlar veki
linden sormuştum. Alkol metilik burada dahil 
midir dedim, hayır dahil değildir dediler. Hal
buki bu maddenin yazılışına göre da,hildir. 
Bütün ispirtolu içkiler denildiği için bunun 
ayrılmadığını burada söylemeğe hacet yoktur. 
Maddeden böyle anlaşılıyor. Burada Hüküme
tin, yapacağı alkolün nevini, çeşidini tasrih 
etmesi lâzımdır. Dr. Hüsamettin Kural arka
daşımız sanayi ve diğer yerlerde kullanı
lacak alkol acaba inhisarlar vekâleti tara
fından mı yapılacak dediler. Burada imaliyeye 
ait bir bahis olduğu halde bunun hakkında 
bir kayıt yoktur, inhisarlar vekâletinden ve 
Encümenden rica ederim, alkolleri burada tas
rih etsinler ve kendi istihsal edecekleri alkol
leri sıraya koysunlar. Böylece sırasiyle ya
zılsın. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkmda tak
rir vardır. Encümen cevap verecekse ondan 
sonra takriri reye arzedeceğim. 

M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) 
— Efendim, mevzuubahis olan meseleden birisi: 
Şarap serbest mi olsun, yoksa inhisara mı tabi 
tutulsun? bahsidir. Encümenimiz şarabm ser
bestisini şu noktai nazara göre kabul etmiştir. 
Şarap imali ve ihracı doğrudan doğruya iktisadi 
bir meseledir. ' Memleket bağcı memlekettir. 
Bir çok mmtaka ve bir çok yerlerde bağlar ye
tiştirilmiştir. Bunların mahsulâtını kıymetlen
dirmek ve 1913 senesine kadar en yüksek bir 
ihraç metaı halinde bulunan şarabı yine eski ha
line getirmek elbetteM lâzımdır. Şarabm imalini 
ve satışını serbest bırakmak halen bu maksadı 
temine matuftur. Elimizdeki lâyihada konulmuş 
esaslarla halen mer'i bulunan 790 numaralı 
kanunla kabul edilmiş olan esaslar arasın
da böyle bir fark mevcut değildir. 790 numaralı 
kanun şarap imalini tamamen serbest bırakmış
tır, yalnız bir takma kayıtlara tabi tutmuştur. 

Bu kanuna göre şarap imal etmek isteyen kim
se evvelemirde inhisar idaresne bir beyanname 
verecek ve İnhisarlar idaresinden alacağı mezu
niyet üzerine şarap imal edebilecektir. Bilhassa 
bağcılar bu nevi takyidata. pek güç ve zor bulu
yorlar. Bu kaytlann şarap imalinde müşkülât 
doğuracağından şikâyet ediyorlar bu şikâyetleri 
Meclisi Âliye kadar aksetmiştir. Meclisi 
Âlide de o zaman şarabm serbest bir şekilde 
imal ve satışı hakkında bir temayül vardı. Zan
nediyorum ki, Hükümet de bu kanunun tedvi
ninde bu temayül ve şikâyetleri göz-
önünde tuttuğu gibi Encümen de göz-
önünde tutarak şarabm serbest bir su
rette imal ve satışı esasmı kabul etmiş
tir. Demincek de arzettiğim gibi, iktisadi 
bir dâva olmak itibariyle memlekette şarabm 
serbestçe yapılıp satılması lâzımdır. Bendenizce 
sıhhi bakımdan bu kanun bir değişiklik yapa
cak değildir. 790 numaralı kanunla imali ser
best olan şarabm istimali mümkündü ve bu 
gün de mümkündür. 790 numaralı kanunla şar 
rap satışına inhisar koymaktan maksat, şaraba 
konulan beş kuruş inhisar resmini kolayca ci-
bayet edebilmekti. Binaenaleyh bugünkü ka
nunla o kanun arasında mühim bir fark yok
tur. Neslin sıhhatini korumak içtimai bir vazi
femiz olduğu gibi iktisadi bir mesele teşkil eden 
şarap işini de korumak, inkişaf ettirmek de va
zifemizdir ve memleketin menafii iktisadiyasi 
de bunu âmirdir. 

Hüsamettin Kural arkadaşımız, birinci mad
dede her nevi ispirto denildiği zaman şâmil 
bir mâna anlaşılıyor; maksat nedir? tavzih et
sinler buyurdular. Bundan maksat, doğrudan 
doğruya etilalkol ve etilalkolden yapdan içki
lerdir. 

Bunu kasdetmekteyiz. Eğer tarzı tahrir bir 
umumiyet ifade ediyorsa ve müsaade buyurur
sanız «ispirto ve ispirtolu her nevi içkiler» tar
zında birinci fıkrayı değiştirebiliriz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sual soracağım, müsaade buyurur musunuz? 

Mazbata muharriri ifadelerinde bir cümle 
kullandılar : «Memleketin sıhhatini korumak 
bu nevi iktisadi meselelerde varit olmasa gerek
tir» dediler. Neyi koruyor sunuz? Bu cümle
nin tasrihini rica ederim. 

GÜMRÜK VE în. En. M. M. MÜNÎR HÜS
REV GÖLE (Erzurum) — Efendim; buyurdu
lar ki, şarabm istimali tamamen muzırdır. Şa
rabm istimali muzır mıdır, değil midir, bu hu
susta söz söylemek bendenize düşmez. Salâ
hiyetim haricidir. Yalnız şunu arzedeyim ki, 
şarabın muzır olması, bizim için bir ihraç metaı 
olan bu şeyi ihmal etmemizi icabettirmez. Mem
leketin sıhhatini korumak ferden ferda hepimi
zin vazifesidir. Binaenaleyh ailece, fertçe ve 
cemiyetçe şarabm suiistimal derecesinde içil-
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memesi için her türlü teşebbüsü yapabiliriz, de
mek istedim. 

01. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— îspirto fabrikaları alkol metil yapıyorlar mı? 

GÜMRÜK VE în. En. M. M. MÜNİR HÜS-
REV GÖLE (Erzurum) — Hayır efendim, alkol 
metil yapmıyorlar. 

GÜMRÜK VE în. V. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar; şarabm serbest bı
rakılması meselesi, bu kanunun tahakkuk et
tirmek istediği bir prensip olduğu için huzuru
nuza yeniden çıkmak mecburiyetinde kaldım. 
Niçin şarabı serbest bırakıyoruz? Bundan 
memleket için ne fayda bekliyoruz? Bunu, lâ
yihanın havale buyurulmuş olduğu beş encü
mende mevcut arkadaşlara etrafiyle izah et
tim, haklı buldular ve hepsi kabul ettiler. Yal
nız o encümenlerde bulunmıyan ve izahatımı 
dinlememiş olan bazı arkadaşlar şarabm ser
best bırakılmasiyle memlekete bir kötülük ya
pılacağı zehabına düştüler. Onun için müsaade 
buyurursanız bunun sebebini kısaca huzurunuz
da bir daha belirtmeğe çalışacağım: 

İki meseleyi birbirinden ayırmak lâzımdır. 
Bunun birisi memlekette biz şarap imal edelim 
mi, Türkiye içerisinde şarap sanayii yerleşsin 
mi, tekâmül etsin mi, yoksa bunu yapmıyalım 
mı? Meselenin birisi budur. Diğeri de memle
ketin sıhhati meselesidir. Bu iki meseleyi bir
birinden ayrrmadıkça vukubulan itirazlara ce
vap vermek mümkün olmıyacaktrr. 

Biz memlekette şarap sanayiinin kökleşme
sine ve yerleşmesine çok muhtacız, biz böyle 
görmekteyiz. Bunun sebebinin kanunun heyeti 
umumiyesi müzakere olunurken de bir nebze 
arzettiğim gibi Türkiye'nin her yerinde üzüm 
yetişebilir. Türkiye'nin coğrafi, tabii iklimi bu
na çok müsaittir. Dimyanm her tarafında üzü
mün büyük miktarda istihlâki ise şaraba tah
vil suretiyle olmaktadır. Onun için Türk köy
lüsünün kalkınması, bağcılığın inkişaf etmesi ve 
Türkiye'nin iktisaden yükselmesi sebeplerinden 
biri de buna dayanmaktadır. Mesahai sathiye 
itibariyle bizden daha küçük, nüfus itibariyle 
bizden daha az bir vaziyette bulunan ve top
rakları üzüm yetiştirmeğe bizimki kadar mü
sait olmıyan memleketler şarap istihsalinde 
Türkiye'deki istihsal yekûnlarından, çok ileri 
gitmişlerdir: Rakamlar bunu daha iyi ifade ede
cekleri için müsaadenizle bu rakamlardan bazı
larını okuyayım : Bir senede Bulgaristan'da is
tihsal olunan şarap miktarı: 

1935 de 
1936 da 
1937 de 

202 000 000 
80 000 000 
137 000 000 

Romanya'da: 
1935 de 1 045 000 000 
1936 da 670 000 000 
1937 de 1 066 000 000 

Yugoslavya'da: 
1935 de 541 000 000 
1936 da 386 000 000 
1937 de 290 000 000 
Yunanistan'da: 
1935 de 530 000 000 
1936 da 173 000 000 
1937 de 321 000 000 litredir. 
İtalya'da milyarlarca, Fransa'da bittabi da

ha fazla ve diğer memleketlerden yüksek olmak 
üzere istihsalât yapılmaktadır. İstihsal edilen 
bu şarabm mühim bir kısmı da o memleketlerin 
dışına ihraç edilip sarfedilmektedir. 

İçki fena bir şeydir. Bunu dünya kıkrulalı-
danberi bir çokları methetti, şiirler söylediler. 
Osman Şevki Bey arkadaşımızın da söylediği 
gibi; aleyhinde bulunanlar da oldu. Faljcat bir 
hakikattir ki beşeriyet bugüne kadar daima şa
rap imal etmiş ve içmiştir. Bilmiyorum) istik
balde de belki içmeğe devam edecektir. Memle
ketlerinde üzüm yetişmiyenler veya az üzüm 
yetiştirenler bunu aramaktadır, satın almakta
dır. Dünyanm bu büyük iktisadi hareketi ve 
faaliyeti yanında biz de durmamalıyız, dünya
ya ayak uydurmak mecburiyetindeyiz.! Yok 
memlekette şarabı biz yapmıyalım da varspı kim 
yaparsa yapsın demek, dünya iktisadi hareket
lerinin dışında ayrı bir yol tutmak olur ki bu
nun hiç bir faydası olmryacaktır. O halde^ şara
bm memlskette fazla istihsali lâzımdır. Bunun 
temini ise yurt içinde şarap sanayiinin bilin
mesine, kökleşmesine bağlıdır. Şarap sanayii 
memlekette nasıl yerleşir, nasıl kökleşir? Bu 
sanata teşebbüs edenler kâr bulurlarsa ancak 
o zaman teşebbüs ederler. Halbuki bugünkü şe
kilde şarabm imali serbest olduğu halde, şarap 
satışınm inhisar altmda bulunması yüzıinden 
bu işin müteşebbisleri sıkmtı çekmekte ve te
şebbüs edecekler de ürkmektedir. Çünkü daima 
muhtelif sebepler yüzünden, sen ancak şu fi
yata satacaksın denilmektedir. Onun için dü
şündük, şarap istihsali gibi onun satışı da ser
best olsun ve fiyatmda serbest rekabet tespit et
sin, tâyin etsin. Bu şikâyetlerin önüne ancak o 
zaman geçilebilir. Bundan dolayıdır ki bu ka
nun lâyihasını yüksek huzurunuza şevkettik. 
Anadolu içinde muhtelif vesilelerle yaptığım 
seyahatlerde hemen her yerde benden, İnhisar 
vekili sıfatiyle, bir şarap fabrikası açılmasını 
istediler. Bu istekleri yerine getirmek İnhisar
lar idaresi için mümkün değildir. Kendileri
ne, siz niçin yapmıyorsunuz, dediğim zaman; 
o kadar kayit kuyut vardrr ki, bunlar bazan 
bizi paramızdan da, fabrikamızdan da bezdiri
yor dediler. Filhakika bu kayıtların bazıları 
lüzumsuz olsa dahi büyük bir kısmı da işin in
hisar altına alınmasının zaruri bir neticesidir. 
Arkadaşlardan bazıları; şarap serbest satılırsa 
çok içilir dediler. Kendilerine soruyorum). In-
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hisar altında olsa dahi herkes aradığını bula
cak değil mi? 

Satışı benim inihsarım altmda olsa bunu 
muhakkak satacağım, bayilerde bulunduraca
ğım, isteyen oradan yine alacak. Bunun te
min edeceği faideyi izah etmediler. Menetmeği 
teklif etsinler, aklım erer, münakaşa edilebi
lir bir meseledir. Fakat öyle demediler. İn
hisar altında olsun diyorlar. Bunda ne fayda 
olur? Eğer müskiratın muzır olduğu ileri sü
rülüyor, bunun için ne tedbir alalım deniliyorsa 
bunu beraberce düşünelim. Bu tedbirlerin en 
cezrisi onun istihlâkini menetmektir. Bu
nu yapamadık. Biz tecrübe ettik, Dünyanın 
muhtelif memleketleri tecrübe etti, yapamadı
lar. Bu çare, çaresizliktir, hiç faydası yoktur. 
Memnuiyete rağmen şarap yine içilmiştir., hem 
daha fena şekilde, muzur şekilde içilmiştir. O 
halde; onun istihlâkini tahdit edici bazı tedbir
ler aramak lâzımdır. Şüphe yok ki, bütün be
şeriyet onun arkasında koşuyor, nesilleri çü
rüttüğünü söylüyolar ve önüne geçelim diyor
lar. Fiyatı yükseltmeli, mekteplerimizde öğret
menler, evlerde ana, baba nihayet Yeşilay gibi 
hayır müesseseleri tarafından yapılacak telkin ve 
ikazlarla ve mümasil faaliyetlerle önüne geçi
lebilir. Bu yolda alınacak tedbirler hiç bir za
man şarabın serbest bırakılmasını ve şarap sa
nayiinin memlekette yerleşmesini menetmemeli-
dir. Şarap imalini serbest bırakıyoruz ve fakat 
arzu ettiğimiz zaman şaraptan resim almak hak
kımız mahfuzdur. Bununla beraber şara.bm 
muzur maddeleri ihtiva etmemesi için icabeden 
murakabeyi daima yapacağız. Bu kanun bunu 
temin etmektedir. Onun için bu madde ile tes-
bit etmiş olduğumuz hükümler memlekette bağ
cılarımızı. ve müstahsillerimizi sevindirecek ve 
onların işlerine gelecek olan bu maddenin a.ynen 
kabulü yerinde olur zannediyorum. 

Yalnız arkadaşım Türkiye'de rakı istihlâki, 
şarap istihlâki arttı dediler. Ben diyebilirim 
ki artmamıştır, ancak ahvali hazıra dolayısiyle 
muayyen merkezlerde toplanan bazı kalabalık 
insanların daha fazla alkol istihlâk edişleri 
insana öyle zannettiriyor ki, müskirat istih
lâki çoğalmaktadır. Fakat, bu o mmtakalara 
nıahsuustur. Diğer mıntakalarda ise bu istih
lâk bilmukabele azalmıştır. Umumî yekûnlar 
elimizdedir, bu satışı biz yapmaktayız, İnhisar 
idaresinden malûmat almaksızın şuradan, bura
dan alman malûmatla yürütülecek mütalâalarda 
isabet yoktur. Umumî surette ve şarap istihlâki, 
ne rakı istihlâki memlekette düne nazaran art
mış değildir. Bilâkis memnuniyetbahş bir şey 
varsa, ağır dereceli içki olan rakı istihlâki 
tedricen azalmakta onun yerini bira ve şarap 
tutmaktadır. Diğer şayanı memnuniyet bir ra
kam da şudur, muhtelif memleketlerde 100 de
recelik hesabile nüfus başına isiibet eden alkol 
istihlâk miktarı şöyledir: Bazı memleketlerde 

16 litre, bazılarında 14 litre, bazılarında 9 litre 
dir. 3, 2, 1 olanlar da vardır. Fakat Türkiye'de 
23 santilitredir. Okuduğum bu cetvelde bizden 
daha az alkol istihlâk eden memleket yoktur. 
Bu cetvelde yazılı memleketler bizimle kı
yas edilebilecek memleketlerdir. Başka memleket
lerin şarap istihsal miktarını okurken Yüksek 
Heyetinize milyonlardan, milyarlardan bahsettim. 
Türkiye'nin şarap istihsali ise 10 milyona 
çıkmamıştır ve Türkiye'den başka hiç bir mem
lekette şarap inhisar altına alınmamıştır. Bu 
maruzatımdan sonra Yüksek Heyetinizin verece
ği karar şüphe yok ki, meseleyi halletmiş ola
caktır. 

Yalnız Sıhhiye encümeni reisi arkadaşım, bi-
. rinci maddeden maksat nedir, dediler. Her 
türlü ispirto diyorsunuz, ispirtolu içkiler di
yorsunuz dediler; buna cevap vereyim. 

Maksadımız şudur : Biz sadece «Etil alkol» 
denilen ispirtoyu inhisar altına alıyoruz ve bun
dan yapılan ispirtolu içkilerin her nevinide 
inhisar altına alıyoruz. «Metil alkol» inhisar al
tında değildir. Fakat «Metil alkol» bir nevi ze
hir olduğu için diğer inhisar altındaki ispirto
muzun kullanılacağı yerlerde bunu kullanırlar 
endişesiyle bunun imalini ve ithalini bazı 
takyidata tabi tuttuk. Binaenaleyh, madde 
PFüiı buyurdukları şekilde değiştirilebilir, bu 
takdirde madde şöyle olur : 

MADDE I. — İspirto, parantez içinde, etil 
alkol ve her türlü ispirtolu içkilerin yapılması 
denilirse arkadaşımı tatmin eder zannederim. 

EE.ÎS — Kifayeti müzakere hakkında bir tak
rir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını tek

lif eylerim. 
Ankara 

Ekrem Ergun 
Dr, S4Dİ KONUK (Bursa) — Kifayeti mü

zakere aleyhinde söyliyeceğim. 
REİS — Buyurun. 
Dr. BADİ KONUK (Bursa) — Efendim; ik

tisadi cephesi bakımından olduğu kadar cemi
yet hayatımızıda ilgilendiren mühim bir mevzu-
dayız. Bu mühim mesele üzerinde daha yarım 
saat bile müzakere etmeden kifayeti müza
kere istemek işi şöyle böyle bağlayıvermek gi
bi şahsi bir fikirden ibarettir. Maksadımız, 
konuşulan mevzuun en iyi şeklini bulmaktır. Ne 
İnhisar idaresini sekteye uğratmak, ne de Dev
let varidatını haleldar etmek ve ne de güzel 
bir harekete mâni olmak için değildir. Pekâla 
huzurunuzda mükerreren arzettiğim gibi biz 
bu şarapçılık işinin ilerilemeaini ve hakikaten 
memlekete servet getirecek bir iş haline geti
rilmesini istiyen insanlarız. Bunun üzerinde te
reddüt caiz değildir. Bilhassa bu konuşmala-
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rımız, bu hareketleri geri bırakmak için değil 
bilâkis en güzel şekilde yürümesini temin etme
ğe matuftur. Bu arzumuz da herhangi bir şu 
veya bu kayıtlara bağlanmasından ziyade ileri
de bizi korkutabilmesi melhuz olan ve belki de 
zahiren büyük kıymeti görülmemekle beraber 
hiç olmazsa üzerinde durulabilecek kadar şahsi 
kıymet taşıyan bir mevzudur. Vekil Beyefendi 
buyurdular ki şarapçılığı biz bu şekilde inkişaf 
ettireceğiz. Soruyorum; bu memleket dahilin
deki istihlâki az mı buluyorlar, bu istihlâki 
bugünkü şekilde tutmak istiyoruz. Bunu teşvik 
ve istihlâkini arttırmak, şarapçılığın inkişafı 
üzerinde hakikaten bir kıymet ve hakikaten bir 
yükseltme sebebi olarak ciddiyetle teemmül edi
lebilir mi? Kanunun bu işi temin eder pekâlâ 
maddeleri vardır. 

RElS — Mevzu dahilinde kaimiz. 
Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Mevzu dahi

linde kalıyorum. 
REÎS — Rica ederim, yalnız kifayet aleyhin

de konusunuz. 
Dr. SADÎ KONUK (Devamla) — Yalnız bu 

madde üzerinde konuşuyorum. Birinci maddenin 
içinde bu küçük kelimenin, bir tek «satışı» keli
menin çıkması, ne vaziyeti bozacak ve ne de 
bizi böyle bir müşkülâta mâruz bırakacaktır. 
Belki yarın hiç olmazsa teşvik etmiş vaziyetinde 
bıüımınıyacağız. ihraç edenlere bir çok kolay
lıklar gösteriyoruz, bunları teşvik ediyoruz. Şa
rabı da bir ihraç metaı gibi tutabiliriz, nasıl 
ki tütünümüzü bütün dünyaya tanıtmışız ve on
dan memleket de bir çok servetler kazanmakta
dır, şarabı da aynı suretle yükseltebiliriz ve bu 
işe devam ederiz. Yarın şarap da tütün gibi 
memleketimiz için büyük bir kıymet olabilir. 
Bununla beraber bu memleketin ne zirai, iktisadi 
çalışmasına mâni olur, ne de halkın şu veya 
bu şekilde kötü bir itiyada kapılmasını Hü
kümet eliyle teşvik etmiş oluruz. Benim kasdim-
de, başka bir şey yoktur. 

EKREM ERGÛN (Ankara) — Efendim; ben
deniz bu kanunun ne lehinde ve ne de aleyhinde 
söz almış ve söz söylemiş bir arkadaşınız değilim. 
(O halde niye soyuyorsun sesleri). 

REİS — Takrir sahibi olmak itibariyle tak
riri hakkmda söyliyor. 

EKREM ERGUN (Devamla) .— Sadi Konuk 
arkadaşımız bendenizin kifayeti müzakere hak
kında takdim ettiğim takrir aleyhinde bulu
nurken dediler ki, bu bir şahsi kanaatin eseridir. 
Şunu hatırlatmak isterim ki Sadi Konuk arka
daşımızın, gerek bu kanunun heyeti umumiye-
sinin müzakeresi esnasında ve gerek bu madde
nin bu fıkrası üzerinde saatlerce durarak kıy
metli mütalâalarını hürmetle dinledik ve bu gün 
de aynı şeyi tekrar ettiği halde yine hürmetle din
ledik. Diğer bazı arkadaşlarımız da mütalâala
rını söylediler. Encümen mazbata muharriri ar
kadaşımız da buna cevap verdiler. Hükümet 

namma da İnhisarlar vekilimiz cevap verdiler, 
izahat verdiler. Bu madde üzerindeki mütalâ-
tı heyetin umumiyesinde dinledik ve bugün de 
madde münasebetiyle tekrar tekrar dinledik. 
Hattâ Yeşilay cemiyetinin makalelerini de din
ledik. Artık bence anlaşılmıyan bir cihet [kalma
dı. Ben arkadaşımın şahsi kanaatine hürmet 
ediyorum. Muhterem arkadaşım da bu küçük ta
rizde bulunmıyarak benim kanaatime yer ver
miş olsalardı daha ziyade hürmetkar olurlardı. 
Nihayet karar Yüksek Heyetindir, ne (suretle 
tecelli ederse o, muta olur. j 
Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Ben hürmetka

rım. 
REÎS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-

rum. Müzakereyi kâfi görenler... Görmiyenler... 
Müzakere kâfi görülmüştür. | 

Madde hakkmda bir tadil teklifi | vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe ı 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki (satıl

ması) kelimesinin kaldırılmasını teklif ederim. 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
GÜMRÜK VE în. En. M. M. MÜNîk HÜS-

REV GÖLE (Erzurum) — Buradan arzetmeme 
müsaade buyurunuz. Bu (satılması) kelimesi 
kalktığı takdirde bütün prensip bertaraf edil
miş olur. O itibarla maddenin aynen kabulünü 
rica ediyoruz. 

REÎS — Tadil takririni nazarı itibajre alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibare almmadı. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabil eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisar dışmda idarece yapılabilecek 
MADDE 2. — İnhisarlar idaresi, inhisar dı

şında olarak aşağıdaki işleri de yapabijir: 
a) Her türlü şarap, meyve usarebi, buz, 

gazoz ve soda; 
b) Asli imalâttan kalan döküntüleri ve tâli 

mahsulleri kıymetlendirmek veya maliyeti dü
şürmek için asli imalât ile alâkalı ve [faydalı 
maddeler; 

c) Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi 
alkol olan veya terkibinde % 20 den flazla al
kol bulunan her türlü maddeler. 

Şu kadar ki bunlardan «B» ve «C|» fıkra
larında yazılı olanlar İcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle yapılrr. 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAİT SÎREN (Bolu) 
Muhterem arkadaşlar, Bütçe encümenimizin ha
zırladığı, ikinci madde ile İnhisarlar Encüme
nimizin hazırladığı ikinci madde arasında bazı 
farklar vardır. Bu hususta gerek İnhisarlar en
cümeni, gerek Hükümetle mutabık kalarak Büt
çe encümeni metninin okunup müzakere edil
mesini teklif ediyorum. Yalnız müsaadenizle 

işler 
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bu iki metin arasındaki farkm bariz noktasmı 
kısaca arzedeyim. İkinci madde, inhisarlar 
idaresinin inhisar mevzuu dışmda olmak üzere 
yapabileceği işleri ihtiva etmektedir. Bütçe 
encümeniniz İnhisarlar idaresinin kendi iştigal 
sahası dahilinde kalarak bu sahanın dışmda, 
yani hususi teşebbüslerin iş sahasına girişlerin
de, daha çok kayıtlı olmasını temin maksadiyle 
ikinci maddeye şekil vermiş ve bu madde mev
zuuna aldığı işleri ikiye ayırmıştır. Bunlardan 
bir kısmı İnhisarlar idaresinin doğrudan doğru
ya yapacağı işler, diğer kısmı da İcra Vekilleri 
Heyetinden karar alarak yapabileceği işlerdir. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni ile Bütçe encü
meninin metni arasındaki fark da, İcra Vekilleri 
Heyetinden karar alınarak yapılabilecek işler
le idarenin doğrudan doğruya yapacağı işler 
arasındaki farklardan ibarettir denilebilir. İda
renin dağrudan doğruya yapabileceği işlere ait 
olan (A) fıkrası Bütçe encümeninizin metninde 
«Her türlü şarap ve meyve usaresi yapılması ve 
satılması» dır. Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin metninde ise, «Her türlü şarap ve meyve 
usaresi, buz, gazoz ve soda» şeklindedir ve da
ha geniştir. Binaenaleyh Bütçe encümeninizin 
ikinci maddesinin okunmasını ve kabul buyu
ru! masını istirham ediyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Esasen mu
tabıkız, Bütçe encümeninin maddesi okunabilir. 

REİS — Bütçe encümeninin maddesini oku
tuyorum. 

İnhisar dışında idarece yapılabilecek işler 
MADDE 2. — İnhisarlar idaresi, inhisar dı

şında olarak aşağıdaki işleri de yapabilir: 
a) Her türlü şarap ve meyve usaresi yapıl

ması ve satılması; 
b) Asli imalâttan kalan döküntüleri ve tâ

li mahsulleri kıymetlendirmek veya maliyeti dü
şürmek için buz, gazoz, soda, malt hulâsası gibi 
imalât ve bunların satılması; 

c) Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi al
kol olan veya içinde % 20 den fazla alkol bulu
nan her türlü maddelerin yapılması ve satılması; 

Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) fıkraların
da yazılı olanlar, İcra Vekilleri Heyetinin müsa
adesiyle yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — İnhisar

lar idaresi hariçte her yerde, herkesin yaptığı 
sekir verici, yani alkollü maddelerin satılmasına 
karışacak, tanzim edecek. Değil mi efendim? 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAİT SİREN (Bolu) 
— Hayır, madde ona ait değildir. 

Dr. S A M ALİ DİLEMRE (Rize) — Yani bu 
memlekette imal edilen şaraplar satılırken vekâ
let karışacaktır. Burada çok mühim bir iş var. 
Bu meselede hariçte satılacak şarap dahilde 
satılacak şaraptan çok ucuz olmak lâzımdır. 

I REİS — Bu madde o değildir. O madde geçti. 
Burada buz, gazoz, soda ve saireden bahsedili
yor. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bende
nin. diyorum ki, harice verilecek, meselâ ben bu-

ı nu Danimarka'ya, İskandinavya'ya gönderiyo
rum, dahilde satılanın yarı fiyatma gitmeli, ha
rice ucuz, içeride pahalı olması lâzımdır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim; 
esas itibariyle harice ihraç edilen şarap fiyatları 
dahildekinden daha ucuzdur. Bu, bir prensip
tir. Hattâ icabederse maliyet fiyatma verilir, 
tâki memlekete para girsin. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Daha 
ucuz, olmalı, daha ucuz.. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) - - Muh
terem arkadaşlar; ikinci maddenin (A) fıkrasın
da «Her türlü şarap ve meyva usaresi» diye ya
zılıdır. Buna göre İnhisarlar idaresi her türlü 
şarapları arzu ettiği şekilde yapacaktır. Bunun 
için salâhiyet almış bulunuyorlar. (O) fıkrasm-

I da; «Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi alkol 
olan veya terkibinde % 20 den fazla alkolü bu
lunan her türlü maddelerin yapılmasına da sa
lâhiyet ve müsaade almış oluyor. (A) fıkrasın
daki «Her türlü şaraplar» içine tıbbi ve devai 
şaraplar da girebilir. Bu şaraplar bir meslek 
sınıfının, yani eczacıların maişetlerine taallûk 
eden ihtısasi maddelerdir. İnhisar idaresi lâ-
boratuvar açarak oraya eczacı getirebilir ve bun
ları yapabilir. Bu takdirde bir sınıf ihtisas 
erbabının maişet medarı daralmış olur. 

«G» fıkrasında inhisarın, terkibinde % 20 
den fazla alkol bulunan maddeleri yapabileceği 
yazılıdır. Bunlar arasında eczacılığa taallûk 
eden ve % 20 den fasla alkolü ihtiva eden şey-

I 1er vardır. Meselâ; tentürdioddan başlıyarak 
| alcololar, tentürler gibi şeyler bu madde yazıhr-
| ken tahmin etmem ki, İnhisar idaresi bunları 

da yapmayı murad etmiş olsun. Fakat salâhi
yet aldıktan sonra bunları İnhisar idaresinin 
imal ve satışa çıkarmasında bir mâni kalmaz. 

I Filhakika «B ve C» fıkralarında bulunan mad-
! delerin yapılması için İcra Vekillerinden ka-
I rar alacaklardır. Bu, bir tahdit olabilir. Fa

kat eğer encümen tensip buyurursa her türlü 
I şarap ve meyve usaresi ibaresinden evvel (Tıbbi 
| şaraplar haricinde) kaydım koyalım bu mah-
I zur bertaraf olsun. 
! GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ-
| NlR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim; 
I maddenin istihdaf ettiği maksad şudur. Hiç bir 
I zaman eczacıların yaptığı tıbbi şarap mev-
| zuubahis değildir. Burada mevzuubahis olan 
alelade şaraptır. Binaenaleyh böyle olduğuna 

i göre eğer bir tereddüt görüyorlarsa arkadaşı-
| mızın buyurduğu gibi tıbbi şarap bundan 
' hariçtir, diyebiliriz. Sonra eczacıların yaptığı 
i ve ilâç mahiyetinde olan bir şeyi İnhisarlar 
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idaresi yapmağı düşünmemiştir. Burada bir 
takım tuvalet suları vesaire gibi şeyler var
dır ki, maksat budur. Yoksa eczacıların ilâç 
olarak yaptığı şeyleri yapmak mevzuubahis 
değildir. 

FAÎK KURDOĞLÜ (Manisa) — Bir sual so
racağım. Birinci maddenin müzakeresinde maz
bata muharriri arkadaşımız ispirto kelimesinin 
etil alkole muzaf olduğunu ifade buyurmuşlardı. 
Bu maddenin (O) fıkrasında alkol kelimesi var
dır. Alkol kelimesini de bu kanunda geçtikçe 
her iki kısım alkolü ifade edecek bir tâbir di
ye mi kabul etmişlerdir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Hayır, 
Hayır, esas maksadımız şudur : Alkol kelimesi
ni metinde zikretmedik ve hassatan ispirto ola
rak yazdık. Malûmu âliniz alkol çok şümullü 
ve umumiyet ifade eden bir maddedir. Alkol 
dediğimiz zaman bu sınıfa dahil bilûmum me-
vaddm girmesi lâzımdır, Fakat kanunun istih
daf ettiği maksat yalnız ispirtodur ve metil 
alkoldür. 

FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Reis Beye
fendi, galiba fikrimi anlatamadım. Bakınız C 
fıkrasında diyor ki; eter ve kolonya gibi iptidai 
maddesi alkol olan maddeler buradaki alkol 
kelimesi ispirto kelimesiyle aynı mânada mı 
alınacaktır? Halbuki birçok maddeler alkol eti-
likten yapılmaz; daha ucuz olduğundan alkol 
metilikten yapılır. Binnetice kanunda ispirto 
kelimesi geçtikçe alkol etilik, anlıyacağız, pek
âlâ, alkol kelimesi geçtikçe aynı zaman -
da alkol metilik mi anlıyacağız. Sualim budur. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Devamla) — Yalnız al
kol etiliği anlıyacağız. Bir defa kolonya metil 
alkolden yapılmaz. Çünkü her hangi bir şe
kilde kullanılmasında tahrişat yapar, muzur-
dur. O itibarla şâmil değildir. Alkol kelimesi
ni alkol etilik olarak anlamak lâzımgelir. 

FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Alkol ke
limesi geçse dahi alkol etilik mi anlıyacağız. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Devamla) — Evet 
onu anlamak lâzımgelir. Metni kanundan çıkan 
hüküm bu.. 

BÜTÇE En. Na. CELÂL SAİT SİREN (Bo
lu) — Efendim; Hüsamettin arkadaşımız 
tıbbi şaraplardan bahsettiler. Tıbbi şarap
lar yapmak esasen inhisar idaresinin iştigal 
sahası dışındadır. 17 nci maddede; Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâletinin tıbbi ihtiyaçlar 
için istediği şaraplar inhisarlar idaresince te
min edilir, diye bir hüküm vardır. Bundan da 
anlaşılıyor ki, tıbbi ihtiyaç için istenilen şarapla
rı inhisarlar idaresi temin edecek, fakat tıbbi 
şarap yapmıyacaktır. Bu itibarla bendenizce 
madde yerindedir; ayrıca tadiline lüzum olma
dığı kanaatindeyim. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) +7 17 
nci maddenin müzakeresinde de arzedilecektir ki, 
Sıhhat Ve içtimai muavenet vekâletinin istediği 
şarapları 2 nci maddede kasdolunan tıbbi şarap
lar değildir. O metne göre inhisar idaresi Sıh
hat vekâletinin isteyeceği şarabı bulmağa mec
bur olması lâzımgelirse de bunlar içinde deva 
maddelerini ihtiva eden şarapları değil, bazı 
vasıfları haiz tıbbî şaraplardır. | 

Yoksa Sıhhat vekâleti İnhisar idaresihden 
kınakına şarabı, kola şarabı ve saire gibi de-
vai şaraplar istemez. Tıbbi şaraplardan jnak-
sat da budur. Bu hususta bir takrir takdim edi
yorum. I 

FAÎK KURDOĞLÜ (Manisa) — Arkadaşlar, 
metinde görüleceği üzere bu madde, yani ikin
ci madde Maliye encümenince tedvin edilmiş
tir Hükümetin maddesi kısa; 3 - 4 satırdan]iba
rettir. Maliye encümeninde bu madde nletni 
yazılırken nazara alınmış esbabı mucibeyi frük-
sek takdirinize arzedeceğim. j 

Bu maddenin birinci fıkrasında her t^irlü 
şarap, meyve usaresi, buz, gazoz ve soda I gibi 
şeyleri yazarken hususi kanuna tabi olan Jıbbi 
müstahzarat zaten hariç sanılmıştır. Tıbbi 
müstahzarlar kanunu mahsusa tabi olduğu] için 
zikre de mahal yoktur. İkinci kısmı tâli ima
lâttır, Maliye encümeni metninde «faydalı» ke
limesi mevcut değildir. Bunun mânasmı, sebe
bini, anlamaya da imkân yoktur. ! 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAİT SİREN (Bİlu) 
— Maddede «faydalı» diye bir kayıt yoktur. 

FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Mütaikıp 
encümen metninde var. 

BÜEÇE En. N. CELÂL SAİT SİREN (BMu) 
— Müzakere edilen Bütçe encümeninin madde
sidir, orada yoktur. • | 

FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Pekâlâ, ben 
farkı izah ediyorum. S ncü yani C fıkrasına ge
lince; Maliye encümeni kanunun unvanına ^al
kol ve alkollü içkiler» şeklinin verilmesini is
tiyordu. Diğer encümenler bunu kabul etmedi
ler. Kanunun unvanı «ispirtolu içkiler» halin
de kaldr. Fakat bu fıkradaki alkol tâbiri kal
mış. Malûmu âliniz kanunun istihdaf ettiği 
faydalardan büyük bir kısmı da metil alkol 
denilen ve keresteden ve diğer bazı maddeler
den istihsal edilen alkol nev'inin de elde edilme
sidir. Buradaki alkol tâbirinin anlattığı mana 
mutlaktır. Metil alkoldan alkol sanayiin] en 
mühim kısmını ihtiva eden cila ve ona benzer 
40 kadar mütenevvi madde istihsal olunur. Bu
rada maksut olan sadece «alcool de bouche» ve
ya etilik alkol denilen içki alkolü değildir. Oıtun 
için rica ediyorum, bu fıkradaki «alkol» keli
mesiyle yalnız etil alkolü anlamıyalım, mutlak 
olarak hem metilik, hem de etilik alkolü anlı-
yalım. Bunun daha doğru olacağını zannediyo
rum. Maliye encümeninin fikri budur. 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebepten dolayı A fıkrasının ba
şına (Tıbbi şaraplar hariç) kaydının ilâvesini 
teklif ederim. 

Ağrı 
Dr. H. Kural 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — «Tıbbi şa
raplar hariç olmak üzere» şeklinde kabul ediyo
ruz. 

REİS — Encümen de kabul ediyor. O halde 
fıkra şöyle başlıyacak: «Tıbbi şaraplar hariç ol
mak üzere her türlü şarap...» Maddeyi bu şekil
de reyenizie arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İspirto ve ispirtolu içkilere ait umumî hükümler 

MADDE 3. — İnhisar altında bulunan ispir
tolu içkilerden bazılarının muayyen şartlar al
tında Türk tabiiyetinde bulunan hakikî veya 
hükmi şahıslar tarafından muvakkaten ve kıs
men yapılmasına ve satılmasına Gümrük ve in-
sarlar vekâletinin muvafakatiyle, İnhisarlar ida
resince müsaade edilebilir. 

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

MADDE 4, — Şeker fabrikaları, tâli madde
lerinden ispirto yapabilirler. Ancak, bu fabri
kalar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto mik
tarını imalâta başlamadan önce, ve imalât sıra
sında husule gelen değişiklikleri de mütaakıben 
ve ispirto istihsalinden sarfınazar ettikleri tak
dirde bu keyfiyeti de en az iki yıl evvel İnhisar
lar idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 

Şarap yapanlarla zirai mahsul işliyenler, İn
hisarlar idaresinden önceden izin almak şar-
tiyle, tâli maddelerinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaca göre gümrük ve inhisarlar vekilliği
nin muvafakatiyle İnhisarlar idaresinin tesbit ve 
kabul edeceği kayıt ve şartlar dahilinde her 
türlü ispirto (suma hariç) yapmak için hakikî 
veya hükmi şahıslara idarece müsaade olunabi
lir. 

İnhisarlar idaresi bu madde mucibince elde 
edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde âmillerin
den maliyetine % 5 den 15 e kadar bir kâr ve
rerek satın alır. 

İnhisarlar idaresiyle, şeker fabrikaları ve 
bu kanuna göre ispirto istihsali için kendilerine 
izin verilenler arasında ispirto mubayaa fiyat
larının tesbitinde çıkan ihtilâflar, Umumî mu
rakabe heyetinin hakemliğiyle halledilir. Bu 
heyetin vereceği karara itiraz olunamaz. 

BÜTÇE En. N. CELÂL SAİT SİREN (Bo
lu) — Bütçe encümeninizin 4 ncü maddesi ile 
İnhisarlar encümeninizin maddesi arasmda bazı 
farklar vardır. Bu farklardan biri: maddede 
«Şeker fabrikaları, tâli maddelerinden ispirto 

yapabilirler. Ancak, bu fabrikalar her yıl is
tihsal edebilecekleri ispirto miktarını imalâta 
başlamadan önce, ve imalât sırasında husule ge
len değişiklikleri de mütaakiben ve ispirto is
tihsalinden sarfı nazar ettikleri takdirde bu 
keyfiyeti de en az iki yıl evvel İnhisarlar idare
sine bildirmeğe mecburdurlar» deniliyor. Bütçe 
encümeninizin metninde ise «İspirto istihsalin
den sarfı na^ar ettikleri takdirde bu keyfiyeti 
de en az İM yıl evvel İnhisarlar idaresine bildir
meğe mecburdurlar» fıkrası yoktur. Maddede, 
imal edilecek ispirto miktarı tâyin ve tesbit 
edilmediğine göre bu kayıt bir kıymeti ifade 
edecek mahiyette gözükmiyor. Çünkü eğer şe
ker fabrikaları muayyen bir miktarda ispirto 
imali mükellefiyetini üzerlerine almış olsalardı 
bu mükellefiyetten sarfı nazar ettiklerini 
İnhisarlar idaresinin ispirto ihtiyacını ta
mamlayabilmesini temin için bildirmeğe mec
bur tutulabilirlerdi. Halbuki miktar tâyin ve 
tesbit edilmemiş olmasına göre buradaki kaydm 
maddi bir kıymeti kalmıyor. 

İkinci fark ta: maddeye Bütçe encümenini
zin. metninde bulunmıyan bir fıkra eklen
mesidir bu fıkrada «İnhisarlar idaresiyle 
şeker fabrikaları ve bu kanuna göre 
ispirto istihsali için kendilerine izin 
verilenler arasında ispirto mubayaa fiyat
larının tesbitinde çıkan ihtilâflar, umumî mu
rakabe heyetinin hakemliğiyle halledilir. Bu 
heyetin vereceği karara itiraz olunamaz.» deni
yor. İnhisarlar idaresi elde edilen ispirtonun 
maliyetine % 5 ten on beşe kadar bir kâr vere
rek satın alacaktır. Burada mevzuubahis olan 
mesele, İnhisarlar idaresiyle şeker fabrikaları 
ve aynı zamanda diğer ispirto imal edenler ara
smda maliyet fiyatının tesbitinde husule gele
cek ihtilâfların halline taallûk etmektedir. Bi
naenaleyh bendeniz bu fıkrayı mevcut hukuki 
esaslarla telifi güç bir mahiyette görmekteyim, 
bu hususta tenevvür etmek istiyorum. 

Maruzatımı kısaca hulâsa edeyim: ilâve edi
len birinci fıkra lüzumsuzdur. İkinci fıkra 
da tavzihe muhtaçtır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim; 
Celâl Sait arkadaşımız dördüncü maddede iki 
noktaya itiraz buyurdular. Bunlardan birisi 
Şeker fabrikaları ispirto imalâtından sarfı na
zar ettiği takdirde, iki yıl evvel İnhisar idare
sine haber vermek mecbuuriyetinin konması 
ve bundan ameli bir fayda hâsıl olmıyacağı-
dır. Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki, 
İnhisarlar idaresinin ve binnetice bütün mem
leketin ispirto ihtiyacını ancak şeker fabri
kaları temin ederler, Binaenaleyh memleketin 
ispirto ihtiyacmı temin eden bir müessese gü
nün birinde ispirto yapmıyacağım dediği tak
dirde İnhisar idaresi ve memleket ispirtosuz ka
lır Encümenimiz bu ciheti önlemek için kanu-
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Üun bu maddesine bu fıkrayı koymak mecbu
riyetini hissetmiştir. Şeker fabrikaları ispirto 
yapmaktan sarfı nazar ettikleri takdirde iki 
sene evvel İnhisar idaresine haber vermeli
dir ki, İnhisar idaresi de memleket ihtiyacını 
karşılayarak ispirtoyu bu müddet zarfmda ya
pacağı tesisatla elde edebilsin. Bu mülâhaza 
ile maddeye böyle bir hüküm konmasını Encü
meniniz muvafık görmüştür. Bu sebeple mad
dede bu hükmün kalmasını işin selâmeti bakı
mından istirham ederiz. 

Celâl Sait arkadaşımızın temas buyurdukları 
ikinci mesele de; şeker fabrikaları ile İnhisar 
idaresi arasmda veyahut bu kanuna göre ispir
to yapmak mezuniyetini alan kimselerle İn
hisar idaresi arasında maliyet tesbitinde her 
hangi bir ihtilâf zuhur ettiği takdirde is
pirto imal edenlerin mahkemeye müracaatları
na imkân bırakılmıyarak umumî murakabe he
yetinin hakemliğine müracaat edilmesi ve bu 
heyet kararının gayrikabili itiraz arkadaşımızın 
belki bir bakımdan hakları olabilir. Fakat mev
zuatımızda bu nevi hükümler vardır. Bu 
mesele mevzuubahis olurken Encümeniniz 
mevcut mevzuattan emsal almak sure
tiyle böyle bir hüküm koymağı münasip 
görmüştür. Bu hükümle gerek inhisarların ve 
gerekse müteşebbislerle şeker fabrikalarının 
menfaatlerinin telif edileceği kanaatini vermiş
tir. Yapacakları muamelenin süratle intacı ba
kımından da bu hüküm yerindedir. Emsal ola
rak aldığımız 790 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesi de fabrika ve imalâthane sahibi olupta 
faaliyetlerine müsaade edilmiyen kimseler için 
mahkemeye gitmek yolunu kapamış, tamamen 
istisnai bir hüküm koymuştur. Bu kanunun 9 
ncu maddesine göre bu yedinci maddedeki şera
iti gayri haiz fabrika, imalâthanelerle İdarei 
inhisariyenin kendi elinde bulunmasına lüzum 
gördüğü fabrika, imalâthaneler Ticaret vekâle
tiyle İnhisarlar idaresi ve fabrika ve imalât
hane mümessillerinden teşekkül edecek bir heyet 
marifetiyle takdir edilecek fiyatla mubayaa 
edecektir. Tâyin edilen fiyatla sahibi vermediği 
takdirde emvali menkulesini üç ay zarfında ha
rice çıkarmak mecburiyetindedir, aksi takdirde 
müsadere olunur, der. 

Tasavvur buyrun, 790 numaralı kanunda Ce
lâl Sait Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi ah
kâmı umumiye ile telif edilemiyecek bir hüküm 
mevcuttur. Binaenaleyh ispirto imal etmek 
suretiyle memleket ihtiyacına cevap verecek 
herhangi bir müessese ile idare arasmda bir ih
tilâf çıktığı zaman Yüksek murakabe heyetinin 
hakemliği ile katî fiyat tâyin ve tesbitini esas 
itibariyle kabul ettik. Yüksek murakabe heye
tinin hakemliğini şu bakımdan muvafık görü
yoruz. İşletme müesseselerinin bütün muame
lâtını kontrol vazifesiyle mükellef olan bu he
yet şeker fabrikasının muamelâtı umumiyesini 

de kontrol etmektedir. Bu itibarla ispirtonun 
maddei asliyesi olan melasın kıymetini, maliye
tini ve sairesini pekâlâ bilir. Binaenaleyh en 
salahiyetli yer olarak telâkki olunabilir. Mah
kemeye müracaat esası gerçi düşünülmedi djeğil. 
Düşünüldü. Fakat şöyle bir neticeye vâsıl olun
du. Mahkemeye müracaat edildiği takdirde] ma
lûmu âliniz kanuni bir çok formalite mevcuttur. 
Bu formalitenin ikmali lâzımdır. Mahkeme ispir
to fiyatını tesbit için bir ehli vukuf tâyin j ede
cektir. Bu ehli vukufun vereceği karar üzerine 
ancak fiyat tesbit edebilecektir. Bu belki ÜQ, ve-
yaya beş celsede intaçedilebilir. Mahkeme tiıbia-
tiyle altı ay, üç ay, veya bir sene ve daha uzun 
bir müddet sürecektir. Binaenaleyh herhangi 
bir tesisat yapıp ispirto istihsal eden bir müte
şebbisin üç ay, beş ay gibi imalâtının elinde kal
masını vatandaşın hukukunu sıyanet bakımın
dan doğru bulmadığımız gibi İnhisar idaresinin 
de uzun müddet ispirtosuz kalmasını tecviz 
edemeyiz. Onun için en kestirme çare, sahibi 
salâhiyet olan Umumî murakabe heyetinin ha
kemliğine müracaat etmek suretiyle işi hallet
mektir. Bunu umumî gidiş bakımından da daha 
faideli bulduk. Takdir Heyeti Âliyenizindır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Muhterem arkadaşlar, söylemek isledi
ğim şeyi benden evvel Celâl Sait arkadaşım 
esbabı mucibesiyle izah ettiler. Buna rağmen 
Mazbata muharririnin beyanatı üzerine sö^ al
mak lüzumunu hissettim. 

Efendim; hâdise şudur: Şeker fabrikaları 
ispirto imal etmektedir. Binaenaleyh yapajcak-
ları ispirto miktarını evvelden İnhisarlar ibare
sine haber verecekler. Şayet bu miktarda] bir 
tahavvülât icabediyorsa onu da zamanmdai İn
hisar idaresine haber verecektir. Şayet büsbü
tün ispirto yapmaktan sarfı nazar ederlerse^ iki 
sene evvel haberdar edeceklerdir. Muhtejrem 
mazbata muharriri bunun niçin böyle yapıldı
ğını izah ettiler ve buyurdular ki, ispirtoyu 
münhasıran şeker fabrikaları istihsal ediyor. 
Biran gelir de yapamayız dedikleri zaman mem
leket ispirtosuz kalır. Buna tedbiri mâni olmak 
için böyle yaptık dediler. Bu hususta yeni bir 
fabrika tesisi İM seneye mütevakkıf olduğu ficin 
müddeti de iki sene olarak koyduk, hattâ b\ 
için iki sene dahi kâfi değildir, dediler. 
Sait arkadaşımız dahi meseleyi güzelce iz£ 
tikleri gibi, şeker fabrikaları ne miktardE 
pirto yapacaklarına dair bu kanunla bir tas 
altında değildir. İsterse beş bin kilo, isterse 
beş yüze kilo yapar. Hattâ on bin kilo yapaca
ğım diye söz verir, herhangi bir hâdise yü: îtin
den, beş bin kilo yapabildim diye haber v(srir. 
Binaenaleyh şeker fabrikaları böyle bir hal: ve 
salâhiyeti haizdir. O halde böyle buhran za
manlarında bir taahhüdata girmemişken iki se
ne evvel haber vermeleri biraz tezat teşkil 
ediyor. 
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Şimdi esbabı mucibeleri gayet kuvvetlidir. 

Herhangi bir hâdisede yapamıyoruz dedikleri 
zaman memleketin ispirto ihtiyacını da düşün
mek lâzımdır. 

Bana kalırsa bunun çarei halli şöyle olmalı
dır: İki sene evvel haber vermekle değil, 
Şayet yapamıyacaklarsa günün birinde derhal 
idareye vazıyed ederek gerek mevaddı iptida-
iyesine, gerekse tesisatına iki sene müddetle va
zıyed etmek hakkını haiz olmalıdır. Bu takdir
de 10 000 kilo ispirto vereceğim diyen adam 
fabrikayı kapatmazda 100 kilo verirse o va
kit istihdaf edilen gaye kaybolur. Onun için 
ciddi olan esbabı mucibelerine, hakikî tatbika
tın mânasını verebilmek için iki sene evvel ha
ber vermek, böyle terkettikleri takdirde, inhi
sarlar idaresi iki sene için bunların tesisatına 
vazıyed edebilir diye bir kayid koymak lâzım-
gelir. Hattâ Bunu yalnız terkettikleri takdir
de değil, istihsalâtı haddi asgariye indirdikleri, 
yani memleket ihtiyacını karşılamıyacak zaman
da dahi bu yola gitmek faydalı olur. Bu mad
deyi bu şekilde tashih etmek encümenin ve Hü
kümetin noktai nazarlarına ve maksatlarına 
daha elverişlidir. Henüz bir teklif hazırlama
dım, eğer muvafık görülürse encümen bunu tas
hih etsin. Gerek Hükümet ve gerek encümen bu 
noktai nazarı kabul ettikten sonra bir formül 
bulunur. 

REİS — Rey nisabı kalmamıştır, açık rey
lerin neticesini bildirdikten sonra celseye niha
yet vereceğim. 

Ankara şehri îmar müdürlüğünün 1939 malî 
yık hesabı ka.tî kanununa (270) zat rey vermiş
tir. Nisap mevcuttur, muamele tamamdır. 
Kanun (270) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük itha
lât umumî tarifesinin 815 numarasının tadiline 
ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına dair olan 
kanuna (269) zat rey vermiştir. Nisap mevcut
tur, muamele tamamdır. Kanun (269) rey ile 
kabul edilmiştir. 

Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî 
tarifesinin muhtelif pozisyonlarına dahil bazı 
madelerin gümrük resimlerinden îcra Vekilleri 
Heyetince ya,pılan değişikliklerin tasdiki hak
kındaki kanuna (279) zat rey vermiştir. Nisap 
mevcuttur, muamele tamamdır. Kanun (279) 
rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilkkâ-
nun 1936 tarihli ticaret ve seyrisefain muahede
sinin temdidine ait notaların kabulü hakkındaki 
kanuna (254) zat rey vermiştir. Nisap mevcut
tur, muamele tamamdır. Kanun (254) rey ile 
kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
içtimaa son veriyorum. 

Ka,panma saati : 17,03 

»m<* 

(takara şehri İmar müdürlüğünün 1939 malî yılı 

Afyon Karahüar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

hesabı katisi hakkındaki 
neticesi 

(K 
Âza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 270 
Kabul edenler : 270 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 159 
Münhaller : 0 

[Kabul edenle?-] 

Amasya 
İsmail Hakla Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bay tın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 

Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Nuınan Aksoy 
Nurullah Esad Sumtr 
Rasih Kaplan 

kanuna verilen reyle: 

anun kabul edilmişti 

Türkân Ö n 
Aydın 

Adnan Menderea 
Dr. Hulusi Alatas 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 
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Bahketir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Neemeddin Sahir 

J5J««« 
Süreyya örgeevraı 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özcağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
liurahi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. AJrif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çorvh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
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Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
\bdülhak Fırat 
Salih Basotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Nakîye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
îstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Tşm 

Gatianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
r>r. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

. 1942 0 : İ 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
E dib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 

îgel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 

I Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsı 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıkh 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Tahsin Coşkan 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgübl^i 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denjker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmlen 
Ali Muzaffer Göker j 
Dr. Osman Şevki Ulucfağ 
Fuad Gökbudak 
^alip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
fzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilba|şı 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcj 
Memed Şevket özp^-
zarbaşı 
Mihrî Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 
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Ordu 

A.1İ Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kanın 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Kıza Esen 
Naki Bekmen 

[R*yt iştirak 

I : 67 1. 
Ordu 

A.1İ Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rite 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

. 1942 C : 1 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Haîid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosmtan 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maras 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tüne* 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 

etmeyenler] 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çank\r\ 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Reis) 

ÇorvÂ 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
îsmet Eker 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. îbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ulkümen 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

JTrfa • 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
i emel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

k Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

ı- Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 
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Gazianteb 

Dr. MemedAli Ağakay 
Giresun 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcöz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura! 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
C e vat D u rsun oğlu 

Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said 
Akbaytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Gl. Aşır Atlı 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 

Osman Ercin 
Yaşar özey 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

RİB6 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 

Siird 
Şefik özdemirj 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Saö^k 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Razi Soyer (M.) 
Şeref TJluğ 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvaş (M.) 
Münib Boya 

YozgaŞ 
Celâl Arat 
Ziya Arkant i 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Mehmet Emin Erişirgil 
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Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline 

ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Ura» 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulu» 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sozener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Aza adedi 
Reye i|tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
269 
269 

0 
0 

160 
0 

[Kabul edenler] 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

BUlit 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilnten 
Memed Sanlı 

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

ÇanakkaU 
Atıf Kamçıl 

Avn; Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

ÇorvA 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekcioğlu 
Şakır Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Haindi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Murıed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
GL Ilışan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Ynsaf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
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Hamdi Selçuk 
İçel 

Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevf ik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 

t : 67 1.6 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoglu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 

1942 C : 1 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Ha san Men em encioğl u 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. liasim Ferid Talay 
Kaim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalctlin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü" Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmcn 

Seyhan * 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tanman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Ressam Şevket] Dağ 
Sinob] 

Oenıai Ali s j 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğflu 

Sivas] 
Abdurrahman |Naci De^ 
mirağ 
Gl. Akif öztjîkin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürlelyük 
Mitat Şükrü B^eda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Yalıya Kemal Beyatlı 

Tokad] 
Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Ifeşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon] 
Daniş Eyiboğlıj 
Faik Ahmed EJarutcu 
Raif Karadeniz j 
Salise Abanozoğlu 
şerif Bilgen 

Tunceli] 
Haydar Rüştü jöktem 

Urfa I 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yjurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen j 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Ijîozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya öztbçi 
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yvMih 9foy[] 

Afyon Karahisar I 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptai 
Palih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan | 
Hilmi Şeremetli I 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendaî 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Aya» 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh, 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 

[j,9\U9f\,9U>.%9 

(Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağraİı (V.) 
Fuad Ziya Çiyütepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
Aziz Samih Üter 
İskender Artım 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakaj 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

Salâh Cimcoz (M.) 
İzmir 

Celâl Bay ar 
Dv. Hüseyin Hu İki Cura 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmııd Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hac er Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay j 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Aşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
ECenan Örer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Hali d Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(1. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ahmed İhsan Tok göz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Raif Dinç 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 
Şemsa İşeen 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim lııcecteıyı 
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Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(ita. V.) 

Tekirdağ 
Payık öztrak 

t : 67 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 

1.6.1942 C : İ 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Razi Soyer 
(M.) 
Şeref Uluğ 

ta* 
Hakkı Ungan ( M | 
ibrahim Arvas (M..) 
Münib Boya 

Yotgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazini Atıf Kuyucjak 
Memed Emin Erisirgil 

Gümrük taarife kanununa bağlı ithalât umumî tarifesinin muhtelif pozisyonlarma dahil bazı 
maddelerin gümrük resimlerinde îcra Vekilleri Heyetince yapılan değişikliklerin tasdiki hal$tkın-

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmişjtir) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 279 

Kabul edenler : 279 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 150 

Münhaller : 0 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

[Kabul 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Ratsiiı Kaplan 
Türkân örs 

Aydm 
A.dnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataa 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
GL Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar • 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

edenler] 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlıkaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtf i Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerbeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili) 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rüküfa. 
Mustafa Abdülİalik 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
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Çorum 
Dr. Mustafa Cantekm 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran. 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kıazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianleb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
GL îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

t : 67 1.6, 
Gümüşane 

Duıak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkari 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ulkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevi'ık Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 

1942 C : 1 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hiimi Kalaç 
İN azmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Vasıf Çınay 
Manisa 

Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran i 
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Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlû 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dftğ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-

î : 67 1.6 
mirağ 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bfleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 

1942 C : İ 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bigen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

TJrfa 
G-l. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 

Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucakt 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V-) 

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

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esenda! 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Sabit Sağıroğlu 
(M.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Agakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 
(M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

Turhan Cemal Berik^r 
İstanbul 

Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. Y.) 
Galib Bahtiyar Gökejr 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hûlki Cı^ra 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkufd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Fuad Köprülü 
ömerKüntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
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Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

î : 67 1.6. 
Manisa 

Gl. Ali Rıza Artunkaİ 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hal id Onaran 
irfan Feri d Al paya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral İzzettin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

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

1942 C : 1 
Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Raif Dine 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. Y.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Razi Soy er (M.) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Uugan (M.) 
ibrahim Arvas (M.) 
Münih Boya 

Yosgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Memed Emin Erişirgil 

Türkiye ile italya arasmda mevcut 29 ilkkânun 1938 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavele
sinin temdidine ait notaların kabulü hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhallar : 

[Kabul edenler] 

Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankarc 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 

429 
254 
254 

0 
0 

175 
0 

ı Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
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Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
GL Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Serem etli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusnhi Bulayırîı 

t : 67 1.6. 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmail Kemal Alpsar 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Knltakkıran 
Fuad Balkan 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Î8tamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Ism 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsau Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

1942 0 : 1 
Nafi Atuf Kansu 

Gümü^ane 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 
^ usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Abdülgani Türkmen 
İçel 

Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrcm Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı ülkmen 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karam ursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi l^alaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu1 

Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ür^üblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettiıjı Denker 
Dr. Fuad Umajv 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın j 

Kırşehir] 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli\ 
Dr. Fuad Sorriğman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konyal 
Ahmed Hamdi (Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad cjebesoy 
îzzet Erdal j 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin j 

Kütahyia 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgoren | 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedhjı Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş | 
Müttalib öker) 
Nasuhi Baydaıj 
Osman Taner 

Manisa] 
Asım Tümer I 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer ı 
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Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemcncioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Forid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

t : 67 1.6 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
ITüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Sİird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

İMİ 0 : 1 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Alış 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hal it Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuyucak 
tbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özenci 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoglu 

Amasya 
Esat Uraz 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
tsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Leveııd 
Nazmi Toncöğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlü 

Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Gün I ekin 

Çankırı 
Avııi Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. t. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Sabit Sağıroğlu (M.) 
Erzincan 

Aziz Samih Ilter 
tskender Artun 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Agakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
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Hasan Fehmi Ataç 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdı Selçuk 
Memed Teeirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Abidin D a ver 
Dr. Eefik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Malımud Esad Bozkurd 
Eeşad Mimar oğlu 
Şenime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hâyrullah Diker 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

t : 67 1.6 
Kırşehir 

Hazim Börekçi (M.) 
Dr. Hüseyin Ülkü 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besini Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

1942 C : 1 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 

d. D 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravava Marmarai 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Alımed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi .Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas i 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Özt^kin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadkk 
Şemsettin Günşltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasıp Ahmed Aytuna 
Rosai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğhj 
Halil Nihad Bbatepe 
Haindi Ülkümejn 
Hasan Saka 
Milat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Razi Soyer (Mi) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan ([M.) 
İbrahih Arvas |(M.) 
Münib Boya 

Yozgad\ 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant i 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Mehmed Emin İfirişirğil 
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S. Sayısı: 155 
Millî piyango idaresinin 1941 malî yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 

Muhasebat encümeni mazbatası (3/469) 

T. a ~" " "" " 
Başvekâlet 9.V. 194$ 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1781 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî piyango idaresinin 3670 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan Murakabe heyetince tet

kik ve tasdik edilen 1941 yılı bilançosunun ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 
Başvekil 

Dr, B. Saydym 

Millî piyango murakabe heyeti yüksek reisliğine 

Millî piyango idaresinin 1941 takvim yılma ait bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı ilişik olarak tak
dim olunmuştur. 

1941 çalışma yılımız, bugünkü durum dolayısiyle, hasılatın inkişafına mâni olacak en gayri müsait 
şartlarla dolu bulunuyordu. Buna rağmen idaremiz, Yüksek murakabe heyeti ile Maliye vekâleti yük
sek makamından aldığı direktifleri takip ederek 1941 yılı bilançosunu da - her yıl artan hasılat 
prensibine sadık kalarak - evvelki yıla nazaran 117 561 - lira fazlasiyle ve 2 737 873 - lira safi kârla 
kapamağa muvaffak olmuştur. İdaremizin günün isterlerine uygun olarak aldığı tedbirler ve hal
kımızın Millî piyangoya karşı gösterdiği devamlı sevgi ve alâka geçen yılın zor şartlarını yenmiş ve 
evvelki çalışma yılma nazaran daha başarılı ve daha verimli bir netice elde etmemizi temin etıjniştir. 

Bu hesap devresi zarfında, 15 ikincikânun 1942 çekilişi de dahil olduğu halde, (12) si ajylık, (5) 
şi de fevkalâde olmak üzere (17) piyango tertip edilmiştir. 

15 ikincikânun 1942 tarihinde yapılan çekilişe ait bilet satışlarının mühim bir kısmı 1941 yılının 
son ayında yapıldığı için geçen senelerde olduğu gibi bu sene de mezkûr çekiliş 1941 takvim yılma 
maledilmiştir. 

Bu sebeple 15 ikincikânun 1942 çekilişine ait olup 1.1.1942 - 15 .1.1942 günlerinde satılan 
biletler 31 . XII . 1941 de satılmış gibi kabul edilerek 1941 takvim yılı hesabına ithal olunmuştur. 

1. Varidat : 
A) Bilet satışları : 
idarenin asli gelir kaynağını teşkil eden bilet satışları 1941 takvim yılında 8 486 500 lira 25 

kuruşa baliğ olmuştur. 
1940 yılı bilet satışı 8 562 684 lira olduğuna göre bu senenin satışı 76 184 lira noksanıdır. 

Bu noksanlığa geçen sene İstanbul ve Trakya'nın tahliyesi dolayısiyle bu mmtaka satışlarıridan kay
dedilen tenezzüller sebep olmuştur. 1941 yılının ilk üç ayında 1940 senesine nazaran 176 090 liralık 
fazla satış temin olunmuştur. Bu fazlalığın diğer tertiplerde de muhafaza edileceği ve binnetice 
1941 yılı satışlarının bir evvelki seneye nazaran büyük bir fazlalıkla kapatılacağı ümict edilir
ken İstanbul ve Trakya'nın tahliyesi mevzuubahis olmuş ve bu hâdise umumî satışımızın} üçte bi
rini temin eden bu mmtakadaki satışlarımıza ehemmiyetli surette müessir olarak 19411 yılının 
ikinci ve üçüncü tertip satışlarında bir evvelki senenin aynı aylarına nazaran 402 266 liralık satış 
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noksanı kaydedilmiştir. Tabii halin avdetini mütaakıp yapılan çekilişlerde bu noksanın mühim 
bir kısmı telâfi edilmiş, sene sonunda bu noksan 76 184 - liraya kadar düşürülebilmiştir. 

B) Mevduat faizleriyle, tasarruf bonosu faiz vekomisyonlan : 
]941 yılında bankalardaki mevduatımızdan 13 803 lira faiz temin olunmuştur. 4120 sayılı ka

nunla kabul edilen salâhiyete istinaden 1941 yılında 3 347 0Q0 lira kıymetinde tasarruf bonosu 
alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına bloke edilen piyonga ikramiyeleri bu bono
larla karşılanmış ve bu muamele neticesinde 34 826. - lirası faizden, 4 389. - lirası da satış komis
yonundan olmak üzere ceman 39 125. - lira kâr temin edilmiştir. 

C) Gişeler varidatı : 
Ankara ve istanbul'da halka perakende bilet satmak üzere açılan gişelerimizin 1941 yılında 

temin ettikleri varidat 22 937, 12 liradır. Gişelerimizin aynı sene masrafları 8 345, 90 lira oldu
ğuna göre elde edilen gişeler safi kârı 14 591, 22 liraya yükselmiştir. Gişelerin tesisi suretiyle 
bayilerin alacağı bu komisyonun idare safi kârına intikali temin olunmuştur. 

Bu kârın 10 748, 72 lirasını İstanbul gişemiz, 3 842, 50 lirasını da Ankara'daki gişelerimiz te
min eylemiştir. 

2. Masraflar : 
A) idare masrafları : 
idaremizin 1941 yılı bütçesine umumî masraflar için konulan ve bilâhara bütçemizin 10 ncu 

maddesindeki salâhiyete istinaden mütehavvil masraflara idare heyetinizce ilâve edilen 16 443. - lira 
ile 293 936. - liraya baliğ olan tahsisattan 58 009 lirası tasarruf edilmek suretiyle 235 927. - lirası sar-
fedilmiştir. 

Bu masrafın 8 486 500. - liralık satış hasılatına nisbeti % 2, 78 dir. Geçen senenin nisbeti 2, 18 idi. 
Buna nazaran 1941 yılı idare masraflarında % -, 60 kadar bir fazlalık vardır. Bu fazlalık, 1941 
yılında kâğıt ve sair malzeme fiyatlariyle, tabı ücretlerinin geçen senelere nazaran bir hayli artmış 
olmasından ve bu sene zarfında reklâma daha geniş bir yer verilmiş bulunmasından tevellüt etmiştir. 

Tayyare piyangosunun ilgasına tekaddüm eden ve normal bir sene olarak telâkkisi icabeden son 
faaliyet senesinin idare masrafları nisbeti % 2, 86 idi. Buhranlı bir seneye tesadüf etmesine rağmen 
idaremizin 1941 yılı masraf nisbeti bu haddi bulmamıştır, iki nisbet arasında idaremiz lehine % 

-, 08 fark vardır. 
B) Satış komisyonlarında tasarruf : 
idaremizin aylık ve fevkalâde piyangolarda bayilere verdiği satış komisyonunun senelik vasatisi 

1940 yılında % 8, 35 idi. 1941 yılında 8 486 500. - liralık bilet satışı üzerinden verilen komisyon 
miktarı 621 561 - lira olduğuna göre vasati satışkomisyonu nisbeti % 7, 32 dir. 

Buna nazaran idaremizin 1941 yılı satış komisyonlarında, alınan tedbirler sayesinde, 1940 yılma 
nazaran % 1, 03 nisbetinde bir tasarruf temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarruf idaremize geçen seneye nazaran 87 061. - lira kazandırmıştır. 
3. Safi kar : 
idaremizin 1941 yılı safi kârı 2 737 873, 29 liradır. Kârın senelik bilet satışına nisbeti % 32, 26 

dır. 1940 yılında bu nisbet % 30, 60 idi. 
1940 yılı safi kârı 2 620 312, 29 lira olduğuna göre bu sene geçen seneye nazaran 117 561. - li

ra fazla kâr temin edilmiştir. 
1941 yılı bilançomuzun 3670 sayılı kanunun 6 ncı maddesi mucibince yüksek tasviplerine sunuldu

ğunu saygılarımla arzederim. 
Millî Piyango 

idare heyeti Eeisi 
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Millî piyango idaresinin (1941) bilançosu tarafımızdan tetkik edilerek (aktif ve pasifj) inde 
mevcut mebaliğ, resmî kuyudat ve evrakı müsbite ile karşılaştırılmış olduğu gibi mevcut kıymetler 
de tadat edilmiştir. 

İdarenin (1941) yılı zarfında (2 737 873,29) lira safi kâr elde ettiği ve bilançonun kayıtlara 
mutabık, usul ve mevzuata uygun bir şekilde tanzim edildiği görülmüştür. 

Saygılarımızla arzederiz. 

Millî Piyango nezdinde 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Maliye vekâleti 
Murakıbı Murakıbı 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 3/469 
Karar No. 13 

20. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Millî piyango idaresinin 3670 sayılı kanunun 
altıncı maddesine tevfikan Murakabe heyetince 
tetkik ve tasdik edilen 1941 yılı bilançosunun 
gönderildiğini bildiren Başvekilliğin 9. V. 1942 
tarih ve 6/1781 sayılı tezkeresi encümenimize ha
vale buyurulmakla okundu. 

Dosya meyanmda mevcut bulunan idare he
yeti raporunun tetkikmdan dahi müsteban buyu-
rulacağı üzere mezkûr idarenin 1941 yılı safi 
kân 2 737 873 lira 29 kuruş olup 1940 yılı safi 
kârına nazaran 117, 561 lira fazla bir kâr temin 
edildiği anlaşılmış ve bilançonun, aktif ve pasi
finde yazılı mebaliğin kayıtlar ve evrakı müsbite 
ile tatbik olunduğu ve usul ve mevzuata uygun 
bir şekilde tanzim edildiği murakıp raporunda 
izah ve beyan edilmiş olduğundan bu bapta en
cümenimiz tarafından başkaca mütalâa serdine lü
zum ve mahal görülmemiştir. 

Yukarıda sözü geçen 3670 sayılı kanunla büt

çenin tasdiki icra vekillerine ve bilançonun tet
kik ve tasdiki salâhiyeti dahi hususi bir muraka
be heyetine birakılmış ve musaddak bilançonun 
birer suretinin Maliye vekâletiyle Büyük jmillet 
Meclisine arzı kabul edilmiş olmasına nazaran 
mebusların bilanço üzerinde yapacakları tetkikat 
neticesinde alâkadar makamlardan diledikleri iza
hatı alabilecekleri tabii bulunmuştur.. Keyfiyet 
Umumî Heyetin ıttılaına arzedilmek üzere işbu 
mazbatamız Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Divanı Mu. En. Reisi M. M. Kâtip 

Niğde Çanakkale Kastaınonu 
Faik Soylu R. Bulayırlt Nuri T^amaç 

Balıkesir Bolu Bolu 
/ / . Şeremetli Cemil özçağlar E. Tcrlikaya 

Burdur Burdur Erzurum 
/ . İV. Dümen M. Sanh N. Durulu 

Sivas 
M. Gürleyük 

^ • ı » 
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S. Sayısı . |62 
Bolvadım'n Yürük Karacaviran köyünden Mehmed 
oğlu Osman Uçarın ölüm cezasına çarptırılması hak 

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni | 
mazbatası (3/434) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı :, 6/284, 4/1297 

13 .11 . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Boğmak suretiyle adam öldürmekten suçlu Mehmedoğiu 1328 doğumlu Osman Uçar'm ölünjı ve 
Mehıııedoğlu 1341 doğumlu Abdülkadir Sönmez'in sekiz sene ağır hapis cezalariyle mahkûmiyet
lerine dair Afyon Ağır ceza mahkemesi tarafından verilmiş olan hükmün tasdikma Temyiz mahke
mesince karar verildiğinden ölüm mahkûmu olan Osman Uçar hakkında mütaakıp muamelenin 
Büyük Millet Meclisince yapılması için Adliye vekilliğinden 12 . I I . 1942 tarih ve 62/13 sayılı 
tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve netice
sinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
i Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/434 

Karar No. 40 

22 . V . 1942 

Yüksek Eeisliğe 

Bolvadin'in Yörük Karacaviran köyünden 
Mustafa kızı Halime'yi öldürmekten suçlu aynı 
köyden Memedoğlu 1328 doğumlu Osman Uçar'm 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Afyon Ka-
rahisar ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi Umumî heye
tinden sâdır olan 12 . I . 1942 tarih ve 198/11 
esas ve 4 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni 
muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
13 . I I . 1942 tarih ve 4/1297 sayılı tezkeresiyle 
birlikte Encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkikmda adı geçen Osman Uçar'm Yörük 
Karacaviran köyünden Mustafa kızı Halime'yi 
uykuda olmasından bilistifade nezdinde bulunan 
25 lirayı almak maksadıyle yorganı başına atıp 

boğduğu mahkemece sabit görülerek ölüm .cefy 
sına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesinde 
suçlu Osman Uçar'a hükmedilen ölüm cezasının 
infazına Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desine tevfikan karar verilmesi hususunun Umû
mî Heyetin tasvibine arzedilmesi ittifakla karar 
altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. 

Çorum Zonguldak 
Münir Çağıl Şinasi Devrin 

Balıkesir Erzincan 
O. Niyazi Burcu A. Fırat 
Kastamonu Kocaeli 

Abidin Binkaya Salâh Yargı Saim Ali Dilenire 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Hatay 

B. S. Kunt 
Rize 





S. Sayısı: 
Bor kazasının Ulukışla Köyünden İsmailoğlu Ali Kılıc-
demir ve Niğde'nin Kitreli köyünden Ibrahimoğlu 
Abdurrahman Çığ'ın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/393) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazt işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1525 

Sayı : 4/6235 

30 . VII . 194^ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek ve saireden suçlu İsmailoğlu 1322 doğumlu Ali Kılıçdemir ile Ibrahinioğlu 
1320 doğumlu Abdurrahman Çığ haklarında Niğde Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme 
mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince ka
nuni merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 25 . VII . 1941 tarih ve 93/373 sayılı tezkere 
ile gönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam] 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/393 
Karar No. 39 

22.. V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Bor kazasının Cücü köyünden Durmuşoğlu 
Nazif'i taammüden ve müştereken öldürmek
ten suçlu aynı kazanın Ulukışla köyünden İs
mailoğlu 1322 doğumlu Ali Kılıçdemir ile Niğ
de'nin Kitreli köyünden Ibrahimoğlu 1320 do
ğumlu Abdurrahman Çığ'ın ölüm cezasma mah
kûmiyetleri hakkında Niğde Ağır ceza mahke
mesince verilen hükmün tasdikına dair Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesinden sâdır olan 

1622 esas ve 1768 karar sayılı ilâm, mütaakıp 
kanuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
30 . VII . 1941 tarih ve 4/6235 sayılı tezkere
siyle birlikte Encümenimize havale ve tevdi 
Duyurulması üzerine bu işe ait dâva dosyasının 
tetkikında adı geçen Ali Kılıç ve Abdurrahman 
Çığ'm borç aldığı yüz lira ile köyüne dönmekte 
olan Nazif'i müştereken ve taammüden öldür
dükleri ve üzerinde bulunan yüz lira ile tabc|n-



casmı gasbettikleri mahkemece sabit görülerek 
ölüm cezasına çarptırıldıkları anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde suçlu îısmailoğlu Ali Kıkçdemir ile Ibra-
himoğlu Abdurrahman Çığ'a hükmedilen ölüm 
cezasının Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan infazına karar verilmesi 

hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi 
ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Balıkesir Erzincan Hatay 

O. Niyazi Burcu A. Fırat B. 8. Kunt 

Kastamonu Kocaeli Rize 
Abidin Binkaya Salâh Yargı Saim Ali Dilemre 
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S. Sayısı: 175 
Ankara şehri imar müdürlüğü! 1939 malîL yılı hesabı 
katisine ait raporun jsunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresiyle Ankara Belediyesi imar mü
dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâ

yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/458,|1/694) 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/458) 

T. C. 
Divam muhasebat 
Sayı: 197159/1055 24 . IV . 194$ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri imar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ak raporun bağlı olarak sunul
duğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Di. Mu. Reisi 
8. Oran 

Rapor 

Dahiliye vekâletince tanzim edilerek bir nüshası Divanı muhasebata gönderilmiş olan Ankara 
îmar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisi; 2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun 83 
ncü maddesine uyularak, Divanca tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşı
laştırılmış ve neticesi aşağıda arzolunmuştur. 

Muhassasat 

Bütçe ile verilen tahsisat : 
3196 numaralı kanunla verilen salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan ^939 

malî yılı bütçesiyle 164 075 lira verilmiştir. 
Munzam tahsisat : 
Geçen seneler bütçe tasarrufatı karşılık gösterilmek suretiyle îcra Vekilleri Heyetince 78 3J38 li 

ra 7 kuruş munzam tahsisat olarak kabul edilmiştir. 
Fevkalâde tahsisat : 
3130, 3149, 3396, 3349 ve 3396 numaralı kanunlar mucibince 1938 malî yılında tahsisat kayldedi 

len mebaliğden sarfolunmıyan kısmı olarak 1939malî yılına 483 980 lira 49 kuruş devrolunmajk su 
retiyle mezkûr sene zarfında yeniden varidat ve tahsisat kaydedilmiştir. 

Yukarıda arzedildiği üzere bütçe ile verilen ve munzam ve fevkalâde tahsisat olarak ita olfunan 
tahsisat yekûnu 726 363 lira 56 kuruştur. 

Bundan 1939 malî yılı içinde sarfolunmıyan ve 1940 malî yılında yeniden varidat ve tahsisat kay
dedilmesi lâzımgelen 233 886 lira 29 kuruş tenzil edildikten sonra bakiyei teşkil eden 492 477 lira 
27 kuruşun tahsisat itibar edilmesi lâzımgelirkenhesabı katide 234 767 lira 29 kuruş fazlasiyle 

şehri 
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727 244 lira 56 kuruşun tahsisat olarak gösterildiği anlaşılmış ve sebebi bağlı cetvelde izah edil

miştir. 

Sarfiyat 
Hesabı katide sarfiyat olarak gösterilen 436 342 lira 68 kuruş muhasibin idare hesabına uygun

dur. 

Varidat 
Tahakkuk ve tahsilat: 
Hesabı katide yazılı tahakkukat yekûnu 746 832 lira 39 kuruş ve tahsilat yekûnu 733 871 lira 47 

kuruş ve muhasip idare hesabından tesbit olunan tahakkukat yekûııu 512 916 lira 10 kuruş ve talısilât 
yekûnu 499 985 lira 18 kuruştur. Aradaki fark sebepleri bağlı cetvelde izah edildiği üzere 1939 malî 
yılında varidat kaydedilmesi lâzımgelen evvelki seneler muhassasat bakiyesi devirlerinin hatalı ola
rak alınmış ve 1940 senesine devredilmesi lâzımgelen miktarın da 1939 senesi varidat tahakkukat ve tah
silatından tenzil edilmemiş olmasından ileri gelmiştir. 

Yukarıdaki izahat nazarı dikkate alınmak suretiyle hesabı katide yazılı rakamların kabul edile
bileceğini arzeyleriz. 

Birinci Reis 
S. Oran 

Aza 
M. thsan Er enli 

Aza 
E. R. Ayla 

D: I Reisi 
F. Eke 

Âza 
H. Demirsoy 

Âza 
F. özbudun 

D: 2 Reisi 
A. Yurdakul 

Âza 
N. Başak 

Âza 
Z. Akif Orbay 

1): 3 Reisi I): 4 Reisi A z a 

A. Özgen F. Erinç B. Esen 
Aza Âza Âza 

Y. Z. Aslan ('•. Dinçer M. Menemencioğlu 
Aza Müddeiumumi 

M. Ali Apak Enver Arkun 

Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1939 malî yılı kati hesabı hakkmda kanun lâyihası (1/694) 

T.G. 
Başvekâlet 19 . IX . 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi: 6/4414 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisi hakkmda Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 . IX . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanım lâyihası ve merbutu cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı kati lâyihasının izahnamesidir 

Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı kati kanununun lâyihası bir me
tinle bir senei kâmile zarfında cereyan eden malî muamele netayicini gösteren mizan ve bütçe 
muhteviyatı varidat, tahakkukat ve tahsilatını irae eden cetvellerden terekküp etmek üzere ter
tip ve takdim olunmuştur. 

îmar müdürlüğünün teşkilât-ve vazifesine dr ir olan 1351 numaralı kanuna tevfikan İcra Ve
killeri Heyetince kabul ve tasdik buyurulmuş olan usulü muhasebe talimatnamesinin muhtevi 
olduğu esaslar dairesinde tutulan esas defterlerinden iktibas edilmiş bir hulâsadır. Burada, mü-

( S. Sayısı : 175 ) 
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diriyetin bir senelik muamelâtı maliyesi, muhtelif hesaplar üzerinde topluca görüldüğü gibi va
ridat ve sarfiyatın fasıl itibariyle müfredatı da ayrı cetveller halinde tanzim ve raptedilmjiştir. 

Tahsisat ve tediyat : Merbut üç numaralı cetvelde görüleceği üzere 1939 malî yılı zarfında 
bilfiil tahakkuk eden varidat 746 832 lira 39 kuruş olup senesi içinde 733 871 lira 47 kuruş tahsil 
edilmiştir. | 

Muhassasat : 1939 senesi masarif bütçesine karşılık olmak üzere Bütçe kanunu ile 164 075 
lira tahsisat alınmıştır. Bundan başka sureti bağlı îcra Vekilleri Heyetinin 17. I I . 1940 tarih 
ve 2/12871 numaralı karariyle tahsisat olarak kabul buyurulan 118 539 lira 77 kuruş 5 ncı fa
sıl, 1 nci istimlâk bedeli masrafları ve 749 lira 90, yine faslı mahsus olarak yüksek okullar ve 
417 376 lira 50 kuruş faslı mahsus istimlâk bedellerine ve âti senelere sâri olmak üzere me
zarlık faslı mahsusa verilen tahsisattan 1938 den müdevver 26 503 lira 39 kuruşla 1939 senesi için 
verilen tahsisat yekûnu 727 244 lira 56 kuruşa baliğ olmuştur. 

2 numaralı cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile muhtelif tertiplere mevzu işbu 727 244 
lira 56 kuruş tahsisattan 1939 senesi zarfında 436 342 lira 68 kuruş sarf edilip 290 901 lira 88 
kuruş tediyat bakiyesi olarak kalmış ve nakden mevcut olan işbu tahsisat mayıs 1940 gayesinde 
tenkis ile emanete alınmıştır. Kanun lâyihası merbut ve cetveller üzerinde izaha muhtaç başka 
hususat kalmamış olduğu arzolunur. 

Dahiliye vekil: 
F. öztrak 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 1/694, 3/458 
Karar No. 14 

23. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1939 malî 
yılı katî hesabı hakkında Başvekilliğin 19 eylül 
1941 tarihli ve 6/4414 numaralı tezkeresiyle tek
lif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın 
raporiyle birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Katî hesapta yazılı muhassasatm 234 765 lira 
29 kuruş fazla olduğu bunun da hususi kanun
ları mucibince verilen tahsisattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve 1940 malî yılında yeni
den varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere muhas-
sasattan tenzili icabeden 233 886 lira 29 kuruşun 
hesabı katiye ithal ve 1938 malî yılından 1939 yı
lma devri icabeden muhassasatm da 881 lira faz-
lasiyle devredilmiş olmasından ileri geldiği ve 
katî hesapta yazılı sarfiyatta fark olmadığı ve 
tahsilat miktarının da 233 886 lira 29 kuruş fazla 
olduğu ve bu fazlalığın da, hususi kanunları muci
bince Hazineden tediye olunup mukabilleri îmar 
bütçesine irat ve tahsisat kaydolunan paralar
dan 1939 malî yılı içinde sarfolunmıyan kısmı

nın 1940 malî yılında yeniden varidat ve tkhsi-
sat kaydolunmak üzere varidattan tenzili idabe-
derken bu muamelenin yapılmamış olmasından 
ileri geldiği Divanı muhasebatın raporundan 
anlaşılmış ve müsbit evrakı üzerinde yapılan^ tet
kike müstenit bulunan Divanı muhasebat rapo
runda yazılı miktarların esas ittihazı kararlaştırı
larak tadilen tanzim kılman kanun lâyihası Umu
mi Heyetin yüksek tasvibine arzolunmak üzere 
sunulmuştur. 

M. M. Kâtip 
Çanakkale Kastamonu 

R. Bulayırh Nuri Tamaç 
Bolu Bolu 

Cemil özçağlar E. Yerlikdya 

Burdur Erzurum 
/. N. Dilmen N. Dumtu 

Di. M. En. Reisi 
Niğde 

Faik Soylu 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Burdur 

M. Sanlı 

Sivas 
M, Gürleyük 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara belediyesi İmar mü
dürlüğünün 1939 malî yılı masarifi umumiyesi 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere 436 342 lira 68 
kuruştur. 

MADDE 2. — 1939 senesi için umumî bütçe
den yardım suretiyle verilen meblâğ ve sair su
retle vukubulan varidat tahsilat yekûnu (B) 
cetvelinde gösterildiği üzere 733 871 lira 47 ku
ruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve bağlı (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 290 901 lira 88 ku
ruş tahsisat bakiyesi imha edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

2 . IX . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 

S. t M. V. Gt. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş E. Karadeniz Muhlis Erkinci 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. ökmen 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1939 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara şehri imar müdür
lüğünün 1939 malî yılı masrafları bitişik (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere 436 342 lira 68 ku
ruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen müdürlüğün aynı 
yıl tahsisatı ilişik (B) cetvelinde gösterildiği '• 
üzere 499 985 lira 18 kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yıh 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 56 134 lira 59 kuruş tah
sisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 
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A - OETVELÎ 

F. 

10 
11 

F.M. 
F.M. 

F.M. 

Muhassasatın nev'i 

Ücretler 
Harcırah 
Mütenevvi masraflar 
Posta ve telgraf ve telefon ücreti 
İstimlâk bedeli ve inşaat masrafı 
Tahakkuk eden vergi ve rüsum 
Muvakkat müstahdemler ücreti 
Geçmiş seneler borçları 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 
Nirengi, ve röperleme masrafı 
Atatürk bulvarında kesilmesi icabeden 
hususi binaların masrafı ve tazminatı 
Ankara mezarlığı inşası masrafı 
Üzerinde yüksek mektepler inşa edilecek 
yeşil sahanın istimlâk bedeli 
îmar plânının tatbikini temin için yapıla
cak istimlâk bedeli 201 631 80 201 631 80 

Muhassasat 
Lira 

94 681 
1 000 
18 000 

800 
114 964 
1 000 
720 

22 500 

173 
25 000 

12 006 

K. 

99 

48 

Sarfiyat 
Lira 

74 946 
635 

14 521 
419 

114 856 
. 288 
134 

16 720 

173 
9 

12 006 

M ptal olunan 
flıuhassasat 

K. 

04 
36 
45 
68 
64 

57 
66 

48 

Lira K, 

19 734 96 
364 64 

3 478 55 
380 32 
108 35 
712 
585 43 

5 779 34 

0 
24 991 

— 

Yekûn 492 477 27 436 342 68 56 134 59 

B - CETVELİ 

F. Varidatın nev'i 
Muhammenat 

Lira K. 

1 Umumî bütçeden yardım 146 870 
2 Müteferrik varidat 17 205 

F. M. Ankara mezarlığı inşaatı karşılığı — 
F. M. Üzerinde yüksek mektepler inşa edilecek yeşil sahanın istim

lâk bedeli karşılığı — 
F. M. istimlâk masrafı karşılığı — 
F. M. istikraz hasılı bakiyesi ve 1938 malî yılı bütçe tasarrufatmdan 

devrolunan mevcut nakit — 
F. M. Hal icar bakayası — 

Yekûn 164 075 

Tahsilat 
Lira K. 

]|46 870 
23 762 63 
12 006 48 

221 631 80 

95 644 99 
69 28 

499 986 18 
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