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BİRİNCİ OTURUM 

Bed'i Müzakerat Saat : 14,45 

REİS — İSMET BEY 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Seksen Altıncı İçtima 

11 Nisan 1926 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

Zaptı Sabık Hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bilâhara hal ve temin edilmiş olmaları hasebiyle 
haklarında tayini muameleye mahal olmayan beş 

kıt'a evraka dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası kıraat ve kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti üe Danimarka Krallığı ara
sında münakit muhadenetnameye ve Hudut ve Se-
vahil Sıhhiye MUdiriyetinin 1926 senesi bütçesine 
müteallik kanunlar ile Tayinat ve Yem Kanununun 
yedinci ve dokuzuncu maddelerine müzeyyel kanun 
ikinci defa tayini esami ile reye vaz ve ekseriyetle 
kabul olundu ve müteakiben Cumartesi günü topla
nılmak üzere celse tatil edildi. 

2. — SUALLER 

/. — Tütün İnhisar İdaresinde vaki olan beş yüz 
bin liralık suiistimal hakkında Antalya Mebusu Rasih 
Beyin şifahî sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale olunmuştur. 

(Cumartesi ekseriyet olmadığından içtima Pazar
tesiye tehir olunmuştur.) 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Arazi Kanununun bazı mevaddının tadili 

hakkında kanun lâyihası. (1/926) 
REİS — Tapu ve Adliye Encümenlerine havale 

ediyoruz. 
2. — Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraatte 

müstamel mevaddı kimyeviye satışı hakkında kanun 
lâyihası. (1/927), 

REİS — Sıhhiye ve Adliye Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

3. — Emvali gayrimenkule tadilât komisyonları
nın sureti teşkili hakkında kanun lâyihası. (1/928) 

REİS — Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

4. — İlkbahar manevraları için icabeden tahsisat 
hakkında Kanun lâyihası. (1/925) 

REİS — Muvazene! Maliye encümenine havale 
ediyoruz, 

5. — Harekâtı askeriye vukuunda askerî münaka
lâtın tesviye ilmühaberleri mukabilinde icrası hakkın
da kanun lâyihası .(1/924) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi hakkında kanun 
lâyihası. (1/929) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
ediyoruz. 

7. — Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkili hak
kında kanun lâyihası. (1/930) 

REİS — Tapu ve Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

8. — Maliye Vekâleti 1341 senesi bütçesinin ma
sarifi gayrimelhuza faslına altmış bin liralık tahsisat' 
vaz'ı hakkında kanun lâyihası. (1/931) 

— 129 — 
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REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
ediyoruz. 

9. — Mukavele ve şartname fiyatları hakkında 
kanun lâyihası. (1/932) 

REİS — Kavanini ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale ediyoruz. 

10. — Nafıa ve Maadin umurunda müstamel me-
vadi infilâkiyenin inhisar resmî hakkında kanun lâ
yihası. (1/933) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
ediyoruz. 

Teklif 
7. — İdare Heyetinin 1341 senesi Meclis bütçesine 

tahsisatı munzamma itası hakkında teklifi kanunisi. 
(2/566) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — İki yüz altmış beş zatın istiklâl Madalyası 

ile taltifleri hakkında dört adet Başvekâlet tezkeresi. 
(3/644 645, 646, 647) 

REİS 
edilmiştir. 

Müdafaai Milliye encümenine havale 

2. — Lozan ahitnamesinin 99 ve 100 ncü mad
delerinde tadat olunan beynelmilel muahede, muka
vele ve itilâfnamelere iltihak veya onları tasdik mua
melesinin ne suretle ifa edileceğinin tayin ve tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/648) 

REİS — Hariciye encümenine havale ediyoruz. 

3. — Ladik kazasından Hafız Ömer torunu Hasan 
Efendinin hukuku memnuasının iadesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi .(3/649) 

REİS — Adliye encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Sabık Çorum Mebusu Haşim Beyin, Tapu 

idareleri teşkilâtı hakkında (4/77) numaralı takriri ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Tapu En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile Ta

pu Müdîriyeti Umumiyesi teşkil edilmiş olmakla ay
nı mevzua dair 26 Temmuz 1338 tarihM sabık Çorum 
Mebusu Haşim Beyin, Defteri Hakanı idareleri hak
kındaki teklifi kanunisinin tayini muameleye mahal 

kalmadığına karar verilerek Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Tapu Encümeni Mazbata 
Reisi Muharriri Namına 
Cauik Aydın 
Cavit Mühendis Mithat 
Aza Aza 
Artvin Mersin 
Hilmi Niyazi 

Aza 
Kastamonu 

Fuat 

REİS — Mütalâa var mı emendim? (Hayır ses
leri) Mazbatayı aynen kabul edenler el kaldırsın,, 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

2. — Kastamonu Vilâyetine tabi Cide kazasında 
«Köhnöbet» usuliyle beyneşşürekâ tasarruf ve ziraat 
edilen arazinin füruhtu ile şüyuunun izalesi hakkın
da Başvekâletten gelen (1/570) numaralı kanun lâyi
hası ve tapu Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznamcyc alıyoruz. 
3. — Borçlar Kanunu lâyihası (1/909) ve Adliye 

encümeni mazbatası. 
REİS — Ruznameye abyoruz. 

Adliye Encümeni tarafından müstaceliyeti teklif 
oîumıyor. Kanunun müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldıran.. 
Kabul edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz-
msr) — Muhterem efendiler! Kanunu Medeninm 
mütemmimi olan ve ukudatı adliyeye taalluk eden 
kısmı Borçlar namı altında ihzar edilmiştir. Adliye 
Encümeni de tetkikatım ikmal etti. Önümüzdeki 
Perşembe günü diğer kanunlar hakkında yaptığımız 
usul veçhile müstacelen ve tercihan müzakeresini ri
ca ediyorum. 

REİS — Efendim! Müstaceliyet teklifi kahut 
edilmişti. Perşembe günü tercihan müzakeresini ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Perşembe günü tercihan müzakeresi kabul edil
miştir. 

Takrirler 
/. — Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin, Posta 

muamelâtında meşhut intizamsızlığın izalesi hakkın
da takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi edildi. 

130 
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4. — MÜZAKERE 1 

REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz 
Ruznamenin beşinci maddesini müzakere edeceğiz, 

1. — Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile tashi 
hi kayıt. muamelâtının sureti icrası hakkında (1/817) 
numaralı kanun lâyihası ve Tapu ve Kavanini Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri oku
yoruz. 

Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ve tashihi ka
yıt muamelâtının sureti icrasına dair kanunu 

Madde 1. — Tapu senedatuıda ve kayıtlarında 
mazmununa taalluk etmiyen bir hata vukua getiril
miş olan veya hududu kadimesi dahilinde senetlerin
de yazılı miktardan fazla zuhur edip tashihi istenilen 
veyahut hakkı karardan ve senetsiz tasarrufattan 
bulunmasına mebni tapu senedine raptı talep olu
nan emvali gayrımenkuSe hakkında kaza ve nevahi 
tapu dairelerince icra kılınacak tetkikat ve tahkika
tı havi evrak mahalleri tapu dairelerinden li-ecl-il-tet-
kik vilâyet tapu idarelerine gönderilir. 

RElS — Tadilname yoktur. Maddeyi aynen re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde muharrer olup vilâ
yet tapo dairelerine gönderilen evrakı tahkikiye def-
tardar veya muhasebecilerin riyasetinde tapu mü
dürleriyle başkâtip ve tapu memurlarından ibaret 
olarak teşekkül edecek encümen tarafından tetkik 
olunarak muamelei cariye usul ve kanununa muva
fık görüldüğü takdirde heyetin imzaları tahtında tan
zim olunacak mazbatalar ile beraber nihayet bir 
hafta zarfında mahallerine iade ve merkezi vilâyette 
cereyan edecek emsali işlerde dahi mezkûr encümen 
marifetiyle icabı ba* mazbata tayin olunur. Defter
dar ve muhasebeciler bulunmadığı zamanda tapu 
müdürleri encümene riyaset eder. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. Mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Evrakı tahkikiyede encümence muh
tacı istizan bir cihet görüldüğü veya ittihaz olunan 
karara alâkadarı tarafından itiraz vaki olduğu tak
dirde evrak teferruatiyle beraber Tapu Müdiriyeti 
Umumiyesine irsal ve orada müteşekkil encümeni 
müdiran tarafından on beş gün zarfında tetkik ve bir 
karar raptedilerek mahalline iade olunur. İşbu ka

fi) Birinci müzakeresi 84 ncü içtimadadır. 

İLEN MEVAD 

rara dahi razı olmayan arazi sahipleri mahkemeye 
müracaatta muhtardır. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İkinci ve üçüncü .maddeler muci
bince evrakı tetkik ve alâkadaranın lehlerine maz
bataları tanzim olunan muamelâtı mephuse hakkın
da tapu dairelerince usulen, kayıt tesis ve tapu sene
di tanzim ve ita olunur. 

REİS — Tadilname yok, maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Defteri Hakanı idarelerinin tensi
kat ve teşkilâtına mütedair 17 Temmuz 1323 tarihli 
nizamnamenin 14 ncü ve 19 ncu bendleri mülgadır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — «Deften 
Hakanı» ibaresinin tashihi lâzımdır Reis Bey! 

. REİS — Efendim, kanunun birinci müzakeresi 
esnasında, eski kanunun ismi olduğu için bu serlev
hanın da bir tadilname ile değiştirilmesi muvafık 
görüldü ve o suretle tadil edilmesi lâzımdır diye ka
rar verilmişti. Teklifiniz varsa bir tadilname verir
siniz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Fakat pren
sibe muhaliftir. Siz kabul ediyorsanız kalsın. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun birinci müzakeresi esnasında 
maddelerin nihayetinde «Olunacaktır,» «Edilecek
tir» kelimeleri «olunur», «edilir» şeklinde tadil edil
miştir. Yine o şekilde tadil edilecektir. Kanunun he
yeti umumiyesini reyiâünize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin altıncı numarasın-
daki kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz : 
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2. — Londra'da 5 Temmuz 1912 tarihinde takar
rür etmiş olan beynelmilel Telsiz telgraf mukavelesi 
ile merbutu nizamnamenin tasdiki hakkında (1/888) 
numaralı kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri oku
yoruz. 

Beynelmilel Telsiz - telgraf Mukavelenamesi ile 
merbutu nizamnamenin tasdiki hakkında kanun 

Madde 1. — Londra'da 5 Temmuz 1912 tarihin
de takarrür etmiş olan beynelmilel Telsiz- telgraf 
Mukavelenamesi ile merbutu nizamname tasdik edil
miştir. 

REİS — Tadilname yoktur, birinci maddeyi ay
nen kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Tadil teklif i yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu ka
nunun ahkâmının icrasına demeli. 

REİS — Evet (Bu kanun ahkâmının icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur) şeklinde maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler» Kabul edilmiştir. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyiâlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

3. — Jandarma efradının kayıt ve kabul ve mu-
hassesatları hakkında (1/393) numaralı kanun lâyi-
hasıyle Niğde Mebusu Galip Beyin, Jandarma'nın 
tensik ve ıslahına ve Bolu Mebusu Şükrü Beyin, 
Jandarma'nın tezyidi muhassesatına dair (2/174), 
(2/129) numaralı teklifi kanunileri ve Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (2) 

REİS — Bu kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
Efendim, Kanun matbudur. Kanunun heyeti 

umumiyesi hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesle
ri) Maddelere geçilmesini kabul? edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Jandarma efradının kayıd ve kabulü ve muhassesat-
ları hakkında kanun 

Madde 1. — Jandarmaya kayıt ve kabul oluna
cak efrad aşağıda yazıldığı suretlerle tedarik olunur. 

(1) Birinci müzakeresi 85 nci içtimadadır. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur,. 

A) Mükellefiyet yaşına giren ve Jandarma ka
yıt ve kabul nizamnamesine tevfikan Müdafaa! Mil
liye Vekâletince verilecek olan efrattan, 

B) Yaşlan on dokuza girip henüz kuraları çe
kilmemiş bulunanlardan, 

C) Orduda hizmeti askeriyesini bitirdikten son
ra Jandarma'ya girmek isteyenlerden, 

D) Evvelce jandarmada vazife gören ve jandar
ma mekteplerinde tahsilini bitiren, fakat jandarma
dan ayrıldıkları iki seneyi tecavüz etmiyen efrattan. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Jandarmada hizmet müddeti iki bu
çuk senedir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) İkinci 
maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İlk askerlik zamanını jandarmada 
geçiren jandarma başçavuşlarına ayda sekiz, çavuş
lara yedi, onbaşılara 6, neferata beş lira maktuan 
maaş ve ayda her sene bütçesine mevzu olan iaşe 
bedeli verilir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Reis Beyefendi; Mu
vazenei Maliye Encümeninden bir sual soracağım. 

REİS — Emin Bey! Dahiliye Vekili buradadır, 
sorunuz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bu kanun bütçenin 
son şekline göre tespit edilmiş midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Efendim, Kanun Muvazenei Maliye Encümenin
de tetkik edilmiş ve bütçeye tesiri nazarı dikkate 
alınmıştır. Bu kanunla, geçen defa arz ettiğim veçhi
le, jandarma bütçesinin yekûnuna halel '• gelmemek 
şartiyle o yekûn dahilinde bazı tadilât yapılacaktır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir şey sual edeceğim. 
Bunların tahsisatı fevkalâdeleri memurin gibi mi
dir? Yoksa ayn mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Hayır efendim, tahsisatı fevkalâde yoktur, maktudur. 
Üçüncü maddede zikredilen maaşlar, jandarmanın 
bugün almakta oldukları maaştır. Yani Jandarma'nın 
bugünkü aldığım tespit ediyoruz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Beş lira kâfi midir 
efendim? 

TALÂT BEY (Çankırı) — Tayinat vardır. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 

— Elyevm aldıkları maaş budur. Kıdemli küçük zabi-

— 132 — 
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tana aşağıda gösterildiği veçhile zamaim icra olunu
yor. Ancak, bu yapılabiliyor. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, Üçüncü Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Jandarma'da ilk askerlik zamanını 
bitirip, daha üç sene müddetle hizmette kalmağa talip 
ve lâyık olanların maaş ve muhassesatma eski maaş 
ve muhassesat mecmuunun yüzde ellisi ve bu suretle 
Jandarma'da kalan küçük zabıtan ve efrattan taahhüt 
müddetlerini ikmal ederek ikinci defa tekrar üç sene 
hizmette kalmağa talip olanların maaş ve muhassesa
tma eski maaş ve mulıassesatlan mecmuunun yüzde 
yirmisi ve bundan sonraki üçer senelik iki defa için 
temdidi müddet arzusunda bulunanların maaş ve mu
hassesatma sabık maaş ve muhassesatlarının yüzde 
onu zam olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Dördün
cü maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Küçük zabitan ve efraddan 1 Kânu
nuevvel 1331 tarihi Kanun mucibince müddetleri 
temdit edilmiş olanların maaş ve mifhassesatları da
hi! oüjukuîarı devrenin işbu kanunla muayyen olan 
mekadirine nazaran ita olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Beşinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir, 

Madde 6. — tik askerliklerini ordu veya jandar
mada bitirdikten sonra terhis edilen ve bilâhara 
arzulariyîe usul ve şeraitine tevfikan jandarmaya 
kabul edilen ve sinleri otuzu geçmeyen küçük zabitan 
ve efrat birinci temdit müddetine dahil addolunur
lar. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? 
TALÂT BEY (Ardahan) — Edilen kelimesi mü

kerrerdir. 
REİS — Evet mükerrerdir. Birinci (edilen) keli

mesini kaldırıyoruz. Başka mütalâa yoktur. Mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — tşbu kanunla icra olunacak tem
didi müddetlerden ilk üç senelik devrenin her sene
sinde küçük zabıtandan maada azamî üçer bin ne
ferin müddetlerinin temdidi icra olunabilip, mü
teakip devrelerde her sene azamî bin neferin sicil
lerine göre müddetlerinin temdidi kabul olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Yedinci mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaüdırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Birinci defa müddeti uzatılacak olan 
küçük zabitlere ve efraddan müteehhil bulunan
lara ilk defasında beş, ikinci defasında on lira aile 
maaşı verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Sekizin
ci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edümıiştir. 

Madde 9. — Bilfiil karakol kumandanlıklarında 
ve mektep muallimKklerinde müstahdem küçük za
bıtan ile hasbelicap takım kumandanlığı vekâletini 
ifa eden küçük zabıtana maaş ve muhassesatlann-
dan başka beşer lira tahsisatı munzamına verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Doku
zuncu maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Jandarma bilâ fasıla yirmi sene 
hizmet eden küçük zabitan ve efrada tekaüt maaş
larından başka son aldıkları maaş ve muhassesat
larının aîtı misli raddesinde ikramiye verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Onun
cu maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Karakol kumandanları mektebi 
tahsil devresinde bulunacak küçük zabitan ve efra
da maaş ve muhassesatlanndan maada şehrî üçer 
lira yemek bedeli ita olunur. Jandarma yeni efrat 
mekteplerinde tahsilde bulunan efrada şehrî birer 
lira ita olunup kendileri Hükümetçe iaşe olunur
lar. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) On birinci maddeyi reyinize arz ediyonum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Jandarma muhassesatnun tezyidi
ne mütedair olan 7 Şubat 1339 tarihli kanun mül
gadır. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) On ikin
ci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu kanun 1 Haziran 1926 tarihin
den muteberdir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) On üçün
cü maddeyi kabul edenler el kaJdırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da-
hlt'ye ve Ma'iye vekilleri memurdur. 

REİS — On dördüncü maddeyi kabul edenler 
eü kaMırsın... Kabuî etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 

Efendim, müstaceliyet kararı vardır. Kanunun 
heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. (Tahsi
sat vardır, tayini esami ister sesleri) esası kanun
dur, muhassesatüarı Bütçe Kanunu ile ve tayini esa
mi ile reye vazolunur. Binaenaleyh kanunun heyeti 
umumiyesini kabul edenler eS kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Tıbbi adlî müessesesi hakkında (1/783) nu
maralı Kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye encümen
leri mazbataları. (1) 

REİS — Efendini* bir takrir vardır, okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu numarada muharrer Tıbbî Adlîmües-

sesesi hakkındaki Kanun bugün müstacelen müzake
resini arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Haindi 

REİS — Efendim, teklifte bugün ve müstacelen 
müzakeresi vardır. Evvelâ müstaceliyet teklifini re
yinize arz ediyorum. (Zaten müstaceliyet vardır ses
leri) Hayır yoktur efendim. 

Efendini* Tıbbî Adlî müessesesi hakkındaki Ka
nun lâyihasının müstacelen müzakeresini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Şimdi müzakeresini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanun tabı ve tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesle
ri) Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tıbbî Adiî Müessesesi Kanunu 
Madde 1. — Tıbbî Adi Müessesesi Adliye Ve

kâletine merbut ve bilûmum ihtibaratı tıbbıyei adli
yenin ifasiyle mükelleftir. Müessese, Müdüriyeti Umu
miye i'e Tıbbî Adlî Mecllisi ve morg, müşahadehane, 
kimyahane şuabatım ve vilâyette etibbayı adliyeyi 
ihtiva eder. 

REÎS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Birinci 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Madde 2. — Müdüri Umumî resen ve müdüri 
umumi muavini ile şuabat müdürleri müdürü umu
minin inhası üzerine tensip olunduğu surette Adli
ye Vekâletince intihap olunarak tasdiki âli ite memu
riyetleri icra kılınır. 

REİS — Mütalâaa var mı Efendim* (Hayır ses
leri) İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Şube müdür muavinleri ile tabibi 
adliler ve müessesede ve vilâyatta istihdamına lüzum 
görülecek stajiyer ve asistan etıbba ile müessesenin 
diğer memurları müdürü umumi tarafından intihap 
ve Adliye Vekâletince tayin olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler... Etmeyenler kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tıbbi Adlî meclis, mahakinı ve de-
vairi adliyece kanaatbahş olmayan ve aynı meseleye 
mütedair ve mazmunları muhtelif bulunan ihtiba
ratı tıbbıyei adliyenin nihaî mercii hal ve tetkikidir. 

Müdürü Umuminin indeMıace tevdi edeceği hu-
susatı imıiye ve fenniye hakkında da beyanı rey ve 
mütalâa eder. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMİNA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — (Tıbbî Meclisi olacaktır, mec
lis yazılmıştır. 

REİS — Efendim, (Tıbbî Adlî Meclisi) şeklinde 
tashih ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (İhtibara
tı tıbbiyeyi adliye) ne demektir? Lütfen izah bu
yursunlar. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu 
bir tabiri tıbbidir. 

REİS — Bu, bir tıbbî tabir imiş, bunun türkçe 
mukabilini bulamamışlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Istıîaha-
tı tıbbiyemizi türkçeleştirmezsek, ne tıbbimiz yük
selir, ne de başka şeylerimiz yükselir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, bul
sunlar da kabul edelim. 

REİS — Efendim, mukabilini teklif etmiyorlar. 
Binaenaleyh kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Tabibi adliler bulundukları mah-
kemet asliye dairei kazası dahilinde İhtibaratı tıbbi-
yci adliye ifası ile mükelleftir. Mahakmı ve müddei
umumiler ve müstantikler tarafından lüzum göste
rilecek muayenatı tıbbiyeyi ve icra raporlarını ita 
ile memurdur. 
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ALI NAZMI BEY (Kastamonu) — Reis Bey! 
(Mu&yenatı tıbbiyeyi icra ve raporlarım ita ile me-
murdur) olacaktır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, (Ve 
icra) denmiş (ve) zaittir. Sevhi tertip vardır, tashih 
edelim. 

REİS — O suretle tashih edilmiştir. Başka müta
lâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Beşinci madde
yi kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tıbbî Adlî Meclisi, Müdürü Umumi
nin tahtı riyasetinde Müdürü Umumi Muavini ile şu
be müdürlerinden teşekkül eder. Şube müdürlerin
den birinin gaybubeti halinde muavini vekâlet ey
ler. Meclis ind-el-hace adedi mürettebmin ekseriye
tiyle içtima edebilir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Hay hay efen
dim. 

REİS — (Tahtında)' kelimesi zait imiş, kaldırıyo
ruz. Başka mütalâa yoktur. Alfrncı maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Müdüriyeti Umumiye ile şuabat mü
düriyetlerinin muamelâtı tahririyesi ile mükellef ol
mak üzere birer kalemi ve müdüriyeti umumiyenin 
ayrıca birer hesap ve idare memuru vardır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Yedinci maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Şuabat ile ettibbayı adliyenin vazai-
f:n!n sureti icraiyesi hakkında bir talimatname tan-
zhn olunacaktır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — (Adliyenin 
vazaifinin..) oradaki (mn) kelimesi zaittir. (Adliye 
vazaifinin) olacaktır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Hay hay efen
dim, olur. 

REİS — (Şuabat ile etıbbayı adliye vazaifinin 
sureti icraiyesi) şeklinde tashih ediyoruz. Sekizinci 
maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el 
kaMırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanuna muhalif olan kavanini 
saire ahkâmı mülgadır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler eî kaldırsın... Etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meridir. 

REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.., Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ad
liye Vekili memurdur. 

REİS — On birinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Müstaceliyet kararı vardır. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, birin
ci maddede (Merbut bilûmum) yazılmıştır. Bir (ve) 
unutulmuştur. (Merbut ve bihımum) olacaktır. 

REİS — Efendim, bu (ve) lâzım nu? 
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Evet lâzım

dır. 
REİS — Efendim, sebk-ü rapta aittir. Kanunun 

heyet; umumiyesini reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekili Bey hazırdır. Ruznamenİn üçüncü 
maddesine geçiyoruz. 

5. — Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mev-
kiilerinde inşa edilecek olan lâvvarlar için bir milyon 
liralık istikraz akdi hakkında (1/875) numaralı Ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları (1) J 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ticaret Vekili Bey 
izahat versinler. 

REİS — Bir takrir vardır, okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Bugünkü ruznamenin beşinci maddesinde Ereğli 
havzasında yapılacak lâvvarlar için teklif edilen 
tahsisat dolayısıyle berveçhiati suallerime Ticaret 
Vekili Beyefendi tarafından şifahen cevap itasını arz 
ve tekdf eylerim: 

1. Kozlu ve Kilimli'de teşekkül eden Türk şir
ketlerinin tarz ve mahiyeti teşekkülleri nedir? 

2. Şirketlerin kudreti maliyeleri nedir? 
3. Hissedarları kimlerdir? 
4. Devlet müessesatından Şeyrisefain, Ticaret ve 

Sanayi ve Maadin Bankası ne miktarda sermaye 
ile iştirak ediyor? 

5. Bu şirketlere dahil bulunan eşhası hususiye 
var mıdır? Varsa kimlerdir? Ve her birerleri ne ka
dar sermaye koyuyorlar? 

6. Buna nazaran devlet müesseselerinin ve eş
hası hususiyeleria her birerlerine tevzi edilen hisse
ler miktarı ne kadardır? 

Sinop 
Recep Zühtü 

(Sual sahibi yok sesleri) 

(1) Seksen beşinci içtimain nihayetine merbut
tur. 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Suai 
rahibi olmasın, kanun dblayısiyle izahat verece
ğim. Efendim, maîûmuâlileridirki, Ereğli havza-
sında mühim bir serveti madeniye vardır. Bu azim 
serveti eskiden, 70 - 80 sene evvel yapılmış bir tali-
matname ile mültezim mahiyetinde birtakım ocak 
âmellerinin ellerine verilen tezkere ile ocakları iş
letirler. Bunların tesisatı, ocakların tarzı imali pek 
basit bir şekildedir. Yalnız bir Ereğli şirketi vardır, 
tabiî onun da muhtelif safhaları hakkında az ve 
çok herkesin malûmatı vardır. Bu şirketin vaziyeti 
de, bugün henüz Hükümetin arzusuna göre tanzim 
edilmemiştir. Son zamanlarda havzada işleyen ge
rek ocak âmilleri, gerek bu şirket âdeta memleketin 
muhtaç olduğu kömürü çıkaramayacak bir hale gel
miştir. Bendeniz vekâlete geldiğim günden beri, 
Ereğli havzai fahmjyeskuin memleketin menafiine 
muvafık bir şekilde işletilmesi için lâzım gelen ted
birleri düşünmekten bir an halî kalmadım. Böyle 
ufak tefek âmil sıfatiyle kömür çıkaranların ekseri-
s:, kendi koydukları sermayeyi bile çıkarmayarak 
tedrjcen ortadan kalkıyorlar. Fakat bir kısmı gayri 
fennî surette noksan vasaitle işleyerek serveti mid
yenin bir kısmım çürütüyor. Bu halin devamına tabii 
müsaade edilemez. Fakat bunları birden bire kal-
dınpta yerine, kudreti maliyesi ve kudreti fenniyesi 
kâfi gelebilecek miH şirketler koymak kolay bir iş de-
ğıIJİr. Havzai fahmiyenln matlûp veçhile işlemesi 
için Ereği! şirketinden başka lâakal sekiz şirket daha 
teşkil etmek icabeder. Bunları mcnatıka taksim et
mek ve o ayrılan parçalar içinde işleyecek şirketleri 
meydana getirmek, uzun zamana ve büyük serma
yeye muhtaç bir keyfiyet olduğu için hepsini birden 
yapmak imkânsızlığım gördüm. Evvelce Heyeti Ce-
lileye gönderilmiş olan ve İstismar kanun lâyihası de
nilen lâyihayı geri aldım. Çünkü efendiler, tedabiri 
kanuniye ile iktisadî vaziyetleri ıslah etmek her za
man muvaffak olunması mümkün olan bir şey de
ğildir. 

Mevcut ocaklar içinde hükümete intikâl etmiş em
vali mıetrukeden bazı ocaklar vardır. Evvelemirde bun
ların vaziyetlerini ıslah ederek millî şirketler vasıta* 
siyle işletmeyi düşünüyorum. Ocaklar Hükümete em
vali metruke diye intikal ettiği zaman, bunlar kısa 
müddetlerle icara verilmişti. İcara verilen bu ocak
lar alan müstecirlerm bol sermaye koymaması yü
zünden ve kısa bir müddet zarfında koyacakları 
sermayenin itfasına imkân göremediklerinden pek 
fena bir şekilde işletilmiştir. Bunları yine ufak müd

detle icara vermek, tamamiyîe tahribe mâruz bı
rakmak demektir. Bu ocakları üç şirkete taksim ede
rek ihale ettik. Recep Zühtü Beyin sorduğu sualler, 
bu şirketleri hedef ittihaz etmiştir. Bu şirketlerden 
ikisi İş Bankası tarafından teşkil olunacaktı. O ma
denlerden ikisinin imtiyazı doğrudan doğruya İş 
Bankasına verilmişti ve banka buna lâznn gelen ser
mayeyi koyarak, şirket teşkili için hükümete müra
caat etmiştir. Şirketin nizamnamesi derdesti tetkik
tir. Ye teşekkül ettiği zaman tabiî sermayesi münha
sıran millî olacaktır. Eshamı milletin, sermaye sa
hiplerinin vereceği para mukablEnde efrada tevzi olu
nacaktır. Diğer birisi, Seyrisefain idaresiyle Sana
yi ve Maadin Bankası ve Milî İthalât ve İhracat Şir
keti ve bunlara inzimanıen erbabı fenden ve kö
mür işinden anlayan bir grup tarafımdan teşkil olun
muştur. Bu şirketin sermayesi dört yüz bin İra olup, 
bunun yüzetii bin lirasını Sanayi ve Maadiı Ban
kası, yüz effli lirasını Seyrisefain idaresi, elli bin li
rasını MİM İthalât ve İhracat Şirketi, eli bin lirası* 
m da millî grup dediğimiz mühendisler verecekler-
d'r. Şu hakle şirketin yüzde otuz yedibuçuk selimi 
Seyrisefain idaresinin, yüzde otuz yedi buçuk seh-
mi Sanayi ve Maadin Bankasının olmak üzere yüz
de yetmiş beşi doğrudan doğruya Hükümetindir. 
Geriye kalan yüzde yirmi beşin yüzde on iki bu
çuğu MÜUî İthalât ve İhracat Şirketinin, yüzde on-
iki buçuğu da bazı maden mühendislerinden ve ma
den işlerinde ihtisası olan zevatın teşkil ettikleri 
grupun olacaktır. Bu işde en büyük hedefimiz Sey
risefain idaresinin kendi kömürlerini doğrudan 
doğruya kendi sermayesiyle çıkartmasını istihdaf 
ediyor. Seyrisefain idaresi her sene 70 - 80 bin ton 
kömür iştira eder. Bu sene için vapurların adedini 
tezyit ettiğimizden, kömür ihtiyacı yüz bin tona ka
dar çıkacaktır. Müteakip senelerde bu ihtiyaç sene
vi yüz eli bin tonu bulacaktır. Binaenaleyh Sey
risefain idaresinin elinde doğrudan doğruya böyle 
bir kömür madeninin bulunması idarenin mena
fime muvafık görüldü. Sanayi ve Maadin Bankası, 
zaten isminden de anlaşıldığı veçhile, bu gibi işle
ri takviye, etmek üzere tesis edilmiş bir müessese
dir ve sermayesi doğrudan doğruya hükümetindir. 
Bundan hâsıl olacak temettü de doğrudan doğruya 
bankanın intifaına tahsis edilmiş olacaktır. Zanne-
diyorumki, şu mâruzâtımla Recep Zühtü Beyin sual
lerinin hepsine cevap vermiş oluyorum; 

Bu kanunun Heyeti Celilenize teklifinden mak
sut olan şeye gelince, Ereğli havzasında bugün istih
sal edilen kömürlerin ancak yarısı kadarı yıkana-
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bîiiyor. Mevcut üç tane lavvar vardır, yani yıkama 
mahaKi vardır. Bu üç yıkama mahallinden birisi Ereğ
li Şirketinindir, birisi Sancazadelerindir, diğeri 63 
numaralı ocağındır. Bunlardan başka Ereğli hav
zasında ufak kömür madenlerinden çıkan kömür
lerin hepsi piyasaya yıkanmadan çıkar ve tuğla 
namı altında hakiki kıymetinden pek dûn olarak 
sahîır. Her ocağın çıkardığı kömürün nevi başka
dır. Halbuki her kömürü, havzanın bütün istihsalâ-
tım tamauiiyle yıkama mahallinden geçirerek, yı
kayarak piyasaya sevketmek memleketin menafii ik
tizasındandır. Sonra piyasada her kömürün nevi ay
rıdır. Piyasada satanlar iyi kömür ile fena kömürü 
birbirine katarak, İstanbul'dan kömür iştira eden
leri daima tereddüde sevkediyorlar ve Türk kömürü
nün kıymetini düşürüyorlar. Ereğli ve Kozlu'da iki 
lavvar daha tesis edilecek olursa, çıkacak kömürle
rin hepsini orada yıkamak mümkün olacaktır. Kö
mürler yıkandıktan sonra, yıkanmadık kömür ihra
cı menedilecektir ve bu suretîe piyasaya çıkacak 
Ereğli kömürü de Kardif kömürü ve diğer Avrupa' 
deki kömürler gibi, cins ve kuvvei haruriyesi ma
lûm ve bir tip olarak piyasada bulunacak bir me
ta ha'ine gelecektir. Sonra o zaman müşteri aMığı 
kömürün kıymetini ve kudretini bilerek alacağı için, 
piyasadaki Türk kömürü daha ziyade kıymet kes-
bedeoektir. Kanunun tarzı tahriri şeklinde görüldü
ğü veçhile, lavvarlarm yaptırılması hakkındaki fi
kir, malûmuâliniz, bütçedeki vaziyet üzerine düşü-
nü'müştür. Bu, lavvar mahallerinin yapılmasına za
ruret vardır. Fakat bütçenin istilaı bu sene bunu yap
maya müsait değildir. Halbuki bu lavvar mahalli ya
pılacak olursa, bundan alınacak varidat üç dört se
ne içerisinde bunların inşasına sarfedilen sermaye
yi itfa edebilecektir. 

Beher ton kömürde altmış kuruş bir yıkama üc
reti alınırsa, bunun on kuruşu idare masrafına gider, 
diğer elli kuruşu varidatı safiye olarak kalabilir. Ya
pı-acak yıkama mahalli yevmiye binden, bin beş yüz 
tona kadar kömür yıkayacak şekilde yapılacaktır. 
Her gün belki azamî miktarda yıkamak imkânı bulu
namaz. Fakat düşünüyoruzki üst üste senede üç yüz 
bin ton kömür yıkanabilir. Ve senevi yüzelli bin lira 
varidatı safiye alınabilir. Bu varidatı safiye ile, yıka
ma mahalline sarfedilecek miktar yediyüz elli bin 
lira olduğuna göre, beş sene zarfında itfa edilebile
cektir. Bir de ufak şimendifer parçası vardır. Ereğli 
kömür havzasında üç şimendifer vardır. Birisi şir
ketin elindedir. Diğer ikisi Hükümetin idaresindedir. 

Fakat bunlar müteferrik olduğundan nakliyatı ta-
mamiyfe temin edemiyor. Bu şimendiferleri birleşti
recek dört kilometre talinde bir şimendifer inşa
sını düşünüyoruz. Bu şimendifer varidatı dahi masa
rifin itfasına karşılıktır. Gerek lavvarda, gerek şi-
mendüferden hasıl olacak varidatı safiye, sarfedile
cek mebaliğin itfasına hasredilecektir. Heyeti Celi-
leniz bu kanunu kabul buyurursa, bu sene için bun
ların inşasına başlanılır. Ümit ediyoruzki yıkama 
mahalli bir sene zarfında itmam edilebilir. Şhnendü-
fer ise bir sene veyahut on sekiz ay gibi bir zaman 
zarfında işlemeye başîayabifri. Binaenaleyh kanunun 
kabulünü Heyeti Cetileden istirham ederim. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bir sual soracağım. Mevcut demiryollarının birleşti
rileceğinden bahsettiniz. Acaba vekâletçe bir tasav
vur var mıdır ki, Kozlu'dan Ereğli'ye-kadar olan me
safede temin olunacaktır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bunların hepsi yapılması muta
savver olan şeylerdir. Fakat bunların hepsinin bir
den yapılmasına imkân yoktur. Tabiî onun yapılma
sına ihtiyaç vardır. Fakat bir sene zarfında yapıümak 
imkânı yoktur. Arz ettiğim gibi bugün Ereğli'de bu
lunan birkaç hattı birleştirmeyi düşünüyoruz. Buyur
duğunuz gibi Ereğli'yi Kozlu'ya raptedecek bir hattı 
biz de düşünüyoruz. Tabiî bunlar zaman ile halledil
mesi lâzım gelen şeylerdir. Bunları da ilerde düşü
nürüz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, İstik
raz edilecek meblâğın miktarı, Hükümetin teklifin
de bir milyon lira teklif edildiği halde, Muvazenei 
Maîiye Encümeni birbuçuk milyon liraya çıkarmış, 
bunun esbabını izah buyururlar mı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) —Biz, ilk teklife şimendifer meselesini koy
mamıştık, yalnız lavvarlar meselesini göstermiştik. 
Şimendiferin yapılması lüzumuna encümen kanaat 
getirdi, Hükümet de muvafakat etti. 

EMİN BEY (Eskişehir) — İstikraz ne şekilde ola
caktır efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — İstikraz şeklinde değildir. Uzun vâde ile 
inşaat suretiyle yapılacaktır. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka müta
lâa var mı? 
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ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, maddede de
miryolları inşaatı hakkında da bazı şeyler vardır. 
Esbabı mucibe mazbatasında bu demiryolunun dört 
kilometreden ibaret olduğu anlaşıhyorsa da mad
dede ne kadar olduğu tasrih edilmiyor. Sonra demir
yollarının İnşasında bilhassa vahdeti fenniye ve ida
riye lâzımdır. Buna da memur olan Nafia Vekâleti
dir. Nafia Vekâletinin bunları tespit etmesi için, 
Nafia Vekâleti ile Ticaret Vekâletinin birleşmesi lâ
zımdır. Nafia Vekâleti ile iştirak edilmesi herhalde 
muvafıktır, itikadındayım. Bu işe Nafia Vekilimin de 
memur edilmesindeki fayda, burada dört yüz met
relik tünel deniliyor, Nafia Vekâleti mühendisleri 
belki bunu kaldırabilir. Veyahut da dört yüz met
re dediğiniz miktar, bir kilometrelik tünel de olabi
lir. Onun için bu işin Nafia Vekâletinin mesuliyeti 
altında yapılması daha muvafıktır. İtikadındayım. 

Sonra bu şimendiferler münakalâtı umumiyeye 
küsat edilecekse bilhassa Nafia işidir. Yalnız kömür 
için ise bunun da tasrih edilmesi mütalâasındayım. 

Sonra alelumum istikrazlar Maliye Vekâleti ta
rafından akteditir. Şimdi bunun Ticaret Vekiline ve
rilmesi ne dereceye kadar muvafıktır? Onu da an
layamadım. Bendenize o cihetten de izahat verirler
se teşekkür ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, şimendifer tabirinden refiki muh
teremim, münakalâtı umumiyeye ait şimendüferler 
gibi telâkki buyuruyorlar. Bu şimendiferler sırf kömür 
n&kî.ne mahsustur ve şimdiye kadar yapılmış olan
lar da kömür nakliyle meşguldür. Bunların edevatı 
müteharrikesi kamilen mevcuttur. Mesele, yalnız 
bir güzergâh tayin edilerek ray ferşiyatından iba
rettir. Bendeniz Nafia Vekâletinin iştirakinde bir 
mahzur görmüyorum. Yalnız Nafia Vekâleteinden şi
mendifer inşaatında mütehassıs olan kimselerin bu 
keşfiyatta Ticaret Vekâletine yardım etmesini bit
tabi rica edeceğim ve onların yapacağı projeleri Na
fia Vekâletine tetkik ettireceğim. Nafia Vekâleti bu
nun inşaatında kendisini alâkadar görürde iştirak 
ederse, bendeniz çok memnun ohırum. Benden bir 
yük kaldırmış olur ki ona teşekkür ederim. Dört ki
lometrelik bir yerin yapılması için Nafia Vekâleti 
alâkadar olmak istiyorsa, hay hay, olsun, Bendeniz 
onda bir mahzur görmem. İstikraz akdi ve inşaat 
taahihüdatma girişmek, bunu Maliye Vekâleti de, 
Ticaret Vekâleti de yapabilir ve Ticaret Vekâleti yap
tığı zaman doğrudan doğruya Heyeti Veküenin tas
vibine arz edecektir. Heyeti Vekile de Maliye Vekili 

de dahildir. Şeraitini kabul ettiği takdirde tabiidir-
ki istikraz akdine veyahut inşaat taahhiidatına giri
şilecektir. Binaenaleyh bendeniz bunda da bir mah
zur göremiyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bendeniz Ali Cenani 
Beyefendinin hayırlı bir iş getirdiğine kani oluyorum. 
Yalnız bu iş güç bir iş olduğu için, tutum yerlerinde 
acaba bir hata var mı diye düşünüyorum ve şüphe
ye düştüm. Bunu da nakliyeden istidlal ettim. Mese
lâ bir nakliye şirketi yaptık, nakliye şirketini bu şe
kilde yapmayıpda ıslâh şeklinde yapılsaydı ve barbar
lığa nihayet vermek için bir disiplin vazolunsaydı, 
nakliyat yapan mavna ücreti bugün sekiz liraya, on 
sekiz liraya çıkmazdı ve bunda da bir hata olur mu 
diye korktum. Korktuğumda baktımki, haricî bir şey 
yok, devlet, bazı müstehlik menabii müstahsil vaziye
te koyarak kendi istihlakâtında alâkadar olduğu için 
böyle bir şirket yapıyor. Sonra diğer zengin bir şir
ket yeniden büyük bir sermaye ile nakliye işleri ya
pacak. Şimdi devletin, böyle umumî işlere ve hatta 
banka işlerine girmesinin hatah olduğuna kaniim ve 
hesap görüldüğü vakitte hata meydana çıkacaktır. 

Fakat acaba umumî düşünülmüş müdür? Bu te
sis edilen lavvarlar menafii umumiyeyi temin edecek 
mevkide midir? Soma bilhassa evvelâ keşif yapılma
dan, hotbehot bir ecnebi şirketine verilecek olursa 
eminim ki, emsalini görüyoruz ecnebilerin daima yüz 
kuruşluk şeyi üç yüz kuruşa yaptıklarım görüyoruz. 
Bu memlekette yapılacak bir şey, onlar iki kat fiyat
la yapmakla beraber bir kısmını da peşin alıyorlar, 
bu mahzur da vardır. Bendeniz de Ziya Beyin fikrine 
iştirak ediyorum. Nafıa ile müşterek olmalıdır. Ge
rek şimendiferde ve gerek diğerinde Nafıanın Heye
ti Fenn iyesi bir proje hazırlamalı ve vermeli, ondan 
sonra o şartname o vahidi kıyasiye göre olmalı. Om 
dan sonra devlet yaptırmalı, yoksa devlet de bunda 
mutazarrır olacaktır. Devlet kefil olmasa, varsın o 
şirketler ne yaparlarsa yapsın deriz. Ziya Beyefendi
nin fikirlerine iştirak ediyorum. Ticaret Vekâleti Na
fıa Vekâleti ile teşriki mesai ederek bu işi yapmalı
dır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, zannediyorum ki, Emin Beyefendi 
Zonguldak havalisindeki kömürlerin ne suretle işletil
diğini ve oradaki maden idaresinin faaliyetini görme
mişlerdir ve haberdar değillerdir. Maden İdaresi bu
gün orada mevcut olan şimendiferleri işletiyor. Lav
varlar meselesinde tamamiyle kendisinin mütehassıs 
mühendisleri vardır. Mahallerini tayin ve tespit etmiş-
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tir. Maden sahasının tamamen haritası alınmaktadır 
ve zannediyorum ki, beş altı aya kadar maden hav
zasının haritası çıkacaktır. Ereğli havzai fahmiyesin-
deki idarenin intizamı, bugün şayanı takdir bir dere
cededir. Bütün fen memurları tarafından işletiliyor, 
en yüksek maden mühendisleri vasıtasiyle tedvir olu
nuyor. En muntazam bir idare mektebi ile, laboratu-
varı ile, tahlilhanesi ile, kimyahanesi ile ve bütün va-
saiti f enniyesiyle maden idaresinin bir Javvar işletme
si, gördüğüm hizmete göre gayet ufak bir iştir bun
da tereddüt etmemelerini kendilerinden rica ederim. 

Yapılacak yıkama mahallî ile şimendüferlerin ge
rek münakaşasında ve gerek inşaatında tabîatiyle ka
valdı fenniyeye riayet edilecektir. Elimizde bir Mü
nakaşa ve Müzayede Kanunu vardır. Tabîatiyle o 
kanun ahkâmı dahilinde hareket edilecektir. Tabiî va
hidi kıyasilerin tayininde erbabı fenden tamamiyle is
tifade edilerek hareket olunacaktır. Demin de söyle
dim, müzayede kaimelerini, şartnamelerini evvelâ Na
fıa Vekâletine gönderir, tetkik ettiririm. Benim Ma
den mühendislerinden Nafıa Vekâletinin Heyeti Fen-
niyesi daha ziyade sahibi salâhiyettir. Eğer Nafıa Ve
kâleti kendisi üzerine almak istiyorsa hazırım. Nafıa 
Vekâleti üzerine alsın ve yaptırsın, bunda hiç tered
düt etmem. • Mevcut olan şimendüferlerin dört kilo
metrelik bir parçasıdır. Diğer şimendüferlerin işlet
mesini Nafıa Vekâleti üzerine alıyorsa, onu da akın, 
bunu da alsın, ben daha ziyade memnun olurum. Ve
kâletin üzerinden bir kısım meşguliyet kalkmış olur. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
6. — İlkbahar manevraları için icap eden tahsi

sat hakkında Başvekâletten gelen kanun lâyihası 
(1/925) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

4 , 1926 C : 3 

Fakat cinin olabilirsiniz ki maden idaresi yapmakta 
olduğu vazifenin bir cüz'tt okur bu işi de yapmaya 
muktedir. 

Emin Beyefendi sözleri arasında bir de nakliyeden 
bahsettiler. Heyeti CeMlenizin bugün feda meşguli
yeti olmasa onan hakkında uzun izahat verirdim. İyi
ce tetkik etmelerini kendilerinden rica ederim. Hiç 
bir zaman sekiz liraya olan tahmil ve rabhye ücreti, 
on beş liraya çıkmıştır. Bilâkis belki sekiz liradan al
tı liraya düşmüştür. Kendilerinin dedikleri gibi değil
dir. Biraz ciddi tetkik buyururlarsa anlarlar ve ister
lerse kendilerine ayrıca izahat veririm, fikri yanlış
tır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Bir takrir var, 
okunacak : 

Riyaseti CelUeye 
Lâyihanın taallukuna mebni Nafıa Encümenine 

havalesini teklif ederim. 
Ergani Mebusu 

Kâzım Vehbi 

RElS — Efendim! Lâyiha zaten Ur maddeden 
ibarettir. Maddenin Nafıa Encümenine havalesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Havalesini kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Efendim* Nafıa Encü
menine havale edilmiştir. 

Efendim; Urfa Mebusu Ref et Beyle on yedi refi
kinin bir celsei hafiye akdi hakkında takrirleri var
dır. Sairdin lütfen locaları tahliye etsinler. 

REİS — Efendim» Ukbahar manevraları için icap 
eden tahsisat hakkında Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası Muvazenei Mafiye Endimenme tevdi edil
mişti. Muvazenei Maliye Enenmeni tetkik etti, maz-

5. — CELSEİ HAFİYE 

İkinci celse hafidir. 

* ^ y t ^ f c ••-

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 15,20 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Çankırı) 
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balasını riyasete verdi. Ruznameye alıyoruz. Bu ka
nun lâyihası tahsisatı mıusızammaya asit olduğu için 
zaten müstaceldir. Muvazenei Maliye Encümeni bu
nun bugün müzakeresini teklif etmektedir. Reyinize 
arz edeceğim. Bu kanun lâyihasının bugün müzakere
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Bugün müzakeresi ka
bul edilmiştir. Kanun lâyihasının müzakeresine baş
lıyoruz. 

816 Numaralı Kanun 
17 Nisan 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Manevralar için icap eden tahsisata ait Müdafaai 

Mîllîye Vekâletinden teklif ve Heyeti Vekilece kabul 
edilen lâyiha ve cetveller leffen takdim kılınmıştır. 
Muamelei mukteziyenin sürati ifasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hükümetçe icrasına lüzum görülen manevraların 

1926 senei maliyesi hitamına kadar geçecek birbuçuk 
aylık devre için istilzam eylediği masraf. 

A) Celp olunacak ihtiyat zabitanayle ikmal ef
radının maaşı ve efrat ve hayvanatın iaşesi, 

C) Efrat tathiratı, beytutet, harcırah, nakliyat, 
benzin yağı, hayvan mubayaası gibi manevra müna
sebetiyle icrası zarurî hidemat mukabili olmak üzere 
(4 607 785) liradan ibarettir. Leffen takdim kılınan 
lâythai kanuniye de işbu tahsisatın istihsalini istihdaf 
eylemektedir. 

1. Maaş ve tahsisatı fevkalâde hesaplarına esas; 
zabıtan ve efrat adadı mürettibesiyle kavanini mah-
susasının bunlara tayin ettiği maaş ve tahsisatı fev
kalâde miktarlarıdır. Bir buçuk aylıktır. 

2. Zabltan ve efradın maaş ve iaşeleri ve hay
vanatın kezalik iaşesinden maada olan sair hidemat 
mukabilinin bir fasıldan sarfı, hesap ve idarei noktai 
nazarından suhuleti mucip bulunduğundan (manev
ra masarifi) namı altında yenliden açılacak bir fasla 
ithaline lüzum görülmüştür. Tahsisatı marazanın ka
bulünü ve lâyihanın dahi aynen kabulünü istirham 
eylerim efendim. 

Müdafaai Milliye Veküi 
Recep 

Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Müdafaai Milliye Vekâletinin 

1925 - 1341 senesi bütçesinin 291 nci faslının ikinci 
teşkilâtı umumiye maddesine, (30 270) ve 294 ncü 

faslının birinci nakliyat maddesine (585 000) ve ikin
ci yem maddesine (80 265) ve üçüncü mahrukat mad
desine (36 000) ve 306 ncı tahsisatı fevkalâde faslına 
(131 250) ki cem'an (862 785) lira tahsisatı munzam-
ma verilmiş ve yeniden kuşat edilen (307/H) numa
ralı ve manevra masarifi unvanlı fasla dahi (3 745 000) 
lira vaz ve sarfına mezuniyet ita olunmuştur. 

İkinci Madde — Müdafaai Milliye Vekâletince 
1926 manevrası için tahtı silâha alınan zabitan ve 
efrait maaşatı 1341 bütçesinin 291 nci faslının ikinci 
maaşatı umumîye maddesinden ve iaşeleri 294 ncü 
muayyenat ve tahsisatı fevkalâdeleri 306 ncı fasıllar
dan tesviye olunur. 

Üçüncü Madde — Manevra masarifi unvanlı fas
la mevzu (3 745 OOto) liradan 1341 senesi zarfında 
sarfedilemeyen kısmın devren 1926 senesinde sarfı 
caizdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
AH Cenani Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil 

Siniye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 bütçesine tah

sisatı munzamına ve fevkalâde itasına dair Başve
kâletten varit ohıp, 19 Nisan 1926 tarihli Heyeti Umu
miye içtimamda Encümenimize havale buyunılan 
kanun lâyihası ve merbutu esbabı mucibe mazbatası 
Müdafaai Milliye Vekili Recep Bey hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiıhai Kanuniyenin birinci maddesi manevra 
sebebiyle tahtı silâha alınacak zabitan ve efrat 
maaşat ve muayenatı ile yeniden tedariki icap ede
cek hayvanat yem masrafının 1341 bütçesirideiki tah
sisatı a'dÜyen'in ademî küfayesîne mebni tahsisatı mun
zamına ile teminine ve yenliden (307/H) numaralı ve 
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manavra masarifi umumiyesi unvanlı bk fasd küşa-
diyJe işbu fasla tahsisatı muktaziye vaz'ma müteda
ir olup, Enciimenimizce İki nevli tahslsatm mahiyet
lerinin tehaliif üne mebni ayn İki maddede itası şayanı 
tercih görülmüş ve bu mülâhaza dairesinde birinci ve 
ikinci maddeler yeriiden tanzim kmremışür. 

L â y M kanuriiyenin ikinci ve üçüncü maddele
ri, üçüncü ve dördüncü madde olmak üzere cüzî tas-
bJhat ve tadilât fle lâyühanm dördüncü ve beşhıd 
maddeleriyle beşinci ve altıncı madde olmak üzere 
aynen kabul olunmuştur. 

Maruzatı anüfe dairesinde tanzim kılman lâyfhai 
kanuniye müstacelen ve terclban müzakere buyund-
mak üzere Heyeti Celiîeye takdim kılındı. 19.4.1926 

Muvazenei Maliye 
-Encümeni Reis Vekili 
ve Mazbata Muharriri Aza 

Çatalca İsparta 
Şakir Mükerrem 
Âza Aza 

İstanbul İzmir 
Ali Rıza Münir 

Hirti imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Zonguldak Sivas 
Ragıp Rasrnı 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

1341 Müdafaai Milliye Bütçesine Tahsisatı Mun
zamına ve Fevkalâde İtasına Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Müdafaai Milliye Vekâletirfin 
1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer füsul ve 
mevaddma cem'an 768 000 lira tahsisatı munzamma 
İta kılınmıştır. 

fkinei Madde — Müdafaai Milliye Vekâleti 1341 
bütçesinde manevra masarifi umumiyesi ünvariîyle ye
niden (307/H) numaralı bir fasıl kuşat ve işbu fasla 
3 700 000 lira tahsisatı fevkalâde vazedilmiştir. 

Üçüncü Madde — Manevra sebebiyle tahtı silâ
ha alınacak zabîtan ve efrat maaşat ve muayyenatı 
ile yenliden tedarik edilecek hayvanat yernü esmanı 
1341 bütçesinin füsul ve mevaddı müteaflikasından 
tesviye olunur. 

Dördüncü Madde — İkinci maddede mürakkam 
tahsisattan senesi zarfında sarfedüemeyen kısmın 1926 
scnei maliyesi Müdafaai Milliyet Bütçesinin mümasil 
fakına devren sarfı caizdir. 

Beşinci Madde — tsbu kanon neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altıncı Madde — İşbu kanunun ahkâmım icraya 
Müdafaai Maliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

', 
Fasıl 

291 
294 

306 

Madde 

2 

1 
2 
3 

ICJBTVEL 

Nevi muhaSsesat 

TeşMfâh Umumiye 
Muayyenat 
Taymat 
Yem 
Mahrukat ve tenvirat 

Yekûn : 
Tahsisatı fevkalâde , 

Yekûnu Umumî 

Miktarı 
nrnıhassesat 

25 000 

520 000 
80 000 
32 000 

632 000 
111 000 
768 000 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı eferidim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen e] kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldıran... Kabul edMstir . 

Müdafaai Mffliye Vekâletimin 1341 Senesi Bütçesi
ne Tahsisatı Munzamma ve Fevkalâde itasına Dair 

Kanun 

Birinci Madde — Müdafaa! MİBiye Vekâletinin 
1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer füsul ve 
mevaddma cem'an 768 000 Ura tahsisatı munzamma 
İta kıhnmıştn'. 

Miktarı 
Fasıl Madde Nevi muhassesat 

291 25 000 2 Teşkilâtı umumiye . 

REİS — Efendim, 291 nci fasla zammohınacak 
miktar 25 000 liradır. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

Miktarı 
muhassesat Fasıl Madde Nevi muhassesat 

294 1 Taymat 
t Yem 
3 Mahrukat ve tenvirat 

520 000 
80 000 
32 000 
632 000 

REİS — Efendim, 294 nett fasla zammofcınacak 
miktar 632 000 liradır. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

306 Tahsisatı fevkalâde 111 000 
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REİS — Efendim, 111 000 lirayı kebiri edenler 
lütfen el kaidırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edimiştir. 

Birinci maddeye merbut cetvelin yekûnu 768 000 
liradır. Cetvel merbutatım o suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi aynen kaibul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Müdafaai Millîye Vekâlet 13411 
bütçelinde manevra masarifi umumiyesi ünvaniyle 
yenliden (307/H) numaralı bir faslı mahsus kuşat ve 
İşbu fasla 3 700 000 lira tahsisatı fevkalâde vazedil
miştir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mıdır efendim? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Manevra Sebebiyle tahtı silâ
ha alınacak zabJtan ve efrat maaşat ve muayyenatı 
ile yeriîden tedarik edilecek hayvanat yemi esma
nı, 1341 bütçesliriin füsûl ve mevaddı müteallikasın-
dan tesviye olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İkinci maddede mıurakkam 
tahsisattan senesi zarfında sarf edilemeyen kısmın 1926 
senei maliyesi Müdafaai Milliye Bütçesinin mümasil 
faslına devren sarfı caizdir. 

REİS — Mütalâa var mıdır efendim? (Hayır ses
leri) Dördüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaydırtan... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

REİS — Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul edilmiştir. 

Atac ı Madde — İşbu kanunun ahkâmım icra
ya Müdafaai MllJiye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayinli esa
mi ile recinize arz edeceğim. 

7. — Harekâtı Askeriye vukuunda askerî müna
kalâtın tesviye ilmühaberleri mukabilinde icrası hak
kında kamın lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (1/924) 

REİS — Efendim, harekâtı askeriye vukuunda 
askeri münakalâtın tesviye ilmühaberleri mukabilin
de icrası hakkındaki kanun lâyihası Muvazenei Ma
liye Encümenine havale edilmişti. Muvazene! Mali
ye Endümeni lâyihayı tetkik ederek makamı riyasete 
tevdi etmiştir. Encümenin tercih ve müstaceliyet tek
lifi vardır. Müstaceliyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. Şimdi müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir. 

814 Numaralı Kanun 
15 Nisan 1926 

Büyük MiEet Meclîsi Riyasetine 
Gayet müstaceldir : 
Harekâtı Askeriye vukuunda askerî münakale

nin şimendifer ve vakurlarla tesviye ilmühaberleri 
mukabilinde icrası hakkında Müdafaai MÜBiye Vekâ
letince tanzim ve teklif edilen ve İcra Vekilleri Heye
tinin 12 Nisan 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclîsi Âîiye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
1340 senesi Bütçe Kanununun neşrine kadar nak-

lîyatı askeriye gerek, vakti hazarda ve vakti seferde 
tesviye ilmühaberleriyle yani ücreti nakliyesi, muah
har tahakkuk ve tediye edilmek üzere muayyen tari
feli vapur ve demiryolu İdarelerine sevk memuriann-
dan verilen tesviye ilmühaberleri mukabilinde icra 
olunduğu malumu devletleridir. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 28 nci 
maddesi mucibince tesviye usulü lağvedilerek 1340 ve 
1341 seneleri zarfında nakliyatı askeriyenin peşlin 
para ile icrasına çalışılmış İse de : 

lltayanların Rodos tahdidatına karşı ittihaz olu
nan tedabir ile Nasturî meselesi esnasında ve muah-
haran Kürt isyanı sebebiyle vukubuln seferberlikte 
nakliyat ve sevkıyatı askeriyenin; 

A) Mallandıkları mevcUt olmayan ara istasyon
larına havale itası imkânsız olduğundan, 
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B) Teşkilâtı maliyesi mevcut olan bazı istasyon 
mahallerinde dahi seferberliğin teabeylediği ani nak
liyata karşı sevk memuru veya sevkiyatla alâkadar 
teşkSâtı askeriye nezdmdeki hayale miktarının kifa
yet edememesinden, 

C) Vermen nakliye havalâtınm tahsili için icabe-
d*n emvallerde nukiiiu kâfiye bulamamasından, 

D) BiVtalkmı mahaöerd* avansların gayn kâfi 
gelmesinden, 

H) Mevakll muhtelifede nakliyat İçin alınan 
avansların muamele! mahsubiyesi Divan murakıplar» 
veya malmemuriari tarafından birtakım esbap serdry-
le teahhura duçar ednerek yeni avans ahnamamasm-
dan, 

V) Her İstasyonda sevk memuru butonmamasın-

dolayı münakalâtı askeriye felce uğrannştır. Ge
rek erbabı marazaya ve gerek ahiren Usulü Muba-
söbei Umumiye Kanununa müzeyyel olarak neşrolu
nan 14 . 1 . 1926 tarih ve 715 numaralı Kanunun dör
düncü maddesinin (C) fıkrasına tevfikan bin ikadan 
fazla avans îtasımn Heyeti Vekile kararına vabeste 
bulunması ve maruz kararın istihsaline münakalâtın 
ademî tahammülü azadei arz ve izah bulunmasına ve 
harp tehlikesi ilânında ve seferberliğin bidayetinde ih
tiyacı azımeye mukabil bittabi vekâletin yedinde an
cak ahvali adliye de kifayet edecek derecede rtakîiye 
tahsisatı mevcut bulunacağına ve bazı münakalât me-
vafkıf ve merakisinde Usulü Muhasebeâ Umumiye Ka
nunu muvakkatine müzeyyel 14 . 1 . 1926 tarih ve 
715 numaralı kanunun dördüncü maddesinin (C) fık
rasına tevfikan gerek bankada ve gerek mafsandık-
lannda açılacak kredinin mukabili olmadığı takdirde 
berveçhlbalâ arz olunduğu veçhile (B ve C) vaziyet
leri badis olacağına binaen seferberi Me peşin para 
ile nakliyat icrası esbabının ist&mal edilemeyeceği 
sureti katiyede anlaşılmış ve seferberlik vukuunda nak
liyatı askeriyenin esmanı -kemafıssaAnk demfiryollar ve 
vapurlar idarelerine merkezden tediye edilmek üzere 
tesviye ihnühaberleriyle icrasına lüzumu kat! görül
müştür* Mehazırı mevcudeyi ref ve seferberlikte de-
miryöllarından ve vapurlardan lâyfki.vle istifadeyi te
min ve harekât ve nakliyatı askerîeyniin sureti seria ve 
gaJimede ceryanını teshil eylemek İçin ihzar olunan 
kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Harp tehlikesi Haranda ve kısmî ve

ya umumî seferberlikte ve ehemmiyeti Heyeti Veki-
lece kararı mahsusla tasdik ohman bazı harekâtı as

keriye devrelerinde münakalâtı askeriye şkneodtfer ve 
muayyen tarifeye tabii vapur idareleriyle tesviye jlmtt-
bdherieri mukabilinde icra olunur. 

Madde 2. — Birinci maddede musarrah münaka
lâtı askeriye mukabilinde Maliye Vekâleti şimendi
fer ve vapur İdarelerine avans suretiyle tediyat icra 
edebilir. 

Madde 3. — Şimendifer ve vapur idarelerinin iş
bu tesviye ilmühaberlerine müstenit matfuban Müda
faai Milliy ece tahakkuk ettirilerek tesvdyei katiye icra 
olunur. 

Madde 4, — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 5, — Bu kanunun icrasına Maliye, Nafıa, 
Ticaret ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Ticaret V<*ih* 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahnnıt Esat 

DabiMye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekâleti VekiM 
İsmet 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Riyaseti Celüeye 
Harekâtı askeriye vukuunda askeri münakalâtın 

şhnendüfer ve vapurlarla tesviye ilmühaberleri mu-
kabilinde İcrası hakkında Başvekâletten varit olup, 
Heyeti umumiyenin 1 7 . 4 . 1926 tarihli içtimaında en
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Müda
faai MilHye Vekili Recep Beyin huzuriyle telkik ve 
müzakere olundu. 

Kısmî veya umumî seferberlikte veyahut ehem
miyet ve saha ve müddeti îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek olan harekâtı askeriyede bedeli peşin 
verilmek üzere sevkıyat ve nakliyatı askeriye icrası 
esbabı muhtelife dolayısiyle mümkün olamamasın
dan naşi işbu ahvale maksur ve münhasır olmak üze
re şimendüfer ve vapurlar ile icra edilecek sevkıyat 
ve nakliyatı askeriye ücurahnm tesviye ilmühaberleri 
mukabilinde icrasiyle bunların bilâhara taalluk ettiği 
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bütçeden yine senesi zarfında tahakkuk ve tesviyesi 
zaruri görülmesine mebni tanzim olunan merbut lâ-
yihai kanuniye cüzî bazı tadilât ile kabul edilerek 
imüstâcelen ve tercihan müzakere buyurulmak üzere 
Heyeti Celileye takdim kılındı. 

19 Nisan 1926 
Muvazenei Maliye Encü

meni Reis Vekili 
Mazbata Muharriri Aza 

Çatalca istanbul 
Şakır Ali Rıza 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
İzmir 

Münür Bey 
(Hini imzada bulunmadı). 

Aza 
Sivas 

Rasim Bey 
(Hini imzada bulunmadı). 

Aza 
Kütahya 
M. Nuri 

Seferberlikte ve harekâtı askeriye esnasında nakliyatı 
askeriye ücuratının sureti tesviyesi hakkında kanun 

lâyihası. 

Birinci Madde — Kısmî veya umumî seferberlik
te veya ehemmiyet ve saha ve müddeti İcra Vekilleri 
Heyetince kararı mahsus ile tasdik edilecek harekâtı 
askeriyede demiryol veya muayyen tarifeye tabi va
pur idareleriyle yapılacak nakliyatı askeriye tesviye 
ilmühaberleri mukabilinde icra olunur. 

İkinci Madde — Birinci maddede musarrah nak
liyatı askeriye için Maliye Vekâleti demiryolu ve va
pur idarelerine avans suretiyle tediyat icra edebilir, 

Üçüncü Madde — Demiryolu ve vapur idareleri
ne verilecek tesviye ilmühaberleri senesi zarfında ta
hakkuk ettirilerek senei mezkûre Müdafaai Milliye 
Vekâleti bütçesindeki tahsisatı müteallikasından tes
viye olunur. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Maliye, Nafıa ve Ticaret Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mıdır? 

(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Seferberlikte ve Harekâtı Askeriye Esnasında Nak
liyatı Askeriye Ücuratının Sureti Tesviyesi Hakkında 

Kanun 
Birinci Madde — Kısmî veya umumî seferberlik

te veya ehemmiyet ve saha ve müddeti İcra Vekilleri 
Heyetince karan mahsus ile tasdik edilecek harekâtı 
askeriyede demiryolu veya muayyen tarifeye tabi va
pur idareleriyle yapılacak nakliyatı askeriye tesviye 
ilmühaberleri mukabilinde icra olunur, 

REİS — Efendim! Bir takrir vardır, okunacak
tır:. 

Riyaseti Celileye 
Tesviye usulünün ikamesi şimendüfer ücuratın-

dan hükümet hissesi olmak üzere istiyfası lâzım gelen 
varidata tesir etmeyecek midir? 

Adana Mebusu 
Zamir 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendim, hükümet 
hissesi olarak Anadolu demiryolu nakliyatından alın
makta olan misillere bunun bir tesiri varit değildir. 
Umumî nakliyat ahkâmına tabi olacaktır. Bu itibar
la suali tevlit eden endişenin, noktai nazarın varit 
olmadığı kanaatindeyim. 

ZAMtR BEY (Adana) — Kâfidir efendim. 
REİS — Başka mütalaa yoktur. Birinci maddeyi 

aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın kabul edilmiş
tir. 

ikinci Madde — Birinci maddede musarrah nak
liyatı askeriye için Maliye Vekâleti demiryolu ve va
pur idarelerine avans suretiyle tediyat icra edebilir. 

REİS — Mütalâa var im efendim? (Hayır sesle
ri) ikinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Demiryolu ve vapur idareleri
ne verilecek tesviye ilmühaberleri senesi zarfında ta
hakkuk ettirilerek senei mezkûre Müdafaai Milliye 
Vekâleti bütçesindeki tahsisatı müteallikasından tes
viye olunur. 

REİS — Mütalâa var im efendim? (Hayır sesle
ri) Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 
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Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Müdafaai Milliye, Maliye, Nafia ve Ticaret Vekille
ri memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

Efendim, İlkbahar manevraları için icap eden tah
sisat hakkındaki kanun lâyihasını tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

8. — Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve li
manlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret 
hakkında. (1/866) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Adliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, Türkiye sahillerinde nakliyatı 
bahriye ve limanlarla karasuları dahilinde icrayı sa
nat ve ticaret hakkındaki kanun lâyihasının müzake
resine başlıyoruz. 

Bu kanun lâyihası tab ve tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, bu lâyihanın müstacelen müzakere
sini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekili Beyefendi bu 
kanunun müstacelen yani bir defa müzakere edilme
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) 
ve Limanlarla karasuları Dahilinde İcrayı Sanat 

ve Ticaret Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye sahillerinin bir noktasından 

diğerine emtia ve yolcu alıp, nakletmek ve sahillerde 
Umanlar dahilinde veya beyninde cerr ve kılavuzluk 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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ve herhangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman 
hidematmı ifa etmek, yalnız Türkiye sancağım hâmil 
sefain ve merakibe münhasırdır. 

Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış 
oldukları yolcu ve hamuleyi Türk liman ve limanla
rına ihraç ederler ve Türk liman ve limanlarından 
ecnebi liman ve limanlarına gidecek yolcu ve hamu
leyi de alırlar. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu kanunla 
tevdi edilen vazaifi görebilmek için kâfi miktarda 
Türk vapurları var mıdır? Seyri - sefain kendisine 
düşecek vazifeyi görmek için kâfi derecede kuvvetli 
midir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Türk limanlan arasında nakliyat yapmak 
milletin hakkıdır. Binaenaleyh bu kanun bu hakkı 
tespit ediyor. Bu vazifeyi ifa etmek tabiatiyle vapur 
işletmek isteyen Türklere aittir. Bu arada seyri-sefain 
idaresi de kendisine terettüp eden vazifeyi ifa ede
cektir. Seyri-sefain idaresine yeniden iki vapur işti
ra ettik. Zannedersem bir « iki güne kadar İstanbul 
limanlarına vâsd olur. Diğer iki vapurun iştirası için 
de müzakere cereyan etmektedir. Ümit ediyoruzki 
kanunun Türklere bahş ve Türklerin hakkı olarak 
tespit etmiş olduğu nakliyatı bahriyeyi gerek Sey
ri-sefain idaresi ve gerek diğer Türk merakibi bah
riyesi sahipleri ifa edebilecektir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim, birinci 
maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi 

Madde 2. — Nehirler ve göller ve Marmara hav-
zasiyle boğazlarda bilûmum karasulariyle, karasula
rına dahil bulunan körfez, liman, köy vesaire de 
vapur, römorkör, istimbot, motorbot, mavna, sala
purya, sandal, kayıt velhasıl makine, yelken, kürek 
ile müteharrik merakibi kebire ve sagire ile tarak, 
prizman, macuna, algarine, sat ve her nevi nakliye 
ve su dubaları, limbo, sefaini tahlisiye ve emsali ile 
şamandıra, sal gibi sabit ve sabih vesait bulundurmak 
ve bunlarla seyrisefer ve nakliyat icra etmek suret-
leriyle ticaret hakkı Türkiye tabaasına münhasırdır. 

REİS — İkinci maddeyi reye koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Madde 3. — Karasuları dahilinde balık, istirid
ye, midye, sünger, inci, mercan, sedef vesaire saydı, 
kum ve çakıl vesaire ihracı ve gerek sathı - bahirde 
ve gerek kân - babirede mevcut kazazede sefain ve 
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merakiple enkazı metrukehin ihraç ve tabiisi, dalgıç
lık, arayiGilık, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve bil
cümle Türk vesait ve merakibi bahriyesi derununda 
kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık ve amelelik ve
saire icrası ve iskele, rıhtım hamallığı ve bilûmum 
deniz esnaflığı icrası Türkiye tatmasına münhasır
dır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reye koyuyorum; ka
bul edenler el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hükümet, muvakkaten ve hiçbir hak 
temin etmemek şartiyle ecnebi tahlisiye gemilerinin 
icrayı sanat etmelerine ve Türk tahlisiye gemilerinde 
ecnebi mütehassısı ve kaptan ve tayfa istihdamına 
müsaade edebilir. 

REİS — Dördüncü madeyi reye vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 5. — Birinci madde hükmüne muhalif ola
rak Türkiye limanlan beyninde kabotaj yapan sefain 
ve merakibi ecnebiyeden bin liradan on bin liraya 
kadar cezayı nakdî ahiz ve o sefine ve merakip mad-
dei mezkûrenin ikinci fıkrası mucibince Türkiye li
manlan için hamule ve yolcu almak ve çıkarmaktan 
altı aydan bir seneye kadar menolunur. 

Mugayiri kanun hareket eden sefine bîr şirketi 
bahriye veya müteaddit sefaine malik olan bir veya 
müteaddit eşhasa ait olursa, işbu men keyfiyeti şirke
tin veya eşhası mezkûrenin diğer sefainine de şamil
dir. feinci ve üçüncü maddelerde zikrolunan tebaa
yı mahalliyeye münhasır hukuku bahriyeden birini 
icraya cüret eden ecnebiler yüz liradan bin liraya 

kadar cezayı nakdi ve bîr aydan Uç aya kadar hapis 
cezası ile mücazat olunurlar. Bu cezalardan yalnız 
biri de hükmolunabiiir. Mükerrerler hakkında iki kat 
olarak hükmedilir. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edildi. 

Madde 6. — tşbu Kanunun ahkâmı 1 Temmuz 
1926 tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın» Kabul edildi.. 

Madde 7. — tşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi reye koyuyorum. Ka-
bu edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunu heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekaleti bütçesine tahsisat ilâ
vesi hakkındaki kanuna reylerini istimal etmeyen rü-
feka lütfen istimal buyursun. İstihsali ârâ hitam bul
muştur. Ârânın neticesini arz ediyorum. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi bütçesi
ne tahsisatı munzamına ve fevkalâde itasına dair ka
nuna (136) zat iştirak etmiştir. Hepsi de kabuldür. 
Fakat muamele tamam değildir. Celsei atiyede ikinci 
defa reye konulmak üzere ruznameye alıyorum. 

Yarın saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 16,45 

..+*-
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Müdafaa! Milliye Yekâletinin 1341 Senesi Bütçesine Tahsisatı Mıinzamma ve Fevkalâde İtasına Dair 
Kanunun Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur» 

] 

] 

ADANA 
iZaımıir B. 

AFYON KARAHtSAR 
.AK B. 
îzzeıt UM B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
AM B. 
ihsan B. 
Şaikir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sabi B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Bilimi B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gaıliib B» 

Mithat B. 
BİGA 

Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
MuhMia Nâırai B, 

BOLU 
Cevalt Abbas B. 

BOZOK 
Ahmet Haindi B. 
Süleyman Sırra B, 

Âza adedi : \ 
Reye iştirak edenler : 
îCabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Vlünhaller : 

587 
36 
36 
— 
— 

1 
ieye iştirak etmeyenler : 150 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refat B. 

CANİK. 
Oavilt Paşa 
Süleyman Neonüi B. 

ÇANKIRI 
Rıifaıt B. 
Tadıât B. 

ÇATALCA 
Şalklir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydaır Rüştü B. 
Necip AM B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DÎYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faic B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Musitafa B. 
Nadi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Mün'ir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Erndn B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Alli Genamî B. 
Kıbç AİS B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmd B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükermrt B. 

İÇEL 
Dr. Tevfük B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behfiç B. 
Dr. Hakkı Şimaısi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip 'Servet B. 
Kâzım Kaırabekür Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B, 
Münir B. 

. 

KARS 
Ağaoğhı Ahmet B. 

KASTAMONU 
AM Nazmi B. 
Alıi Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Musıtafa B. 
Refik B. 
Tevfk Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdül/kadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgand B. 
Abdülfezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İJjyas Saırnii B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubeldr H â z m B, 
G a i p B. 

ORDU 
Falilk B. 
Hamıdıi B. 
İsmail B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
'Kâmıil B. (M.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. (M.) 

AMASYA 
Esat B. (M.) 
Nafiz B. 

ANKARA 
Alili Fuat Paşa 
Gazii Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
HAtai B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtlku B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Sü'leyınan Sudl B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samlih Rıifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
FaUih Rıfikı B« 

RİZE 

m B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabini B. 

SÎNOP 
Yusuf Kemıal B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şövfkıi B. 
Muammıar B. 
Ziyaatrtta B. 

(Mür 

MARAŞ 

SİVEREK 
Haffil Fahri B. 
Kadri Ahmöt B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Fa& B, 

TOKAD 
Mustafa Vasfii B. 

TRABZON 
Abduffiaih B. 
Süleyman Sırrı B, 

vhal) 

: 1 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

Mehmet Vasfii B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avnli B. (Şaıtk Isstüflc. 
Miah. Â.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkii B. 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osmıan Nurli B. (M.) 

CANİK 
TalıâJt Avhi B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avnli Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdüffihallik !B. 
Ziya B. (M.) 

ÇORUM 
Münıir B„ 

DENİZLİ 
Mazhatf Müfit B. 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavlit B, 
Züffi B, 

— 14 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıfikı B. (M.) 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhaik B. (M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Hâlıet B. 
Raif B. (M.) 
Ziyadtitta B. (M.) 

GAZİANTEP 
Ferit B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

G E N Ç 
Muhftfân B. 

GİRESUN 
Hâciim M«hlitltliın fi. 
(Şarik İstik. Mıah. Relisi) 
Halklkı Tanık fi. (M.) 
Kâzım B. 
Tahiır fi. (M.) 

8 — 

URFA 

Refet B. 
Saffet B. 

VAN 

Halkbı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

H a i l fi, 
Raıgıp B. 
Tunıak Hiknli B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
ZdkJi B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf fi. (1. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğhı Yusuf B. 
Hamdli B. 
Hamdufah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa 
İsmail CanjbuJıaıt fi. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfiik Kâm'i'l B. 

İZMİR 
Dr. Tevfiik Rüşiüü B. (V.) 
Osmanzade Hamıdli B. 
iSaraçoğlıu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İşittik. Mah. M. U.) 
Alli Şuuri B. (M.) 
Haydar A d i B. (M.) 
Küflüsü B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Oavfit fi. 
Mehmet Vehbi fi. 
Osman Niyazi fi. 
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KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
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Sıra Numarası : 140 

JANDARMA EFRADININ KAYIT VE KABULÜ VE MUHASSESATLARI HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN GELEN (l/393> NUMARALI KANUN LÂYİHASI İLE NİĞDE MEBUSU GALİP BEYİN JAN
DARMANIN TENSİK VE ISLAHINA VE BOLU MEBUSU ŞÜKRÜ BEYİN, JANDARMANIN TEZ-
YlDl MUHASSESATINA DAİR (2/174), (2/129) NUMARAU TEKLİFİ KANUNİLERİ VE DAHİLİYE 

VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21.11.1339 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/360 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Çeliksin^ 

Jandarmaya alınacak efradın menabiine ve hiz
meti mükelefelerini ikmal edip temdidi müddet ede
cek jandarma küçük zabıtan ve efradının temdidi 
müddet zamlarına ve bilfiil yirmi sene hizmet eden 
jandarmalara verilecek ikramiye ile takibatı mühim-
mede bulunacak kuvvetli müfrezeler efradım» iaşeleri 
için ita kılınacak ekmek bedellerine dair Dahiliye Ve
kâletince tanzim olunup, Heyeti Vekilenin 21.11.1339 
tarihli içtimaında tasviben Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniyenin bu baptaki esbabı 
mucibi üe birlikte leffen takdim kılındığı arz ve ifayı 
muktezasına müsaadei riyaset - penabileri istirham 
olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hükümetin vazaifi muhtelif esinden bir çoklarını 

deruhte eden ve halk ile doğrudan doğruya temasta 
bulunan jandarmamızın hal ve zamanın icabatiyle 
mütenasip bir şekilde muhtacı ıslah olduğu vareste» 
arz ve izahtır. 

Bu ümniyenin husulü için zabitan arasında tas
fiye yapıldığı gibi, küçük zabitan ve efradın da tesis 
ye kuşat olunan meslekî mekteplere şevkleri suretiy
le peyder - pey sıfatı askeriyelerinin icap ettirdiği 
veçhile talim ve terbiyelerine ve memleket için bir 
unsuru müfit olabilecek malûmatı meslekiye ve ka-
ramfye ile teçhizlerine çalışılmaktadır. Ancak, jan
darmanın ıslah ve tekemmülü yalnız zabitanının tas
fiyesi ve mekteplerinin teksiri ile kabil olamaz. Mek
teplerde verilecek terbiye ve malûmatı yaşatmak ve 
onu hiç bir surette kaybettirmeyecek tedbirler, çare
ler bulmak keyfiyeti, en esaslı bususattan telâkki edil
miştir. Bugünkü şekli ile ne kadar çalışılsa, ne mer
tebe emekler, masraflar edilerek yetiştirilse jandar

manın ihraz edeceği intizam ve mükemmeliyet mu
vakkattir ve mutlaka az zaman sonra zevale mah
kûmdur. Çünkü yetiştireceği efradı elinde tutmak ve 
ondan devamlı bir surette istifade etmek salâhiyet ve 
kudretini haiz değildir. Nitekim, son zamanlarda or
du efradı terhis edildikçe, jandarmada pek müşkü
lâtla yetiştirebildiği güzide efradım terhis mecburiye
tinde kalmış ve elyevm karakollarım idare edecek 
okur yazar efradım hemen bilküIKye elden çıkarmış
tır. Jandarma bu vaziyette kaldıkça lâyıkiyle temini 
intizam edemeyeceği gibi, kendisine tevdi olunan va-
zaifi mühimmeyi de ifa kabiliyetinden dalma uzak 
kalacaktır. Binaenaleyh jandarmayı vazifesine sahip 
bir kudreti daimede bulundurmak için, kıtaatını or
dudan aldığı efradı cedide üe doldurup boşaltıcı bir 
depo halinden çıkarıp, zabitamna olduğu gibi efradı 
içki de bu sınıfı cazip bir meslek haline getirmek ve 
böylece her hal ve zamanda güzide ve mücerret ana
sıra maükiyetini temin eylemek kap eder. 

Buna binaen tanzim edilen merbut teklifi kanuni
nin birinci maddesiyle jandarma efrat menabii tespit 
edilmiştir İd elyevm merî olan jandarma kayıt ve 
kabul şeraitine tevfikan icra edilir. 

İkinci maddede, jandarma hizmeti fiilıiyesi gene 
sabıkı gibi Uç sene olarak kabul edilmiştir. Çünkü 
jandarma vazaif ve hidematını lâyıkiyle ifa edebil
mek, birtakım malûmatı mahsusaya mütevakkıftır. 
Bu malûmatı edinmeden efradı kıtaata sevkederek 
tavzif ve istihdam etmek caiz olamayacağından» jan
darmaya alınan acemi efradı evvelemirde efradı cedi
de mekteplerinde beş altı ay devam eden bir devre i 
talim ve tedrise tabi tutmak, mesleğin başlıca esas
larından birini teşkil etmiştir. Mektepteki mükteseba-
tı kıtaatta tatbik etmek ve bu hususta biraz müma-
rese kesbeylemek için geçecek zamanda ilâve edilin
ce, bir jandarma namzedinin vücudundan mesleğe 
ilk senei intisabı zarfında hemen hiç istifade edile
meyeceği neticesi tezahür eder. Jandarma neferi haizi 
istidat olduğu surette, ancak ikinci senei hizmeti es
nasında meslek için bir unsuru müfit olmaya basılar. 
Bu itibarla hizmeti mükellefei askeriye ordu için ne 



kadar tenzil edilirse edilsin, jandarmaya alınacak ef
radın jandarmada yine lâakaî Uç sene hizmet etme
ye mecbur tutulmaları elzem ve zaruridir. Bu müd
det kabul edilmediği halde, jandarmayı tamamen 
gönüllü olarak tedarik etmek ve ona göre ilk üç se
nede lâzım gelen maaşatı kabul eylemek icap eder. 

Üçüncü maddede tespit edilen jandarma maaşatı 
7 Şubat 1339 tarihli kanunla tayin ve tahdit edilen 
miktarın aynıdır. Yalnız mezkûr kanunla bin kuruşu 
tecavüz etmemek üzere ve rayici mahalliye göre he
sap edilmesi lâzım gelen iaşe bedelinin es'arı hazıra-
ya nazaran bir çok mahallerde bu miktardan epeyce 
fazla olmasına rağmen maktuan bin kuruş olarak ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

Dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerde, hizmeti 
fiiliyesini ikmal eden efradın jandarma hizmetinde 
kalmalarını ve böylece jandarmayı meslek edinmeleri
ni teminen maaş ve muhassesatlannın, kıdem peyda 
ettikçe al-ed-derecat tezyit edilerek kıdemli ve kıdem
siz jandarmalar arasında bir farkı maaş vücude ge
tirilmiş ve bu suretle muallim jandarma efradının 
hizmette devamlarını temine çalışılmıştır. 

Yedinci maddede temdidi müddet edecek efradın ta
yin miktarında senelere tefrik esasının kabul edilme
si de meslek dahiline alınacak efradın daha itinalı 
bir surette intihap ve tefrikini mümkün kılmak ve 
tefrikini mümkün kılmak ve aynı zamanda ıslahatı 
mutasavvureyi bütçe mülahazasiyle de telif eylemek 
ve bu suretle kanunun kabiliyeti tatbikiyesini temin 
ve tezyit etmek gayelerine müstenit bulunmuştur. 

Sekizinci maddede, müteehhil efrada ikinci tem
ditlerinden sonra verilmesi lâzım gelen iaşe bedeli 
beş yüz kuruş olarak tespit edilmiştirki esasen mev
cuttun 

Dokuzuncu maddede bilfiil karakol kumandan
lıklarında müstahdem küçük zabıtana esasen veril
mekte olan tahsisat iki yüz kuruştan üç yüz kuruşa 
baliğ edilmiştir. 

Onuncu maddede yirmi sene bilâ - fasıla hizmet 
eden efrada bermucibi kanun muayyen tekaüt maaşı 
tahsisinden başka beş maaş nispetinde bir de ikrami
ye itasına mütedairdirki, devamlı bir surette istihdam
larını temin eylemek ve bilâ fasıla yirmi sene hüsnü 
surette hizmetlerinin hitamında son bir mükâfat ve
rilmesinden ibarettir. 

On birinci madde — Jandarma mekâtibi muhte-
lifesme müdavim zabıtan ve küçük zabitan ve efra
dın iaşeleri için mahiye verilecek mebaliği muhtevi
dir. Esasen zabit, mektebi müdaviminine yevmiye yir-
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mişer kuruş ita edilmekte olduğuna ve efradı cedide 
mekteplerinde bulunan namzetler tarafı miriden iaşe 
edildiklerine nazaran bu maddede fazla olarak yal
nız karakol kumandanları mekteplerine müdavim ka
rakol kumandanı namzetlerine, maaş ve muhassasat-
larına zamimeten ikişer lira iaşe bedeli itası kabul edil
miştirki, bu da es'ann kesbettiği gılayı fevkalâdeye 
binaen tahsilde bulunan talebinin suhuletle iaşelerini 
temine matuftur. 

On ikinci maddede takibi eşkiyaya memur kuv
vetli müfrezeler efradına, takibatta bulunacakları müd
dete ait olmak üzere yevmiye bir ekmek verilmesi ten
sip edilmiştir. Bu maddenin kabulü halinde müfreze
lerin, çeşitlerin izlerinin kaybedümeyerek aleddevam 
şiddetle takiplerinin temini ve bu suretle eşkiyanın 
serbestli hareketlerinin tahdidi gibi miihüm bir fayda 
istihsal edilmiş olacaktır. 

Teklifi vakiin biran evvel kesbi kanuniyet etme
si esbabının istikmali arz ve istirham olunur, efen
dim. 

Jandarma Efradının Kayıt ve Kabulü ve 
Muhassasatları Hakkında Kanım Lâyihası 

Madde 1. — Jandarmaya kayıt ve kabul olunacak 
efrat berveçhiati menabiden tedarik olunur. 

A) Sinni mükellefiyete dahil olan ve Jandarma 
kayıt ve kabul nizamnamesine tevfikan Müdafaai Mil
liye Vekâletince ita edilecek efrattan, 

B) Sinleri on dokuza baliğ olup, henüz kuraları 
keşide edilmemiş bulunanlardan, 

C) Orduda hizmeti askeriyesini badel - ifa gö
nüllü olarak jandarmaya girmek isteyenlerden, 

D) Mukaddema Jandarmamda ifayı hizmet ve jan
darma mekteplerinde ikmali tahsil edip, fakat infikâk-
leri iki seneyi tecavüz etmeyen efrattan, 

Madde 2. — Jandarmada müddeti hizmet üç se
nedir. 

Madde 3. — Hizmeti mükelMelerirJi ifa etmekte 
olan jandarma başçavuşlanna şehri sekiz, çavuşlarına 
yedi, onbaşılarına altı, neferatına beş lira maaş ve 
şehrî onar lira iaşe bedeli ita olunur. 

Madde 4. — Jandarmada hizmeti mükellefesini 
ikmal edip ve daha üç sene müddetle hizmette kal
maya talip ve lâyık olanların maaş ve muhassasatına 
maaş ve muhassasatı sabıkaları mecmuunun yüzde el
lisi ve bu suretle hizmetleri temdit edilen küçük zabı
tan ve efraddan müddeti müteahhidelerini ikmal ede
rek ikinci defa tekrar üç sene hizmette kalmaya talip 
olanların maaş ve muhassasatına maaş ve muhassasatı 
sabıkaları mecmuunun yüzde yirmisi ve müteakiben 



üçer senelik iki defa için temdidi müddet arzusunda 
bulunanların maaş ve muhassasatına maaş ve muhas-
sasatı sabıkalarının yüzde onu zammolunur. 

Madde 5. — Elyevm mevcut küçük zabitan ve 
efrattan 1 Kânunuevvel - 1331 tarihli kanun mucibin
ce müddetleri temdit edilmiş olanların maaş ve mu-
haslsasatları dahi] oldukları devrenin işbu kanunla 
muayyen olan mekadirine nazaran ita olunur. 

Madde 6. — Hizmeti mükellefelerini ordu veya 
jandarmada ikmal ettikten sonra terhis edilen ve bi-
lâhara arzujanyle usûl ve şeraitine tevfikan jandarma
ya kabul edilen ve sinleri otuzu tecavüz etmeyen kü
çük zabitan ve efrat birinci devrei temdidiyeye dahil 
olmuş addolunurlar. 

Madde 7. — işbu kanunla icra kılınacak temdidi 
müddetlerin ilk üç senelik devresinde her senesinde 
Küçük - zabıtandan maada üçer bin neferin temdidi 
müddetleri icra olunabilip, edvarı müteakibede her 
sene azamî sicillerine göre yalnız hin neferin temdidi 
müddetleri kabul olunacaktır. 

Madde 8. — İkinci defa temdidi müddet edecek 
olan Küçük - zabıtan ve efrattan nriiteehhil bulunan
lara aile maaşı namiyle şehrî beşer lira tahsisat ita 
olunur. 

Madde 9. — Bilfiil Karakol kumandanlığında müs
tahdem Küçük - zabıtana maaş ve ımıhassasatlann-
dan başka şehrî üçer lira tahsisat verilir. 

Madde 1(K — Jandarmada bilâ - fasıla yirmi sene 
zabıtan ve efradın hakkı tekaüdiyesfnden başka son 
aldıkları maaş ve muhassesatlannın beş misli radde
sinde kendilerine ikramiye verilir. 

Madde 11. — Karakol kumandanları mektebi dev
rei tahsiliyesinde bulunacak küçük zabitan ve efrada 
maaş ve muhessesatitarından maada şehrî üçer lira 
iaşe bedeli ita olunur. Jandarma efradı cedide mek
teplerimde tahsilde bulunan efrada maaş olarak birer 
lira ita olunup kendileri tarafı hükümetten iaşe olu
nurlar. 

Madde 12. — Takibi eşkıyaya memur kuvvetli 
jandarma müfrezeleri teşkili halinde işbu müfrezele
rin takipte bulunacakları müddete ait olmak üzere 
küçük zabitan ve efradın yevmiye ekmekleri tarafı 
hükümetten ita olunur. İşbu takip müfrezelerine ek
mek itası Dahiliye Vekâletinin emri mahsusuna mü
tevakkıf tır. 

Madde 13. — Jandarmanın tezyidi muhassesatı-
na mütedair olan 7 Şubat 1339 tarihli kanun mülga
dır. 

Madde 14. •— İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiye ve Maliye vekilleri memurdur. 22.11.1339 

Başvekil Şerriye Vekâleti Vekili 
İsmet Seyit 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyit 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ferit İsmet 

Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü İsmail Sefa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Ahmet Muhtar Hasan Hüsnü 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyeî 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Doktor Refik Feyzi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

Niğde Mebusu Galip Beyin Teklifi Kanunisi 
Esbabı Mucibe 

Cümlece malum olduğu üzere bir devletin ezheri 
cihet terakkiyata mazhar olabilmesi için evvelemirde 
hudutları dahilinde huzur ve emniyeti umumiyeyi is
tihsal ve idame emrinde ittihazı lâzım gelen tedabiri 
bir dakika ihmal etmemesi icap eder. 

Asayişten muntazır fevait o kadar çok ve mü
himdir ki; bunun hakkında şimdiye kadar pek çok 
sözler söylenmiş, bir çok mütalaatı müfide dermeyan 
olunmuş ve umumen ve nimete nailiyet arzulan her 
yerde ve her zaman tekrar edüegehnekte bulunmuş
tur. Binaenaleyh asayişin ehemmiyet ve fevaidinden 
bahsi uzatmak zaittir. 

Bir devlet için bu kadar mühim ve adeta hayatî 
bir mesele olarak telâkki edilen asayişi dahiliyenin 
talep ve intizar olunduğu veçhile temini husulü için 
yegâne vasıta nedir? Bittabi jandarma kuvvei müsel-
lahasıdır. Şu halde umumu alâkadar eden bu mesele
nin ehemmiyeti kadar, jandarmaya da atfı ehemmi
yet eylemek lâzım gelir. Halbuki, bu sınıf senelerden 
beri devam eden envali gavail tesiriyle maateessüf 
halkımızın her şeyden ziyade hissettiği ve tahakkuku
na şiddetle intizar eylediği asayişi dahiliyeyi temin 
edecek şekil ve mahiyeti ihraz edememiş ve elyevm 
de bu mühmel vaz ve mevkii muhafaza ve idame ey
lemekte bulunmuştur. 

Jandarmanın ıslah ve tekemmülünü, yalnız zabi-
tanııun tasfiye ve mekteplerinin teksirinde aramak 
doğru değildir. Mekteplerden verilecek terbiye ve 



malûmatı yaşatmak ve onu hiç bir surette kaybettir
meyecek tedbirler, çareler bulmak en esaslı hususat-
tan telâkki edilmelidir. Bugünkü şekli ile ne kadar 
çalışılsa, ne mertebe emekler, masraflar edilerek ye-
tişiiürilse, jandarmanın ihraz edeceği intizam ve mü
kemmeliyet muvakkattir ve mutlaka az zaman sonra 
mahkûmu zevalidir. Çüınkü yetiştireceği efradı elin
de tutmak ve ondan devamlı bir surette istifade et
mek salâhiyet ve kudretini haiz değildir. Nitekim, 
son zamanlarda ordu efradı terhis edildikçe jandar
mada bin müşkülâtla yetiştirebikHği güzide efradını 
terhis mecburiyetimle kalmış ve elyevm karakolları
nı idare edecek okur yazar efradını hemen bilkülîi-
ye elden çıkarmıştır. 

Jandarma bu vaziyette kaldıkça ne yapılsa temi
ni intizam edemiyeceği gibi, kendisine tevdi olunan 
vaza^fi mühimmeyi de ifa kabiliyetinden daima uzak 
kalacak ve temini asayiş meselesi de hiç bir zaman 
ve hiç bir suretle tahakkuk edemeyecektir. Binaen
aleyh jandarmayı vazifesine sahip bir kudreti daüme-
de bulundurmak içlin kıtaatını mütemadiyen ordudan 
aldığı efradı cedide ile doldurup, hoşaltıcı bir depo 
halinden çıkarıp zabitanına olduğu gibi, efradı için 
de bu sınıfı meslek haline getirmek ve böylece her 
hal ve zamanda güzide ve mücerrep anasıra mal iki-
yeti temin eylemek icap eder. Bu fikirden mülhem 
olan merbut teklifi kanuninin birinci maddesiyle, jan
darmaya hizmeti askeriyesini ifa etmek üzere verilen 
efradı ced ideden kabiliyetli olanlarının cüziyat kabi
linden olan müddeti mükeilefelerini ikmal ettikten 
sonra jandarma hizmetinde kalmak ve böylece jan
darmayı kendilerine meslek ittihaz etmek hususlarım
da celbi rağbetler için beş yüz kuruştan ibaret olan 
maaşlarının kıdem peyda ettikçe aledderecat tezyit 
edilerek (emektar ve tecrübeli) kıdemsiz (tecrübesi 
noksan) efrat arasında bir farkı maaş vücude getir
miştir. 

Temdidi müddet edecek efradın tayini miktarın
da senelere tefrik esasının kabul edilmesi de meslek 
cîa'ıilinde alınacak efradın daha itinalı bir surette in-
l':î:ap ve tefrikini mümkün kılmak ve aym zamanda 
ıslahatı mutasavvereyi bütçe mülâhazasıyle de telif 
eylemek ve bu suretle kanunun kabiliyet ve fevaidi 
tatbikiyesini temin ve tezyit etmek gayelerinden mül
hem olmuştur. 

Teklifin kabulü halinde ilk üç sene zarfında ne
fer itibariyle jandarma heyeti müsellahası küçük za
bıtana ve mevcut kıdemli efrada ilâveten dokuz bin 
güzide muallim efrat ile keyfiyeten ıslah edileceği 
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gibi, on iki sene nihayetinde de kadronun yüzde alt
mışı seçme ve tecrübeli ve mekteplerde okuyup yaz
mak öğretilmiş efrattan terekküp etmiş olacaktır. 
Binaenaleyh, teklifi acizanemıin biran evvel kesbi ka-
nuniyet etmesi esbabının istikmal buyurulmasını arz 
eylerim efendim. 25.9.1339 

Niğde 
Galip 

Jandarmanın Tensik ve Islahı Hakkında Teklifi 
Kanunî 

1. tik müdeti mükellefei kanuniyesini ikmal eden 
jandarma efrat ve küçük zabitanından üç sene daha 
hizmette kalmaya talip ve lâyık olanların maaşlarına 
yüzde yüz zammolunur. 

2. Birinci madde mucibince müddeti hizmetleri 
temdit edilen efrat ve küçük zabıtandan müddeti mü-
teahhidelerinıi ikmal ederek daha Uç sene için hiz
mette kalmaya muvafakat edenlerin maaşlarına yüz
de elli ve müteakiben her üç senede bir maaşlarının 
baliğ olduğu miktara yüzde yirmi zammolunur. 

3. Mevaddı sabıka mucibince üçer sene fasıla ile 
icra kılınacak temdidi müddetler için maaşata aled
derecat zamaim icrası dört defaya mahsus olup, bun
dan fazlası için maaşata bir güna zam icra olunmaz. 

4. Hizmeti mükellef elerini orduda veya jandar
mada ikmal ettikten sonra terhis edilen ve bilâhara 
arzulanyle usul ve şeraitine tevfikan jandarmaya ka
yıt ve kabul olunacak olan efrat ve küçük zabitan 
birinci devrei temdidiyeye dahil olmuş addolunurlar. 

5. Elyevm mevcut efrattan 1 kânunuevvel 1331 
tarihli kanun mucibince müddetleri temdit edilmiş 
olan efrat ve küçük zabıtanın maaşları dahil olduk
ları devrenin işbu kanun ile muayyen olan mekadiri-
ne nazaran ita olunur. 

6. İşbu kanun ile icra kılınacak temdidi müddet
lerin ilk üç senelik devresinin her senesinde küçük 
zabitandan maada üçer bin neferin temdidi müddet
leri icra olunabilip, edvarı müteakibe de her sene 
azamî sicillerine göre bin neferin temdidi müddetleri 
kabul olunur. 

7. Jandarmada istihdam olunacak temdidi müd
detli efrat yekûnu kadronun yüzde altmışını tecavüz 
edemez. 

8. Jandarmada bilâ -• fasıla yirmi sene hizmet 
eden efrat ve küçük zabıtanın hini terhislerinde son 
aldıkları maaşın altı misli raddesinde kendilerine ik
ramiye ita olunur. 

9. Jandarmanın tezyidi mühassesahna mütedair 
olan 7 Şubat 1339 tarihli Kanunun işbu kanuna mu
halif olan ahkâmı mülgadır. 



- 5 -

10. İşbu kanun 1340 senesi martından itibaren 
meriyülicradır. 

11. İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin Teklifi Kanunisi 
3 Şubat 1339 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan jandarma muhassesatı 

hakkındaki Kanuna beşinci madde olarak atideki 
maddenin ilâve ve kabulünü teklif eylerim : 

Madde 5. — Alelumum jandarma efrat ve zabi-
tanı bilâbedel alınması kanunen memnu olan yem ve 
yiyeceği gittiği köyden parasız atarsa muhtar tarafın
dan yapılacak zabıt varakası üzerine o jandarma ve
ya zabitin ilk alacağı maaşından kat ve tevkif ve 
müstehakına verilmek üzere muhtara tevdi ve işbu 
muamele rüesayı memurini mülkiye tarafından icra 
ve teııfiz edilir. 

Bolu 
Şükrü 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
26 . 3 . 1340 

Riyaseti Celileye 
Jandarma küçük zabit ve efradının kayıt ve ka

bul ve muhassesatları hakkında İcra Vekilleri Heye
ti Riyasetinden bilvürut 26 . 11 . 1339 tarihti Heyeti 
Umumiye liçtimaında Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerime havale buyurulmuş olan lâyihai kanu
niye ile bu bapta Niğde Mebusu Gah'p ve Bolu Me
busu Şükrü beyler tarafından verilerek Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülüp, Heyeti Umumiye-
de Encümenimize havale buyurulan teklifi kanuniler 
birleştirilerek Dahilîye Vekili ve Jandarma Umumi 
Kumandan Vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Devletin en birinci vazifesi olan asayişinin temini 
için jandarmanın bu vazifeyi ifaya salih bir hali 
mükemmeliyet ve intizama vaz'ı lâzımeden olup, bu 
maksadın husulünü yalnız zabıtanın tasfiyesinden ve 
mekteplerin tesirinden beklemek kâfi olmayacağı ve 
nev'i bir 'ihtisas ve malûmatı mahsusaya ihtiyaç gös
teren ve müşkülâtla yetişürilebilen jandarma küçük 
zabit ve efradının uzunca bir müddet meslekte kal
malarını temin edecek menafi ve nıüsaadatı münase-
be kabul edilmedikçe jandarmayı mütemadiyen or
dudan alman yeni efrat ile dolup boşalan bir depo 
halinden çıkarmak ve zabitler hakkında olduğu gibi 
küçük zabitan ve efrat hakkında da jandarmayı bir 
meslek haline getirip her hal ve zamanda güzide ve 

mücerrep anasırdan istifadeyi temin etmek kabil ola
mayacağı nazarı dikkate ahnarak lâyiha esasatı en-
cümemmizce tasvip ve maddeleri bazı ibare tashihatı 
ve tadilât icrasıyle bilkabul havale veçhile lâyihanın 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar ve
rilmiştir. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karasi Çatalca 
Mehmet Vehbi ıŞakir 

Kâtip 
Sivas 

Halis Turgut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 195 
Esas Numarası : (1/393, 2/174 2/129) 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Jandarmanın tensik ve ıslâhı hakkında Niğde Me
busu Galip Bey tarafından 25 . 9 . 1339 tarihinde 
tanzim edilen teklifi kanunî ile 26 . 11 . 1339 tarihin
de Heyeti Umumiye kararı ile Dahiliye ve Muvaze-" 
nei Maliye Encümenlerine havale buyurulan Başve
kâletten mevrut (Jandarma efradının kayıt ve kabul 
ve muhassasatlan) hakkındaki lâyihai kanuniye ve 
3 Şubat 1339 tarihli Bolu Mebusu Şükrü Beyin, tek
lifi kanunisi Dahiliye Encümeninin olbaptaki maz
bata ve tadilâtiyle birlikte Dahiliye Vekili ve Umum 
Jandarma Kumandam Beyler hâzır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Dahiliye Encümeninin tadilâtım esas itibariyle ka
bul eden encümenimiz jandarmanın keyfiyet itibariy
le iktisabı kuvvet ve kudret eylemesine atfı ehemmi
yet ederek üçüncü maddede zikredilen maaşları mak
tu olarak aynen kabul eylemiş isede iaşe bedellerinin 
muayyen ve katı surette onar Ura üzerinden hesabı 
erzak kıymetleri mahalleri rayiçlerine tabi ve her za
man tebeddül ve tahavvülâta maruz bulunmak mahi
yetini haiz olmaları itibariyle musip görülmemiş ve 
(ayda onar lira iaşe bedeli verilir) ibaresi yerine (her 
sene bütçesine mevzu olan iaşe bedeli verilir) ibare
sinin ikamesini muvafık bulmuştur. Keza Dahiliye 
Encümeninin yedinci maddesi tavzih edilmek suretiyle 
ve dokuzuncu maddesi hükümetin encümende teklif 
ettiği madde üe tebdilen kabul edilmiştir. Takibatta 
bulunan Küçük zabitan ve efradın yevmiye ekmekle
rinin hükümet tarafından verileceği zikredilmiş ise 
de bu usulden bir faidei ameliye istintaç edilemedi
ğinden bütçeden çıkarılması tensip ve on ikinci mad
de tayyedilmiştir. Kanunun neşri tarihinden mute-
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ber olmasını gösteren on üçüncü madde (1 Haziran 
1926) tarihinden itibar edilmek ve on üçüncü madde 
olmak üzere tadilen kabul edilmiş ve muaddel lâyihai 
kanuniye berayı tasdik Heyeti umumiyeye arz ve tak
dim olunmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
İzmir 

Münür 

6 Nisan 1926 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 

Aza 
İsparta 

MUkerrem Bey 
Hini imzada bulunmamıştır. 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Dahiliye Encümeni Teklifi 

Jandarma efradının kayıt ve kabulü ve muhassasat-
ları hakkında kanun lâyihası. 

Madde 1. — Jandarmaya kayıt ve kabul oluna
cak efrat aşağıda yazıldığı suretlerle tedarik olunur. 

A) Mükellefiyet yaşına giren jandarma kayıt ve 
kabul nizamnamesine tevfikan Müdafaai Milliye Ve
kâletince verilecek olan efrattan, 

B) Yaşlan on dokuza girip, henüz' kuralları çe
kilmemiş bulunanlardan, 

C) Orduda hizmeti askeriyesini bitirdikten sonra 
jandarmaya girmek isteyenlerden, 

D) Evvelce jandarmada vazife gören ve jandar
ma mekteplerinde tahsilini bitiren fakat jandarmadan 
ayrıldıkları iki seneyi tecavüz etmeyen efraddan, 

Madde 2. — Jandarmada hizmet müddeti ikibu-
çuk senedir. 

Madde 3. — İlk askerlik zamanım jandarmada ge
çiren jandarma başçavuşlarına ayda sekiz, çavuşlara 
yedi, onbaşılara altı, neferata beş lira maaş ve ayda 
onar lira iaşe bedeli verilir. 

Madde 4. — Jandarmada ilk askerlik zamanını 
bitirip daha üç sene müddetle hizmette kalmayı iste
yen ve lâyık olanların maaş ve muhassasatına eski 
maaş ve muhassasat mecmuunun yüzde ellisi ve bu 
suretle jandarmada kalan Küçük zabıtan ve efrattan 
taahhüt müddetlerini ikmal ederek ikinci defa tekrar 
üç sene hizmette kalmağa talip olanlann maaş ve 
muhassasatına eski maaş ve muhassasatlan mecmuu
nun yüzde yirmisi ve bundan sonraki üçer senelik iki 
defa için müddetinin uzatılması arzusunda bulunanla-
nn maaş ve muhassasatına sabık maaş ve muhassa-
satlanmn yüzde onu zammolunur. 

Madde 5. — Küçük zabitan ve efrattan 1 kânu
nuevvel 1331 tarihli kanun mucibince müddetleri uza
tılmış olanlann maaş ve muhassasatlan dahil olduk
tan devrenin işbu kanunla muayyen olan mekadirine 
nazaran ita olunur. 

Madde 6. — İlk askerliklerini ordu veya jandar
mada bitirdikten sonra terhis edilen ve bilâhara ar-
zulariyle usul ve şeraitine tevfikan jandarmaya kabul 
edilen ve sinleri otuzu geçmeyen Küçük zabitan ve 
efrat birinci uzatılma müddetine dahil addolunurlar. 

Madde 7. — İşbu kanunla icra olunacak müddet 
uzatılmalarından ilk üç senelik devresinin her sene
sinde Küçük zabitandan maada üçer bin neferin müd
detlerinin uzatılması icra olunabilir. Müteakip dev
relerden her sene azamî ihtiyaç nısbetinde sicillerine 
göre müddetlerinin uzatılması kabul olunacaktır. 

Madde 8. — Birinci defa müddeti uzatılacak olan 
Küçük zabitlere ve efrattan müteelıhil bulunanlara ilk 
defasında beş, ikinci defasında on lira aile maaşı ve
rilir. 

Madde 9. — Bilfiil Karakol Kumandanlığında 
müstahdem Küçük zabıtana maaş ve muhassasatlann-
dan başka şehri beş lira tahsisat verilir. 

Madde 10. — Jandarmada bilâ fasıla yirmi sene 
hizmet eden Küçük zabitan ve efradın tekaüt maaş-
lanndan başka son aldıklan maaş ve muhassasatları-
nın altı misli raddesinde kendilerine ikramiye verilir. 

Madde 11. — Karakol Kumandanları Mektebi 
tahsil devresinde bulunacak Küçük zabitan ve efra
da maaş ve muhassasatlanndan maada şehri üçer Hra 



yemek bedeli ita olunur. Jandarma yeni efrat mek
teplerinde tahsilde bulunan efrada birer Ura ita olu
nup kendileri hükümet tarafından beslenirler. 

Madde 12. — Eşkiya takibine memur kuvvetli 
jandarma müfrezeleri teşkili halinde işbu müfrezele
rin takipte bulunacaklan müddete ait olmak üzere 
Küçük zabıtan ve efradın yevmiye ekmekleri tarafı 
hükümetten ita olunur. İşbu takip müfrezelerine ek
mek itası Dahiliye Vekâletinin emri mahsusuna mü
tevakkıftır. 

Madde 13. — Jandarma muhassasatııun tezyidine 
mütedair olan 7 Şubat 1339 tarihli kanun mülgadır. 

Madde 14. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekiileri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Jandarma efradının kaydı kabulü ve muhassasatlan 

hakkında kanun lâyihası. 
Birinci Madde — (Dahiliye Encümeninin birinci 

maddesi aynen kabul). 
İkinci Madde — (Dahiliye Encümeninin ikinci 

maddesi aynen kabul). 
Üçüncü Madde — İlk askerlik müddetini jandar

mada geçiren Jandarma başçavuşlarına ayda sekiz, 
çavuşlara yedi, onbaşılara altı, neferata beş lira mak-
tuan maaş ve ayda her sene bütçesine mevzu olan 
iaşe bedeli verilir. 

Dördüncü Madde — Jandarmada ilk askerlik za
manını bitirip, daha üç sene müddetle hizmette kal
mağa talip ve lâyık olanların maaş ve muhassasatına 
eski maaş ve muhassasat mecmuunun yüzde ellisi ve 
bu suretle jandarma da kalan Küçük zabitan ve ef
rattan taahhüt müddetlerini ikmal ederek ikinci defa 
tekrar üç sene hizmette kalmağa talip olanların maaş 
ve muhassasatına eski maaş ve muhassasatlan mec
muunun yüzde yirmisi ve bundan sonraki üçer sene
lik iki defa için temdidi müddet arzusunda bulunan
ların maaş ve muhassasatına sabık maaş ve muhassa-
satlannm yüzde onu zammolunur. 

Beşinci Madde —Küçük zabitan ve efrattan 1 kâ
nunuevvel 1331 tarihli kanun mucibine müddetleri 

temdit edilmiş olanların maaş ve muhassasatlan da
hil oldukları devrenin işbu kanunla muayyen olan 
mekadirine nazaran ita olunur. 

Altıncı Madde — İHc askerliklerini ordu veya 
jandarmada bitirdikten sonra terhis edilen ve bilâ-
hara arzulariyle usul ve şeraitine tevfikan jandarma
ya kabul edilen ve sinleri otuzu geçmiyen Küçük za
bıtan ve efrat birinci temdit müddetine dahil addolu
nurlar. 

Yedinci Madde — İşbu kanunla icra olunacak 
temdidi müddetlerden ilk üç senelik devrenin her se
nesinde Küçük zabitandan maada azamî üçer bin ne
ferin müddetlerinin temdidi icra olunabilip müteakip 
devrelerde her sene azamî bin neferin sicillerine göre 
müddetlerinin temdidi kabul olunur. 

Sekizinci Madde — Birinci defa müddeti uzatıla
cak olan Küçük zabitlere ve efrattan müteehhil bu
lunanlara ilk defasında beş, ikinci defasında on lira 
aile maaşı verilir. 

Dokuzuncu Madde — Bilfiil Karakol Kumandan
lıklarında- ve mektep muallimliklerinde müstahdem 
Küçük zabıtan ile hasbeHcap Takım Kumandanlığı 
vekâletini ifa eden Küçük zabıtana maaş ve muhas-
sasatlarından başka beşer lira tahsisatı munzamına 
verilir. 

Onuncu Madde — Jandarmada bijâ fasıla yirmi 
sene hizmet eden Küçük zabitan ve efrada tekaüt 
maaşlarından başka son aldıklan maaş ve muhassa-
satlannın altı misli raddesinde ikramiye verilir. 

On Birinci Madde — Karakol Kumandanları 
Mektebi tahsil devresinde bulunacak Küçük zabıtan 
ve efrada maaş ve muhassasatlarından maada şehrî 
üçer Kra yemek bedeli ita olunur. Jandarma yeni ef
rat mekteplerinde tahsilde bulunan efrada şehrî birer 
lira ita olunup kendileri hükümetçe iaşe olunurlar. 

On İkinci Madde — Jandarma muhassasatııun tez
yidine mütedair olan 7 Şubat 1339 tarihli kanun mül
gadır. 

On Üçüncü Madde — İşbu kanun 1 Haziran 1926 
tarihinden muteberdir. 

On Dördüncü Madde — İşbu kanun ahkâmını 
icraya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 141 

TIBBÎ ADLÎ MÜESSESESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/783) NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE SIHHİYE VE ADLÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5751 

5 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tıbbî adlî müessesesi hakkında Adliye Vekâleti 

Celilesince tanzim ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri 
eyetinin 29 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyiha
sı ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasını ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Adaletin turuku fenniye üzerinde emniyetle yü

rüyebilmesi için her şeyden evvel birçok ahkâmda 
mabih-il-istinat olan Tıbbî Adlî teşkilâtına bir bün-
yei makule ve rasine vermek lüzumu aşikârdır. İşte 
bu ümniye ile senelerden beri icra edilen tetkikat ve 
tetebbuat neticesinde elde edilen malumat ve teca-
rübe bilistinat teşkilâtı mezkûreye dair olan kanun
da icrası lâfoüt görülen ahkâma mütedair esbabı mu
cibe berveçhizir arz olunur: 

2 Nisan 1333 tarihli kanun ile teşkil olunan Tıbbî 
Adlî müessesesi şuabatiyle Meclisi Tıbbii Adlî vaza-
ifinin sureti ifasına dair kanunu mezkûrun tanzimini 
amir olduğu nizamname ezminei muhtelifede icra 
edilen mesaiye ve teşebbüsatı mükerrereye rağmen 
bir türlü intaç edilememişti. Mamafih aradan geçen 
müddet zarfında devam eden tatbikat ve tetkikatı 
mükerrere vaktiyle düşünülemeyen birçok nevakısı 
izhara yardım etmiştir. Nitekim balâda zikredilen ka
nunun müesseseyi Meclise merbut kılması gibi ihdas 
eylediği mahzur göze çarpmış ve bilhassa etibbayı 
adliyenin müessese ile derecei alâkadan meskût kal
dığı görülmüştür. Binaenaleyh mahaziri mezkûrenin 
izalesi ve müessese ile Meclis vazaifiniki hudut ve 
salâhiyetini sarih bir tarzda irae etmek ve mesaili ad
liyede tetkikata bidayeten vazıyet etmeleri itibariyle 
ehemmiyetleri varestei izah olan etibbayı adliyenin 
mevkilerini tayin eylemek suretiyle kanundaki boşlu
ğun izalesi zamanı gelmiştir. Filhakika mezkûr kanun 

ile yalnız Tîbbı adlî şube ve encümeniyle, morg, mü-
şahedehane ve taharriyatı şuhum kimyahanesinden 
mürekkep olan Tıbbî Adlî Müessesesi mülga Adliye 
Nezaretine devrolunmakta ve esbabı mucibe lâyihası 
münderecatından da Meclisi teşkil eden azanın bir 
taraftan Mecliste nezareti mezkûreden muhavvel 
umuru tıbbiyeyi adliye ile tevaggul ve diğer taraftan 
ihtisaslarına ait şubeler muamelâtını tedvir ile mü
kellef oldukları istintaç edilmekte olup, buna naza
ran vezaifi idariyeyi haiz olmakla vekâlete karşı ida
re itibariyle de mesuliyeti derkâr bulunan müessese 
şuebaünın daha ziyade ilmî mahiyette olması lâzım 
gelen ve nihaî ihtibarat icrasiyle mükellef bulunan 
Meclise merbutiyeti icap eylemektedir. Bundan başka 
bu kanunun en ehemmiyetli mahzurunu müessese ve 
Meclisin vezaif itibariyle hudut ve salâhi-
yeninin ve etibbayı adliye tarzı teşkilinin sara
haten zikredilmemesi hususu teşkil eylemektedir. Va
kıa gerek yerine kaim olduğu tıbbı adla şubesi veya 
encümeni vezaifinin mahiyeti ve gerek mezkûr kanu
nun esbabı mucibesiyle ve hususiyle o zamanki Mec
lisi Sıhhiye Encümeninin 13 Şubat 1332 tarihli maz
batası mealinden Meclisin nihaî ihtibaratı tıbbiye! 
adliye ifasiyle mükellefiyeti istidlal olunabilirse de bu 
vezaif hudut ve salâhiyetinin kanunun metninde tas
rih edilmemiş bulunması bazı zamanlarda emsali adi-
desi görüldüğü veçhile Tıbbı Adlî raporları 

ahkâmından her ne sebeple olursa olsun mü
teessir olanların itirazatına vesile olarak nezdi 
hükkâmda Meclisin derecei salâhiyeti hakkında 
tereddüt ve iştibah husulüne ve binnetice bu 
raporlar için de bir mercii tetkik taharrisine saik ol
maktadır. Diğer taraftan da kanunu mezkûr adliye 
nezaretince etibbayı adliye tayin edileceğini zikreyle-
diği halde bunların sureti tayin ve vazifeleri hakkın
da hiçbir sarahat ve işareti ihtiva etmemektedir. 

Esbabı mesrudeye binaen ihzar olunan kanun lâ
yihasının birinci maddesiyle müessese müdiriyeti umu-
miyesinin Adliye Vekâletine merbutiyeti ve müesse
seyi bilûmum ihtibaratı tıbbiyyei adliyenin ifasiyle 
mükellef kılarak Tıbbı Adlî Meclisi ve şuabatı mües
sese ile etibbayı adliyeyi ihtiva eylemesi ve ikinci 
maddesiyle müessese müdiri umumisinin Adliye Ce-
kâletince intihap ve tradei Milliye ile tayin olunması 
ve üçüncü maddesi ile şuabat müdür ve muavinlerinin 
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ve müdürü umumî muavininin müessese hidematı 
ilmiye ve fenniyesini tedvir hususunda sahibi meleke 
ve rüsuh olanlar ve aynı zamanda Tıbbı Adlî Mecli
sinde sahibi rey bulunmalarına binaen Meclis müza-
keratında insicam ve intizamı muhafazayı temine 
hadim ve salih evsafı haiz bulunanlar meyanında in
tihabını ve mehaziri mevcude ve muhtemelenin def 
ve refini teminen Tıbbı Adli mütehassıslariyle daimi 
surette temas etmesi hasabiyle iktidar ve ehliyetleri 
hakkında daha ziyade malumatı haiz bulunan mües
sese müdüriyeti umumiyesinin inhası ve Adliye Vekâ
letinin tensibi ile bâ-iradei-miliye tayineri ve dördün
cü maddesi ile de Tıbbı Adlî Meclisinin mahakım ve 
devairi adliyece kanaatbahş olmayan veya aynı mese
leye mütedair ve mazmunları muhtelif bulunan ihti-
baratı tıbbiyei adliyenin nihaî merdi hal ve tetkiki 
olması ve aynı zamanda bazı mesaili ilmiye ve fen-
niyede de Meclisin rey ve mütalâasından istifade im
kânını bahşetmek için indelhace müdiri umumî tara
fından tevdi edilecek hususatı ilmiye ve fenniye hak
kında da beyanı rey ve mütalâa eylemesi istihdaf 
olunmakta ve beşinci maddesi Meclisi mezkûrun su
reti teşekkül ve içtimaını ve altıncı maddesi bilûmum 
müessese muamelâtı tahririye ve hasebiye ve idari-
yesini tayin eylemektedir. Müessesenin bir sureti sa-
timede ifayı vazife etmesi için bütün teferruatını cami 
bir talimatname tanzimi teemmül edilerek bu mak
satla da yedinci madde tertip edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 7 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni 
Adet : 18/92 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CeBleye 

Tıbbî Adlî müessesesi teşkilâtına dair olup, Baş-
vekletin 5 Kânunuevvel 1341 tarih ve (6/5751) nu
maralı tezkeresi ile gönderilen (1/783) numaralı ka
nun lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla mü
talaa ve tetkik edildi. 

Lâyihanın tanzim ve Meclisi Âliye takdimine saik 
olan esbap encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
ancak maddeler üzerinde bazı tadilât yapılmıştır. 

Birinci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
İkinci, üçüncü maddeler tevhit ve bir madde ha

linde tespit olunmuştur. Şuabat müdür muavinlerinin 
emri tayinin tasdiki âliye iktiranına vekâletin diğer 
şuabat müdür muavinlerinin sureti tayinine nazaran 

lüzum olmadığından bunlar müdürler meyanından 
çıkarılmış ve bu maddeler ona göre tanzim kılınmış-
tır. 

Tabibi adlilerin tababette mühim bir şubei fen 
olan tıbbı adlide yetiştirilmesi için mesleğe intisap 
edecek tabiplerin müessesenin şuabatı muhtelifesinde 
stajiyer ve asistan namı ile iktisafbı tecrübe ve rüsuh 
eylemeleri lüzumundaki ihtiyaç nazara alınarak dör
düncü maddeye o yolda bir fıkra ilâve olunmuş ve 
gerek etıbbayı mezkûrenin ve gerekse diğer memur
ların usulü intihap ve tayini gösterilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi aynen kabul olun
muştur. 

Lâyihada tabibi adlilerin vazifeleri gösterilmedi
ğinden onların da vazifesi gösterilmiş ve ayrı bir mad
de tespit ve beşinci madde yerine ikâme edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi altıncı madde olmak 
üzere ve müteakip maddeler de bu sıra ile aynen ka
bul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi İşbu Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Sanman 
Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Kastamonu 
Ali Nfazmi 

Aza 
Kastamonu 
Necmettin 

Aza 
Karası 

Osman Niyazi 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 6 . 1 . 1926 
Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni 

Karar Numarası : 19 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celüeye 

Tıbbı Adlî müessesesi hakkında Başvekâletin 5 
Kânunuevvel 1341 tarih ve (6/5751) numaralı tezke
resiyle vürut eden (1/783) numaralı lâyihai kanuniye 
encümenimize havale buyurulmakla Adiliye Vekâleti 
Umumu Cezaiye Müdürü huzuruyle tetkik ve icabı 
tezekkür edildi. Lâyihanın Heyeti umumiyesi encü
menimizce de tasvip edilerek birinci madde tadilen ve 
diğer maddeler aynen kabul edilmiş olmakla bermu-

\ 
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cibi havale Adliye Encümenine de tevdi edilmek üze
re Riyaseti Gelileye takdim kılınmıştır. 
Sıhhiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas İstanbul 
Ömer Şevki Hakkı Şinasi 

Kâtip Aza 
Kayseri 

HaHt Mazhar 
Aza Aza 
içel 

Tevfik 
Aza Aza 
Bolu 

Emin Cemal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
TIBBİ ADLÎ MÜESSESESİ KANUNU 

Madde 1. — Tıbbi Adlî müessesesi Adliye Vekâ
letine merbut ve bilumum ihtıbaratı tıbbiyei adliye
nin ifasıyle mükelleftir. Müessese müdüriyeti umumi
ye ile tıbbı adlî mecKsim ve morg müşahadehane, kim-
yahane şuabatını ve vilâyatta lüzumu kadar etıbbayı 
adliyeyi ihtiva eder* 

Madde 2. — Mttdüri Umumî Adliye Vekâletince 
bil-ntihap Iradei Miniye ile tayin edilir. 

Madde 3. — Müdüri Umumî Muavini ile şuabat 
müdür ve muavinleri Müdüri Umuminin inhası ve 
Adliye Vekâletinin tensibi üzerine Ba-iradei Maliye 
tayin olunurlar. 

Madde 4. — Tıbbı Adlî Meclisi, mahakim ve de-
vairi adliyece kanaatbahş olmayan veya aynı mesele
ye mütedair mazmunları muhtelif bulunan ihtibaratı 
tıbbiyei adliyenin nihaî mercii hal ve tetkikidir. Mü
düri Umuminin indel-hace tevdi edeceği tebabeti adli
yeye mütedair hususatı ilmiye ve fenniye hakkında da 
beyanı rey ve mütalaa eder. 

Madde 5. — Tıbbı Adlî Meclisi Müdüri Umumi
nin tahtı riyasetinde Müdüri Umumî Muavini ile şu
be müdürlerinden teşekkül eder. Şube müdürlerinden 
birinin gaybubeti halinde muavini vekâlet eyler. Mec
lis indel-hace adedi mürettebim'n ekseriyeti ile içtima 
edebilir. 

Madde 6. — Müdüriyeti Umumiye ile şuabat mü-
dürüyetlerinin muamelâtı tahririyesi ile mükellef ol" 
mak üzere birer kalemi ve Müdüriyeti Umumiyettin 
ayrıca birer hesap ve idare memuru vardu> 

Madde 7. — Şuabat ile etibbayı adliyenin vazaifi-
nin suveıi icraiyesi hakkında bir talimatname tanzim 
olunacaktır. 

Madde 8. — İşbu kanuna muhalif olan kavanini 
saire ahkâmı mülgadır. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Madde 10. — l§bu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye Vekili memurdur. 29 Teşrinisani 1341. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

MUdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Hasta 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
M. Cemil Mahmut Esat 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Hasta M. Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenanı Doktor Refik 

SIHHİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1. — Tıbbı Adlî müessesesi Adliye Ve
kâletine merbut ve bilumum ihtibaratı tıbbiyei adli
yenin ifasıyle mükellef tir. 

Müessese : Müdüriyeti Umumiye ve Tıbbı Adlî 
Meclisi ile morg, müsahedehane, kimyahane şubeleri
ni ve vilâyatta lüzumu kadar etibbayı adliyeyi ihtiva 
eder. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1. — Tıbbı adlî müessesesi Adliye Vekâle
tine merbut bilumum ihtibaratı tıbbiyei adliyenin ifa
sıyle mükelleftir. Müessesese, Müdiriyeti Umumiye 
ile Tıbbı Adlî Meclisi ye morg, müşahadehane, kim
yahane şuabatını ve vilâyatta etibbayı adliyeyi ihtiva 
eder. 

Madde 2. — Müdiri Umumî resen ve Müdiri 
Umumî Muvani ile şuabat müdürleri Müdiri Umumi' 
nin inhası üzerine tensip olunduğu surette Adliye Ve
kâletince intihap olunarak tasdiki âli ile memuriyet» 
leri icra kılınır. 

Madde 3. — Şube Müdür muavinleriyle tabibi ad
liler ve müessesede ve vilâyatta istihdamına lüzum gö
rülecek stajiyer ve asistan etıbba ile müessesenin diğer 
memurları Müdiri umumî tarafından intihap ve Adli
ye Vekâletince tayin olunur. 

Madde 4. — Tıbbı Adlî Meclisi mehakim ve de» 
vairi adliyece kanaatbahş olmayan ve aynı meseleye 
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mütedair ve mazmunları muhtelif bulunan ihtibaratı 
tıbbıyei adliyenin nihaî mercii hal ve tetkikidir. 

Müdiri Umuminin indel-hace tevdi edeceği hususa-
ti ilmiye ve fenniye hakkında da beyanı rey ve müta
lâa eder. 

Madde 5. — Tabibi adliler bulundukları mahke-
mei asliye dairei kazası dahilinde ihtibaratı tıbbıyei 
adliye ifasıyle mükelleftir. Mahakim ve müddeiumu
miler ve müstantikler tarafından lüzum gösterilecek 
mııayenatı tıbbiyeyi ve icra raporlarını ita ile memur
dur. 

Madde 6. — Tıbbı Adlî Meclisi, Müdiri Umumi
nin tahtı riyasetinde Müdiri Umumi Muavini ile şube 
müdürlerinden teşekkül eder. Şube müdürlerinden bi
rinin gaybubeti halinde muavini vekâlet eyler. Mec

lis indel-hace adedi mürette binin ekseriyetiyle içtima 
edebilir. 

Madde 7. — Müdiriyeti Umumiye ile şuabat mü-
diriyetlerinin muamelâtı tahririyesiyle mükellef olmak 
üzere birer kalemi ve Müdiriyeti mnumiyenin ayrıca 
birer hesap ve idare memuru vardır. 

Madde 8. — Şuabat ile etibbayı adliyenin vazai-
finin sureti icraiyesi hakkında bir talimatname tan
zim olunacaktır. 

Madde 9. — tşbu kanuna muhalif olan kavaninı 
saire ahkâmı mülgadır. 

Madde 10. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meridir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmım icraya Adli
ye Vekili memurdur. 



_ 12 -

Sıra Numarası : 134 

TÜRKtYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYİ: VE LİMANLARLA KARASULARI DAHİLİNDE 
İCRAYI SANAT VE TİCARET HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/875) NUMARALI KANUN 

LÂYİHASI VE TİCARET VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/631 24 Şubat 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türkiye sahillerindeki deniz nakliyatı ve Umanlar

la karasuları dahilindeki sanat ve ticaret hakkında 
Ticaret Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 16 Şubat 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'an-
na müsaade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

Müstağnii arz ve beyan olduğu üzere bilcümle dü
veli mutemedine memalikinde yerli sancağına mün
hasır olan kabbotaj hakkı Türkiyede ecanibin müşa
reketine uğrayarak tebai mahalliye bundan bihakkın 
istifade edememekte ve hatta her memlekette kemali 
taassupla sıyanet edilerek hiç bir vakit bir ecnebinin 
hulul ve nüfuzuna cevaz verilmiyen ve daima Ticaret 
mukavelâtının haricinde bırakılan karasularıyle kara
sularına dahil bulunan limanlar, boğazlar vesairede 
seyrü - sefer ve deniz esnaflığı gibi kezalik tebaai ma-
halliyeye has olan hukuk dahi bu ecnebilerin müda
hale ve rekabetinde azade kalamamakta idi. 

Teşkilât ve sermaye noktai nazarından pek geri 
olan millî sefainimiz sahipleri ve evsafı bihakkın 
haiz olmaları itibariyle her yerde hayatlarını suhulet
le kazanan ecnebilerle bu zamana kadar rekabet ede
memekle beraber ticareti bahriyemiz harpten evvel 
halkın cibillî olarak gösterdiği meyil ve arzu dolayı-
siyle biraz inkişaf eder gibi olduğu halde umumî harp
teki zayiatı cesime ilcasiyle yine evvelki haline rücu 
eylemiş idi. Halen ise, sulhun akdiyle kapitilâsyonlar 
ilga edilmiş ve bu suretle umuru bahriyei ticariyemiz 
için yeniden bir sahai tairakki ve inkişaf açılmıştırki 

bundan sefaln ve merakibi milliyemizin lâyikiyle is
tifade edebilmelerini teminen bu bapta bir kanunu 
mahsusun sürati tanzimi ile mevkii meriyete vaz'ı ik
tiza etmiştir. Gerçi işbu kanunun temin edeceği huku
ku esasiyemiz Lozan mualıedenamesinc merbut Tica
ret Mukavelenamesinin ikinci faslının dokuzuncu 
maddesi hükmünce tanınmış ise de bunun bir kanu
nu mahsusla ve bilhassa ahkâmı feriye vaz'ı suretiyle 
tavzih ve teşyidi elzem olup, düveli sairece de emsali 
hususat hakkında bu yolda kavanini hususiye vaze-
dilegelmekte bulunmuştur. Binaenaleyh merbut kanun 
lâyihası tanzim ve mevaddı mündericesi esbap mü
lâhazatı atiyeye istinat ettirilmiştir. Şöyleki: 

Anifen arz olunduğu veçhile bilcümle memaliki 
mütemeddinede millî bayrağa hasredilen kabotaj ile 
liman hidematı birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde 
aynı hukuka malik olan ve bu hukuku Lozan muahe-
denamesince de tanınan Türkiye Cumhuriyeti sanca
ğını hamil sefain ve ınerakibe inhisar ettirilmiş ve 
yalnız halen vesaiti tahlisiyemiz olmadığından ve bu
nun az zamanda millî sermayemiz ve kendi adamla
rımızla tedarik ve başarılması pek müşkül bulundu
ğundan, bu ihtiyacımızı berayı tatmin ecnebi vesaiti 
tahlisiyesinin hükümetçe lüzum görülemdikçe istih
damına müsaade itası bizzarure muvafık görülmüş
tür. Sefaini ecnebiye kıyam ettiği ve uğradığı ecnebi 
limanlarından Türkiye için almış oldukları yolcu ve 
hamuleyi çıkarmak ve Türkiye limanlarından kezalik 
ecnebi limanlarına yolcu Ve hamule almak salâhiyetini 
haiz olduğundan işbu salâhiyeti asliyeleri ve sulh mu
kavelenamesine müzeyyel mektuplarla (İngiltere, 
Fransa, İtalya) Devletlerine mensup ve muayyen va
pur şirketlerine bahşolunan müsaedatta başkaca zikir 
ve tasrih ve dördüncü ve beşinci maddelerde dahi 
ahkâmı inhisariyenin kuvvei teyidiyesi olmak üzere 
muhalifi kanun harekâta cüret eden ecanip ile ka
nunun muhafazayı ahkâmı hususunda ihmal ve te-
kâsülle'ri görülen ve her ne suretle olursa olsun, bu 
baptaki vazifelerini suiistimal eden memurin hakların
da da mücazatı kanuniye tayin ve tertip kılınmıştır. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar : 27 

1 5 . 3 . 1926 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ile liman
lar ve karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hak
kındaki kanun lâyihası Ticaret Vekili Beyin huzuriyle 
tetkik olundu, 

Her müstakil devletin hukuku asliye ve tahliyesin
de bulunan kabotaj hakkı ile karasularına ait hukuk
tan kapltilâsyonlar dolayısiyle lozan muahedesinin 
akdine kadar istifade olunamamakta ve Ticaret bah
riyemiz de millî varlık ve servetimiz inkişaf eyleme
mekte idi. Nakliyatı bahriyenin teşkilâtı milliye ve 
serveti umumiyemiz içinde haiz olduğu ehemmiyeti 
idrak eden birçok Türk erbabı servet ve teşebbüs az 
zamanda kuvvetli mevcudiyetler ibraz ettikleri gibi, 
hükümetin müzaheretiyle Seyri-sefain idaresi de gar
bın emsali müessesatı derecesinde intizam ve tekâ
müle mazhar olmak yolundadır. Halen bazı ecnebi 
kumpanyaları Lozan ahitnamesi icabınca sahilleri
mizde seyrisefer hakkına malik ve binaenaleyh Türk 
sancağını hamil sefain ile rakabet etmekte olmaları
na rağmen gerek milletimizin milli sefaini tercihde 
gösterdikleri şuurlu milletperverlik ve gerek sefaini-
mizdeki intizam ve mükemmeliyet muhtelif hatlarda 
ecnebi sefainini mağlûp ederek sahai faaliyeti yalnız 
Türk sancağına küşade bıraktırmıştır. 

Temmuz iptidasında seyrisefer müddetleri hitam 
bulan bazı muayyen kumpanyalarda sevahilimiz ara
sında nakliyattan menedüeceklerinden vaziyetin ica-
batına göre bir kanun tedvini derecei vücupta bulun
duğu gibi, karasularına ait ahkâm da hiç mevcut ol
madığından lâyihai kanuniye ihtiyacımızı tatmin ede
cek mahiyette görülmüş ve bazı tadilât ile Heyeti 
Umumiyeye arz olunmuştur. 

icaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Aza 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharrir 

Aza 
İstanbul 

Doktor Hakkı Şinasi 
Aza 

HaMl İbrahim 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni 
90 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve liman
larla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hak
kında Başvekâletin (6/631) numara ve 24 Şubat 
1926 tarihli tezkeresiyle gelen (1/866) numaralı kanun 
lâyihası encümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve 
tezekküV edildi : 

Mezkûr kanun lâyihasının ahkâmı cezaiyeyf ihti
va etmesi itibariyle Adliye Encümenini alâkadar eden 
beşinci ve altıncı maddesi muvafık görülmüş olmak
la bir güna tadilât yapılmaksızın Heyeti Umumiyenin 
nazan tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reis 
Vekili 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

İşbu Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
AK Nazmi 

Aza 

Aza 
Konya 

Tevf ik Fikret 

Aza 

Hasan Hüsnü 

Hükümetin Teklifi 

Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye,; (Kabotaj) ve 
Limanlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret 

hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye sahillerinin bir noktasından 
diğerine emtia ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde 
ve limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuz
luk ve herhangi mahiyette olursa olsun bilcümle li
man bidemahnı ifa etmek hakkı yalnız Türkiye san
cağını hamil sefain ve merakibe münhasırdır. Ecnebi 
sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları 
yolcu ve hamuleyi Türk liman veya limanlarına ihraç 
ederler. Türk liman veya limanlarından ecnebi liman 
veya limanlarına gidecek yoku ve hamuleyi de alır
lar. 



Madde 2. — Nehirler, göller ve marmara havza-
siyle boğazlarda ve bilumum karasulariyle, karasula
rına dahil bulunan körfez, liman, koy vesairede va
pur, römorkör, istimbot, motorbot, mavna, salapur
ya, sandal, kayık velhasıl makine, yelken, kürek ile 
müteharrik merakibi kebire ve sagire ile tarak, priz
man, macuna, algarina, şat ve her nevi nakliye ve su 
dubaları, limbo, sefaini tahlisiye ve emsali ile şaman
dıra, sal gibi sabit ve sabih vesait bulundurmak ve 
bunlarla seyrisefer ve nakliyat icra etmek suretleriyle 
ticaret hakkı Türkiye tebaasına münhasırdır. 

Madde 3. — Karasuları dahilinde balık, istiridye, 
midye, sünger, inci, mercan, sedef ve saire saydı, kum 
ve çakıl vesaire ihracı ve gerek sathı bahirde ve ge
rek kan bahirde mevcut kazazede sefain ve mera-
kiple enkazı metrukenin ihraç ve tahlisi, dalgıçlık, 
arayıcıhk, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve ikinci mad
dede mezkûr merakibi bahriye derumında kaptanlık, 
çarkçılık, kâtiplik, tayfahk ve amelelik vesaire icrası 
ve iskele rıhtım ve vapur hamallığı ve bilumum deniz 
esnaflığı icrası Türkiye tebaasına münhasırdır. 

Madde 4. — Yalnız Türkiye sevahilinde ecnebi 
tahlisiye istimaline hükümetçe muvakkaten müsaade 
olunabilecektir. 

Madde 5. — Birinci madde hükmüne muhalif ola
rak Türkiye limanlan beyninde kabotaj yapan sefain 
ve merakibi ecnebiyeden (bin liradan, on bin liraya) 
kadar cezayı nakdî ahiz ve ol sefine ve merakip mad-
dei mezkûrenin ikinci fıkrası mucibince Türkiye li
manları için hamule ve yolcu almak ve çıkarmaktan 
altı aydan bir seneye kadar menolunur. Mugayın ka
nun hareket eden, sefine bir şirketi bahriyeye veya 
müteaddit sefaine malik olan bir veya müteaddit eş
hasa ait olursa işbu men keyfiyeti şirketin veya eşha
sı mezkûrenin diğer sefainine de şâmildir. İkinci üçün
cü maddelerde zikrohınan tebaayı mahalüyeye mün
hasır hukuku bahriyeden birini icraya cüret eden ec
nebiler yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdî ve 
bir aydan üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olu
nurlar. Bu cezalardan yalnız birinde hükmolunabilir. 

Madde 6. — Bu kanun ahkâmının ifasına taalluk 
eden vazifei memuriyetlerini bilâ sebebi makbul ih
mal ve terahi i!e sefaini ecnebiyenin birinci maddesi 
hükmüne mugayir olarak kabotaj yapmasına ve her
hangi bir ecnebi tarafından ikinci ve üçüncü madde
lerde münderiç hususat ve hidemattan birinin icrası
na sebebiyet veren memurin Kanunu Cezanın fash 
mahsusuna tevfikan tecziye olunurlar. 

Madde 7. — Bu kanunda münderiç cezalar, mü
kerrerler hakkında iki kat olarak hükmedilir. 

Madde 8. — tşbu kanun ahkâmı 1 Temmuz 1926 
tarihinden itibaren muteberdir. 

Madde 9. — Bu kanunun icrasına Ticaret ve Ad
liye Vekilleri memurdur. 

16 Şubat 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti VekiH 

M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret VekiH 
Ali Cenanı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (Kabotaj) ve 
limanlarla karasulan dahilinde icrayı sanat ve ticaret 

hakkında Kanun. 
Madde 1. — Türkiye sahillerinin bir noktasından 

diğerine emtia ve yolcu alıp, nakletmek ve sahillerde 
limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk ve 
herhangi mahiyette olursa olsun, bilcümle liman hi-
dematını ifa etmek yalnız Türkiye sancağını hamil 
sefain ve merakibe münhasırdır. 

Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnabiyeden almış 
oldukları yolcu ve hamuleyi Türk liman ve limanla
rına ihraç ederler ve Türk liman ve limanlarından ec
nebi liman ve Hmanlanna gidecek yolcu ve hamuleyi 
de alırlar. 

Madde 2. — Nehirler, göller ve marmara havzası 
ile Boğazlarda ve bilumum karasulariyle, karasulanna 
dahil bulunan körfez, liman, koy ve saire de vapur, 
römorkör, istimbot, motorbot, mavna, salapurya, san
dal, kayık velhasıl makine, yelken, kürek ile mütehar
rik merakibi kebire ve sagire ile tarak, pirizman, ma
cuna, alfarina, şat ve her nevi nakliye ve su dubala
rı, limbo, sefaini tahlisiye ve emsali ile şamandıra, 
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sal gibi, sabit ve sabih vesait bulundurmak ve bun
larla seyrü-sefer ve nakliyat icra etmek suretieriyle 
ticaret hakkı Türkiye tabaasına münhasırdır. 

Madde 3. — Karasuları dahilinde balık, istiridye, 
midye, sünger, inci, mercan, sedef vesaire saydı kum 
ve çakıl vesaire ihracı ve gerek sathı bahirde ve gerek 
kan bahirde mevcut kazazede sefain ve meraldple en
kazı metrukenin ihraç ve tahHsi, dalgıçtık, arayıcıhk, 
kdavuzluk, deniz bakkallığı ve bilcümle Türk vesait 
ve merakibi bahriyesi derununda kaptanlık, çarkçıkk, 
kâtiplik, tayfalık ve amelelik vesaire icrası ve iskele 
ve rıhtım hamallığı ve bilumum deniz esnaflığı icra
sı Türkiye tebaasına münhasırdır. 

Madde 4. — Hükümet muvakkaten ve hiç bir hak ' 
temin etmemek şartiyle ecnebi tahlisiye gemilerinin 
icrayı sanat etmelerine ve Türk tahlisiye gemilerinde 
ecnebi mütehassısı ve kaptan ve tayfa istihdamına 
müsaade edebilir. 

Madde 5. — Birinci madde hükmüne muhalif 
olarak Türkiye limanları beyninde kabotaj yapan se

fain ve merakibi ecnebiyeden (bin liradan, on bin li
raya) kadar cezayı nakdî ahiz ve ol sefine ve mera-
kip maddei mezkûrenin ikinci fıkrası mucibince Tür
kiye limanlan için hamule ve yolcu olmak ve çıkar
maktan altı aydan bir seneye kadar menohmur. 

Mugayın kanun hareket eden sefine bir şirketi 
bahriye veya müteaddit sefaine mahk odan bir veya 
müteaddit eşhasa ait olursa işbu men keyfiyeti şirke
tin veya eşhası mezkûrenin diğer sefainjne de şâmil
dir. İkinci ve üçüncü maddelerde zjkrohınan tebaayı 
mahallîyeye münhasır hukuku bahriyeden birinci icra
ya cüret eden ecnebiler yüz Hradan bin liraya kadar 
cezayı nakdi ve bir aydan üç aya kadar hapis cezası 
ile mücazat olunurlar. Bu cezalardan yalnız biri de 
hükmolunabUir. Mükerrerler hakkında iki kat olarak 
hükmedilir. 

Madde 6. — İşbu kanun ahkâmı 1 Temmuz 1926 
tarihinden muteberdir. 

Madde 7. — tşbu kanunun icrasına Ticaret ve Ad
liye Vekilleri memurdur. 




