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Yetmiş altıncı inikat 
2 6 - X - 1933 Perşembe 

Müııdericat 

1 — Zabıt hulâsası 
1 — Sabık zabıt hulâsamı 
2 — Son zabıt hulâsası 
2 -- HM vale edilen evrak 
3 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeye 

maruzatı 
1 — Gedikli küçük zabitlere verilecek har

cırahlar hakkında tefsiren bir karar ittihazına 
dair olan tezkerenin geri verilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

2 — Manisa mebusluğuna seçilen Hikmet Be
yin intihap .mazbatası 

3 — Elâziz mebusu Fuat Beyin Nafıa vekâ
letine ve Maliye vekâleti vekilliğine tayini hak
kmda Riyaseti Cumhur tezkeresi 

4 — Tahlifler 
1 — Manisa mebusu Hikmet Beyin tahlifi 

5 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Devlet memurları maaşatmın-tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanunun 7 noi maddesinin 
tefsirine dair 3/257 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası 

2 — Askerî memurlar kanununun 4 üncü ve 
5 inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/297 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

3 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanunun 3 üncü maddesile 
verilecek şark kıdem zammının hesabında han
gi tarihin başlangıç sayılacağının tefsiri hakkın
da 3/284 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları 

4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçesine 2 OOGvlirahk tahsisat 

Sayıfa 
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Sayıfa 
konulmasına dair 1/768 ve Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/769 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 44:45,46,47,58:60 

5 — Malûl zabitlerle neferlere verilecek pa
ra mükâfatı hakkında 1/744 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 45 

6 — Afgan sefareti binasının Afgan Hükü
metine temlik edilmesi hakkmda 1/514 numaralı 
kanun lâyihası ve. Hariciye ve Bütçe encümen
leri mazbataları 45,47,47,60:63 

7 — Memurin kanununun 75 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/65 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 45:46 

8 — Acizleri tahakkuk eden memurların tas
fiyeleri hakkmda 1026 ve 1683 numaralı kanun
larda mevzu hükmün icrasında tahaddüs eden 
ihtilâfın tefsiren halline dair 3/147 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 46 

9 — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu
na müzeyyel 1/344 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 46 

10 — Tahsilat ve vergi komisyonlarında bu
lunacak gayrimuvazzaf azaya huzur ücreti ve
rilmesi hakkında 1/724 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 46 

11 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hü
kümeti arasında aktolunan ikamet, ticaret ve sey-
risefain mukavelenamesine merbut (A ve B) 
listelerindeki hataların tashihi hakkında 1/236 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat ve 



Sayıfa 
Bütçe encümenleri mazbataları 47 

12 — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü (mad
desinin tefsiri hakkında 3/275 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, İkti
sat ve Bütçe encümenleri mazbataları 47 

13 — Askerî tayinat ve yem kanununun 1 in
ci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 47 

14 — Köy kanununun 20 ve 30 uncu madde-

Sayıfa 
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/784 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 48:50 

15 — Evlenme harici doğan çocuklar hakkın
da 1/567 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatasile 1/785 numaralı af kanunu 
lâyihası ve İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, 
matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla bu ka
bil cürümlerden dolayı haklarında takibat ya
pılmakta olanların affine dair 2/82 numaralı 
kanun teıklifi ve Adliye encümeni mazbatası 51:57 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve 

tahsiline imkân görülemeyen borçların terkini kay-
dine mütedair mazbata bir müddet müzakereden 
sonra Teşkilâtı Esasiye encümenine tevdi edildi. 

1777 numaralı kanun mucibince vekâlet emrine 
alman memurlara bu kanuna göre maaş verilip veril
meyeceğinin tefsirine mütedair Maliye encümeni maz
batasile, 

Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadiline dair 
kanunun tefsirine, 

Yemek parasından vergi kesilip kesilmeyeceğinin 
tefsirine, 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanunun tefsirine mütedair mazbatalar 
müzakere ve kabul olundu. 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama 
kanununa müzeyyel iki kıta kanun lâyihasile, 

Hafta tatili hakkındaki kanuna bir madde tezyi-
line mütedair teklifi kanunî ve 1933 malî senesi mu-

vazenei umumiye 'kanununa merbut cetvellerde bazı 
tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası müzakere ve 
kabul edildi. 

Afganistan sefareti binasının Afgan Hükümetine 
temlik edildiğine, 

Memurin kanununun 75 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihalarının dahi birinci muza. 
kereleri yapıldı. 

Kırtasiye stoku için bir buçuk milyon liralık mü-
tedavil sermaye ittihazına dair kanun lâyihası Bütçe 
encümenine tevdi kılındı. 

Tütün inhisarı kanununun 33 üncü maddesinin so
nuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası dahi mü
zakere ve birinci maddesi verilen takrirle beraber en
cümene tevdi edildikten sonra perşembe günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Refet 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Rize 
Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Af kanunu lâyihası (Adliye encümenine) 
2 — Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 6 760 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 100 000 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

4 — Ahaliye ait olup jandarma hizmetinde iken 
eşkıya tarafından öldürülen veya kaçırılan hayvanların 
tazmini hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

5 — Ecnebi memleketlerde tütün satmak için bir 
limitet şirket teşkili hakkında kanun lâyihası (Güm
rük ve inhisarlar, İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

6 — İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 391 lira 92 kuruşluk münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

7 — Köy kanununun 20 ve 30 uncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Dahiliye en
cümenine) 

8 — Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinin 558 in
ci faslı admm değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

9 — Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri 
yapılması hakkında kanun lâyihası (Ziraat ve Bütçe 
encümenlerine) 

10 — Sular umum müdürlüğüne ait kadronun L 
cetvelinden alınarak filî kadroya ilâvesine dair ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
11 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 

senesi bütçesine 7 700 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
12 — Cumhuriyet merkez bankası kanununun 8 in

ci maddesinin 1 inci fıkrasının tefsirine dair Başvekâ-
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let tezkeresi (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri. I 
ne) 

13 — îcra ve iflâs kanununun 13 üncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

14 — İktisadî buhran vergisi kanununun 6 ncı | 
maddesile muvazene vergisi kanununun 3 üncü mad
desinin 2 nci fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

15 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun 3 üncü maddesinin E fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa encümenine) 

16 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
17 — Devlet demiryolları ve limanlan umum mü

dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 100 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/781 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (Rııznameye) 

18 — Evlenme' harici doğan çocuklar hakkında 
1/567 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatasile 1/785 numaralı af kanunu lâyihası ve 
İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, matbuat cürüm- | 

i — Gedikli küçük zabitlere rerilecek harcı- j 
r ahi ar hakkında tef.firen bir karar ittihazına da
ir olan tezkerenin geri verilmesi hakkında Baş- \ 
vekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Gedikli küçük zabitanm harcırahları hak

kındaki 1107 ve 1492 sayılı kanunların tefsirine 
dair olup 28 - 1 - 932 tarih ve 6/206 sayılı tez-
kere ile gönderilen ve Bütçe encümeninde bu- | 
lunduğu anlaşılan teklifin geri alınması Millî I 
Müdafaa vekilliğinden yazılan 15 - 10 - 933 ta
rih ve 8684 sayılı tezkere ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen teklifin geri gönderilmesine yük- i 
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lerinden mahkûm olanlarla bu kabîl cürümlerden do
layı haklarında takibat yapılmakta olanların affine 
dair 2/82 numaralı kanun teklifi ve Adliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) ı 

19 — İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 391 lira 92 kuruşluk münakale yapılması hak
kında 1/782 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

20 — Köy kanununun 20 ve 30 uncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/784 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

21 — 12 haziran 1326 tarihli kanunun 5 inci mad
desini tadil eden kanunun 1 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 3/262 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mil
lî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

22 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 25 312 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/779 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
23 — Malûl gaziler cemiyeti Bursa şubesinin se

nelik kongre münasebetile saygılarının sunulduğuna 
dair telgraf. 

I sek müsaadelerini dilerim efendim. 
I Başvekil 
I İsmet 

REİS — Tezkereyi Hükümete iade ediyoruz 
efendim. 

2 — Manisa mebusluğuna seçilen Hikmet Be-
I yin intihap mazbatası 

i REİS — Merhum Mustafa Fevzi B. arkadaşı-
I mızm yerine Manisa mebusluğuna intihap olu-
I nan Hikmet Beyin mazbatası gelmiştir. Bir ili

şiği yoktur, muallel değildir. Hikmet Beyin in
tihap mazbatasını reyi âlinize arzediyorum. Ka-

I bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS : Esat Bey 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) , Ali B. ( Rize ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 
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4 — TAHLİFLER 

1 — Manisa mebusu Hikmet Beyin tahlifi 

REİS — Hikmet Beyefendinin tehlifi icra 

edilecektir. 
Hikmet Beyin tahlifi icra edildi (Allah mu

vaffak etein sesleri). 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

7 — Devlet memurları maaşahnın tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin 
tefsirine dair 8/257 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanunun 7 nci maddesinin son 

fıkrasının tefsiri 

Fevkalâde mahiyette siyasî sebeplere veya 
idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara 
mebni B ve 0 serilerindeki her dereceye de İcra 
Vekilleri Heyeti kararile bidayeten alınmış 
olan memurların dereceler arasında geçmesi meş
rut olan muayyen müddetleri beklemeksizin 
ve fakat bidayeten tayin olunduğu memuriyete 
ait terfi müddetini doldurmuş olmak şartile yu
karı dereceye terfi ettirilebilmesi ancak terfi 
ettirilecek memurun yeni vazifesinde de; yukarı
da yazılı şartların tahakkuku ile ve yine İcra 
Vekilleri Heyeti kararile olabilir. 

REİS — Tefsir hakkında bir mütalea var 
mı, efendim? Tefsiri reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler , . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

2 — Askeri memurlar •kanunun an 4 üncü ve 
5 inci maddelerinin tefsiri hakkında 2/297 •numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Milli Müdafaa ve 
Bilice encümenleri mazbataları f!l 

REİS — Bütçe encümeni mazbatası Millî 
Müdafaa encümeninin mazbatasını aynen kabul 
ederek mazbatasını ona istinaden yapmıştır. 
Tabiî mütalea buyurulmuştur. Arzu buyurulur-
sa Millî Müdafaa encümeninin mazbatasını oku
yalım. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İzahat ver
sinler, daha iyi, efendim. 

REİS — Bütçe encümeninin mazbatası kâfi 
ise reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
(M. M. Encümeninin mazbatası okunsun sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bütçe 
encümeni Millî Müdafaa encümeninin mazbata
sını kabul ediyor. Mevzu odur, okunması lâ
zımdır. 

REİS — O halde Millî Müdafaa encümfeinrtiıı 
mazbatasını okuyoruz. 

[1,2] 354,355 numaralı matbualar zaptın 
sonuna bağlıdır. 

( Millî Müdafaa encümeninin mazbatanı 
okundu ). 

REİS — Okunan mazbata hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Muvafık sesleri). 

Eu mazbata aynen Bütçe encümeni tarafın 
dan kabul olunduğuna göre Bütçe encümeninin 
mazbatasın! reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

.'.' Ordu, bahriye ve jandarma zahilan ve 
mı.•uru) ınt hakkındaki kanunun 2 üncü iıuıddesıte 
verilecek şark. kıdem zammının hesabında hangi 
tarihin başlangıç sayılacağının tefsiri hakkın
da 2/2Kİ numaralı Başvekâlet tezkereni vt Mitli 
Müdafıia, Maliııe ve Bütçe encümenini mazim 
laları jlj 

REİS -— Burada Millî Müdafaa encümeninin 
mazbatası hulâsatan zikredilmiş ayrıca Millî 
Müdafaa encümeninin mazbatasının okunmasına 
hacet yoktur. Mazbatayı kabul edenler ... Etme 
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Eusnaıvdenin üçüncü maddecine g-eçiyüruz. 

-•/ - Hudut ve şahitler sıhhat umum müdür
lüğü 1922 snıesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 1/168 ve Hudut ve sahiller 
sıhlıut umum müdürlüğü W:2i senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılinası hakkında 
1/709 numaralı, kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası İ2İ 

REİS —• Heyeti umumiyesi hakkında bir mü
talea var mı efendim? (Yoktur sesleri). Mad 
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 malî senesi bütçesinde bazı tadilat ya

pılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1033 malî senesi bütçesinin 9 uncu 
müteferrika faslına 2 000 lira munzam tahsi
sat olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
(Yoktur sesleri). Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

11,21 2Ü2,24Ö numaralı matbualar Zii^tın 
sununa bağlıdır. 

44 
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MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1933 malî 

senesi bütçesinin 14 üncü faslının 4 üncü (Tep
hir alât ve vasıtaları tamir ve işletme masrafı) 
maddesinden 2 500 ve 8 inci (Bulaşık masrafı) 
maddesinden 2 500 lira ki ceman 5 000 lira 
tenzil edilerek 17 nci (Geçen sene düyunu) fas
lına nakledilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen-
9 1er ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

7, -- Malûl zahitlerle neferlere verilecek para 
mükafatı haklında 1/714 numaralı keman lâyi
hası ve Bilice encümeni mazbatan I il 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Yoktur ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Malûl zabit an ve efratla verilecek para hak
kında kanun 

MADDE 1 — Merbut cetvelde isim, künye 
ve maluliyet dereceleri yazılı zabitlerle efrada 
397 numaralı kanuna tevfikan verilecek 2 300 
liralık para mükâfatı 1933 senesi bütçesinin 198 
inci mütekait, dul, yetim maaşları ve tahsisat
ları faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

REİS — Birinci maddeyi merbut cetvelle 
beraber kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

flj 356 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

6 — Afgan sefareti "binasının Afgan Hükü
metine temlik edilmesi hakkında 1/514 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresini yapacağız. 

Afganistan sefareti binasının Afgan Hükü
metine temlik edildiğine dair kanun 

MADDE 1 — Ankarada Necati Bey cadde
sinde Devlete ait olup ötedenberi Afganistan 
sefareti tarafından işgal edilmekte olan sefaret 
binası Afganistan Hükümetine temlik edilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum. 

7 — Memurin kanununun 75 inci maddesi
nin tefsiri hakkında 3/65 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

788 numaralı memurin kanununun yetmiş 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Memurin kanununun yetmiş 

beşinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiş
tir: 

Memleket haricinde ikamet sebeplerine ve 
millî servet ve tasarruf hareketlerinin icapları
na göre muvakkat müddet ve yoklama ve müra
caat usullerinin tayini hakkında Hükümetçe bir 
nizamname yapılır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

[1,2] Birinci müzakereleri 75 inci inikat zap-
tındadır. 
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REİS— Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini kabul edenler... Etme

yenler Kabul edilmiştir. 
8 — Acizleri tahakkuk eden memurların tas

fiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanun
larda mevzu hükmün icrasında tahaddüs eden 
ihtilâfın lef siren halline dair 3/147 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları fil 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

1666 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Bu kanunun tayin ettiği müd

det zarfında tasfiye olunan memurlardan hizmet 
nıuddetleri yirmi beş seneye baliğ olmayanlar 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 13 üncü maddesi hükmüne tâbi tutulurlar. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Munzam tahsisat hakkındaki kanun lâyihası
na reylerini vermeyenler lütfen reylerini versin
ler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
9 — Müzayede, münakaşa, ve ihalât kanunu

na müzeyyel 1/344 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 

geçen inikatta, bu kanunun müzakeresine başlan
dığı vakit bir çok arkadaşlar söz söylediler. Ni
zamname mucibince kanun lâyihasmm müzake
resi esnasında vekil beylerin bulunması lâzım
dır, denildi. Bu sebepten bırakıldı. Bu gün 
ayni kanunu müzakere ediyoruz. Vekil hey bu
lunmadığı için evvelce olduğu gibi gene müza
kere edemeyiz. 

REİS — Refik Şevket Beyin mütalealarma 
Hüikûmetten cevan verecek var mı? (Yoktur ses-

[l] Birinci müzakeresi 75 inci inikat zaptın-
dadır. ,!. 

leri). O halde vekil bey gelinceye kadar diğer 
maddelere geçelim. 

10 — Tahsilat ve vergi komisyonlarında bu
lunacak gayrimuvazzaf azaya huzur ücreti ve
rilmesi hakkında 1/724 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

REİS — Söz isteyen var mı? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

Vekil Beyden sual soracağım. 
REİS — Refik Şevket Beyin suallerine cevap 

verecek Vekil Bey buradalar mı? (Yoktur ses
leri) . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Vekil 
Beyin huzuru lâzımdır. 

REİS — O halde bunu da ruznamenin sonu
na alıyoruz. 

11 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hü
kümeti arasında, aklolunan ikamet, ticaret ve sey-
risefain mukavelenamesine merbut (A ve H) lis
telerindeki halaların tashihi hakkında J/236 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

REİS — Vekil Bey buradalar mı? (İktisat 
vekili Bey burada sesleri). 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. (İzmir) — 
Efendim; bu kanun lâyihası ufak bir tashihten 
ibarettir. Bendeniz de bunun hakkında cevap 
vermeğe muktedirim. 

REİS — O halde müzakeresine başlayabiliriz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti 
arasmda aktolunan ikamet, ticaret ve seyrise-
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
9 mart 1931 tarihli ve 1758 numaralı kanuna 

miüzeyyel kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Hükümeti arasında 30 teşrinievvel 1930 
tarihinde Ankarada akit ve imza olunan ve 9 
mart 1931 tarihli ve 1758 numaralı kanunla tas
dik edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinde esas mukavelename ile beraber 
meri olmak üzere aşağıda yazılı tashihler yapıl
mıştır : 

A) Mukavelenameye bağlı (A) listesinin 45 
inci Yunan tarife numarasının (A, B, C - 1, 2) 
bentleri hizalarında vahit sütununda gösterilen 
100 kg. işareti yerine metre mikâbı kelimesi ko
nulacaktır. 

B) Mukavelenameye bağlı (B) listesinin 277 
Türk tarife numarasında gösterilen kolofan keli-

f l] 345 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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mesi yanındaki B harfi yerine H harfi konula-
«îaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
< MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya j 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Müteakip celsede kanunun ikinci müzakeresi
ne geçeceğiz. 

Afgan sefareti binası hakkındaki kanuna rey
lerini vermeyen zevat lütfen reylerini versinler 
efendim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
12 — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü 

maddesinin tefsiri hakkında 3/275 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

REİS — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında encümen mazbata- ı 
lan vardır. Lâyihanın birinci maddesi encümene 
geçen celsede havale Duyurulmuştu. Heyeti Ce-
lilenin tensibi veçhile tesbit edilmiştir. Onu oku
yacağız. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 
33 üncü maddesinin sonuna bir fıkra eklen

mesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1701 numaralı tütün inhisar 

kanununun 33 üncü maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

Gücük denk yapan tütüncüler ile çiftçiler 
için bu madde mucibince ambar ücreti hesabın
da üç dizi dengi bir denk sayılır. 

REİS — Aynca bir mütalea var mı efendim? 
( Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
yenler... Kabul edilmiştir. | 

Kanunun ikinci müzakeresine gelecek celse
de geçeceğiz. 

13 — Askerî tayinat re yem 'kanununun 1 in
ci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanım 
lâyihası re Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

Bu kanunun müstacelen müzakeresini Bütçe 
encümeni mazbatasında, Heyeti Celüeden rica et
miştir, reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanunu
nun birinci maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat 
ve yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 
4 - VI -1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun da-
irei şümulü haricinde kalan mevakideki askerin 
gündelik tayinatma 300 gram yaş veya 100 gram 
kuru sebze ile 1 gram çay ve on gram şeker 
ilâve edilmdştir. 

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

MADDE 2 — Askerin bilcümle istihkakı ka
bili mübadeledir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1933 
tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1933 malî senesi bütçesinde bazı tadilât yapıl
masına dair kanuna (186) zat reye iştirak etmiş, 
kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

Afgan sefareti binasmm Afgan Hükümetine 
temlik edilmesi hakkındaki kanun lâyihası için 
(191) zat reye iştirak etmiş, binaenaleyh kanun 
(191) reyle kabul edilmiştir. 

İlimizdeki ruznamede müzakere edilecek 
başka madde kalmamıştır. Bir saat sonra üç 
buçukta tekrar içtima edeceğiz. 

Kapanma saati: 14,30 

[1] 353 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Açılma saati: 16,10 

REÎS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REÎS — Meclis inikat etmiştir. 
Efendim, şimdi tap ve tevzi edilen bir köy ka

nunu vardır. Bu günkü ruznameye dahil değil
dir. Fakat müstaceliyetine binaen kanunun bu 
gün müstacel kararile ve tercihan müzakeresi is
tenilmektedir. Evvelâ bu hususu reyinize arze-
deceğim. Eğer bu gün ruznameye alınarak mü
zakeresi kabul olunursa derhal müzakeresine ge
çeriz. Esasen tap ve tevzi edilmiştir. 

Bu lâyihanın şimdi müzakeresini kabul eden 
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 — Köy kanununun 20 ve 30 uncu madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/784 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbata-
st[l] 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muhterem arkadaşlar; tasvibi âlini
ze arzolunan bu kanun lâyihası; Türk inkılâp 
ve Cumhuriyetinin koymakta olduğu esaslı te
mellerden birine konulan yeni bir taştır. Türk 
kadmı, tarihin ilk devirlerinden beri daima fazi
letin, cesaretin, şecaatin ve ayni zamanda yurt 
sevgisinin sıcak bir kaynağı olmuştur. Eğer 
Türk çocukları tarihte büyük şerefler kazanmış-
larsa ve diğer milletler arasmda serefraz olmuş-
larsa, emin olunuz ki bu, ana kucağında aldı
ğı terbiye sayesinde olmuştur. Eğer Türk ço
cuğu zinde ve sıhhatli ise, güçlü -ve kuvvetli 
ise emin olunuz ki bu, anasmm damarlarında 
cevelân eden kanın temizliği ve terbiyesinin sağ-
lamlığmdandır. 

Eğer Türk çocuğu tarihte en yüksek seciyeli 
bir insan olarak tanınmışsa, eğer Türk çocuğu 
dünyada en yüksek insaniyetperver olarak ta
nınmışsa emin olunuz ki ana kucağında aldığı 
şefkatten mülhem olmuştur. Türk kadınınm ma
zisini saymak, malûmu ilâm kabilinden bir şey 
olur. Kendisi evimizin müdürüdür. Köyde de 
köy iktisadiyatının müdürü odur. Her hangi 
bir köye giderseniz en evvel karşmıza köyün ik
tisadiyatını idare edenin kadın olduğunu gö
rürsünüz. Kadma evinde olduğu gibi, beledi
yelerde olduğu gibi köylerde de idare hakkını 

fiJ 362 numaralı matbua zaptın sonuldadır. 

vermek bir vazifedir. Ona köyde muhtar ol
mak ve muhtar intihap etmek hakkını vermekle 
kendisine karşı bir şükran eseri göstermiyoruz, 
kendisinin zaten ve tahiaten haiz olduğu hakkını 
kanunen ifade etmiş oluyorum. Bu köy kanunu 
hakkında göstereceğimiz alâka, Türk kadım için 
şurada diktiğimiz âbideden daha güzel, daha in
sanî bir âbide olacaktır. Kanunun heyeti umu 
miyesi, Türk kadınına köylerde de haklarını 
veren bir kanundur. 

Teferruata girişildiği vakit başka malûmat iş 
teniîirse arzederim (Alkışlar). 

RECEP B. (Kütahya) - Sevgili arkadaşla
rım; büyük günler yasıyoruz ve hepimizin ru 
hu, yaşadığımız bu büyük günlerin ifadesi de-
mek olan 10 uncu Cumhuriyet bayramının yıl 
dönümü gününde umumî heyecanımız işba hali
ne gelmiştir. 

Cumhuriyet hayatının böyle kıymet ve kuv
vet ifade eden bir gününe ayak basacağımız gii 
nün arefesinde, değerli hükümetimizin teklif et
tiği işle; içinde yaşadığımız günün büyüklüğü 
aracındaki ahengi düşünerek bu günler içinde 
bize böyle bir teklif getirmiş olmasını büyük tak-
diri e, büyük saygı hissile telâkki ediyorum. 

Bu lâyiha münasebetile büyük ilerleme yolun 
da gidişimizin nasıl bir safhasına ayak atmış ol
duğumuzu ifade için bir kaç söz söylemek, yerin-
de bir fırsatı kollamak olur. 

Bu vazifeyi yapmış olmak için arkadaşlarım 
büyük inkılâp hareketleri içerisinde İnkılâp fır 
kası, Cumhuriyet halk fırkasının hangi safha
ları takip etmiş olduğunu küçük bir bakışla sı 
ralamak istiyorum. 

Arkadaşlar; 
İnkılâba girdiğimiz gündenberi Türk kadını 

bir defa erkekler de dahil olduğu halde bütün 
Türk vatandaşları arasında müsavi, şerefli va
tandaşlık hakkmı almıştır. 

Ondan sonra türk kadınının imparatorluk de
virlerinde ve ondan evvelki devirlerde, geri te
lâkkiler neticesinde adeta cemiyetin tali ferdi 
olması telâkldsini tashih edecek esaslar konmuş 
tur. Türk kanunu medenisi türk kadınına, cin
siyet farklıdan başka, cemiyetin kendisine bak
tığı aykırı ve eksik gözü tashih edecek temelle-
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ri yerine getirmiştir. Türk kanunu medenisin
den sonra türk kadını; cemiyet içerisinde, kendi 
erkek vatandaşlarının müsavi hakkına, müsavi 
şerefine nail oİmuştur. Yani türk kadını ailede, 
cemiyette, yuvada ve heyeti umumiyede kendisine 
cinsiyetinin verdiği geri telâkkilerin ağırlığı al
tında kalmak külfetinden ancak Cumhuriyet 
devrinde kurtulmuştur. 

Bu kanunun verdiği neticelerden olarak; 
türk kadım çocuk yaşında, reşit olan yaşta er
kek vatandaşlarla beraber okumak, beraber ye
tişmek, istikbalin türk vatandaşına tahmil ettiği 
vazifeleri beraber yüklenmek için enstitülerden 
ve bütün tesislerden müsavi hakla istifade et
miştir. Üniversitenin her fakülteleri bütün mek
tepler her gün yüzde nisbeti artan kız çocuklar 
ve kadın vatandaşlarla dolmaktadır. Hatta 
Cumhuriyetin onuncu yılını yaşadığımız bu se
nenin gözle görülebilen umumî manzarasına ba
karsak mahkemelerde avukat, hâkim, doktor ve 
lâburatuarlarda, ilim müesseselerinde bütün 
tesislerde kadm vatandaşın kendi şerefile erkek 
vatandaşlarla beraber yanyana, kolkola müsavi 
hakla vazife almış olduklarını görürüz. Bir safha 
daha ileriye arkadaşlar; Cumhuriyet devrinde 
kadın intihaba iştirak hakkını filen kazanmışt<r. 
Vazn kanunun çekirdeği olan C. H. fırkası bu
günkü idaresile türk kadınma belediye intihap
larında erkek vatandaşlarile beraber rey vermek 
hakkmı tanımakla idarî, siyasî bir vazifeye şahit 
olmak noktasından bir çok memleketlerde olmı-
yan büyük bir hakkı filen vermiş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, belediye intihabı demek, türk 
kadın vatandaşlarının yalnız şehir ve kasabalar
da oturanların kendi oturdukları şehrin idaresi
ne ait olan tesisleri ve kararları filen ifa edecek 
bir vazife ve role sahip olması demektir. Bu gün 
köylerde oturan türk kadınlarına da kanunda 
yazılı hakları filî surette vermiş bulunuyoruz. 
Teklif edilen kanun Türkiyede köy kadınlarına 
dahi, bir iki sene evvel şehir kadınlarına veril
miş olan hakkın verilmesinden ibarettir. Türk ka
dınının, bilhassa köylerde oturan türk kadınının 
meziyetleri üzerinde saatlerce, günlerce söylense 
de bitmeyecek, ciltlerle nutuklara sıgmiyacak 
surette yüksek evsaf ve kabiliyetlerinin filî ha
yatta da tesirini temin etmek noktasından köy
lü türk kadınlarımızın vaziyetleri bariz bir fark 
arzediyordu. Rejim ne olursa olsun türk kadını 
köyün iktisadî hayatında yaşayışmm filî tesi
rini gösteren bir unsurdu. 

Türk kadını; köyünde kendi mevcudiyetini, 
köyün iktisadî hayatında, köyün içtimaî hayatın
da her ileri duruş ve yaşayışında filen tesirini 
ika etmekte olan bir esasî unsur idi. Hiç bir 
devrin'geri telâkkileri Türk köylü kadınının 
bulunduğu mmtakadan kendi dimağının, ahlâ-
kmm cemiyet üzerindeki kabiliyet ve tesirinin 
nüfuzunu göstermekten onu filen menetmemiş, 

edememiştir. İçinde yaşadığımız Cumhuriyet 
devrinde Türk kadını bütün vatandaşların sa
hip olduğu kanunî hak ve hürriyetlerin kendi
sine verdiği imkân yollarından bu tesiri daha 
çok belli, daha ziyade izhar edecek vaziyete gel
mişti. işte bu kanun, köy kadınlarının, yeni 
kanunda zikredilmiş olan esasları yazılı şartlar 
altında idaresini tanzim edecektir. Bu kanun 
onu yalnız içtimaî sahada ve şahsî kabiliyet sa
hasında bırakmaktan çıkarıyor. Onu dimağile 
köyünün umumî hareketlerde alâkadar edecek, 
filen nâfis olacak bir mevkie getirmiş bulunu
yor. 

Arkadaşlarım, bu küçük adedin zikrile mu
kayesesi ve fikirlerin daha açrkça aydınlanma
sı için, yardımcı gördüğüm için söylüyorum: 

Biz belediye intihabında Türk kadınına, şe
hir ve kasabalarda reye iştirak haklarını kendi
lerine vermek suretile iki, iki buçuk milyon ka
dar vatandaşın şehirlerin siyasî ve idarî ha
yatında tesirlerini tanımıştık. Bu kanunu ka
bul ettiğimiz takdirde, küsuratı nazarı itibare 
almamak şartile yuvarlak olarak beş milyon 
Türk vatandaşı kadının idarî ve siyasî nüfuzu
nu bulunduğu sahada kullanabilmesini temin et
miş oluyoruz. Bu itibarla onuncu Cumhuriyet 
bayramına girdiğimiz gün Hükümetin yerinde 
yaptığı bu teklif, Heyeti Celilenizin de tasvi-
bile kanuniyet kesbedecek olursa Türkiyede 
Türk kadınlığı için büyük bir iş yapılmış ve 
inkilâp namına bu yokla büyük bir safha atla
nılmış olacaktır. 

Arkadaşlar bu münasebetle kadın intihap 
hakkının sonuncu safhası hakkında da ona te
mas eder yollu bir kaç söz söylemek ioin fırsat 
bulmuş olmalıyım: 

Türk kadınının içtimaî, idarî, aileye ait me
denî hukuka bütün vaziyet ve vazifelerile işti
rak hakkını bundan evvelki kanunlarla tanımış 
bulunuyoruz. Ancak mebus olmak ve mebus in
tihap etmek hakkı noktasından biraz geri 
kalınmış oluyor. Tabiî bu da Büyük Millet 
Meclisinin ve onun çalışmasına yardımcı olan 
makanizmalarm zamanında yapacağı tetkikler
den sonra varacakları netice ve karara tâbi 
olacaktır. Biz bu meclisin büyük bir ekseriyeti
ni teşkil eden Cumhuriyet Halk fırkası, düşün
celeri noktai nazarından esasen Türkiyede ka
dının mebus olmak hakkını prensip olarak ka
bul etmiş bulunuyoruz. Yalnız onun zamanını 
ve derecesini tensip ve tesbit için vazn kanu
nun koyacağı hükümleri beklemek lâzımdır. 

Derhatır buyurursunuz ki Fırka programı 
bu noktayı mütalea ederken kadınlarımızın bele
diye intihaplarında geçirdikleri tecrübe devre
sinden sonra Devlet hayatındaki müessiriyeti 
noktasından yapılacak tetkikler bizi bir neticeye 
götürecektir. İşte Fırka programının derpiş et
tiği bu tecrübe sahası, kabul buyuracağınız bu 
kanunla köy kadınlarını dahi ihtiva edecek bir 
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zamlana intikal ediyor. Bu suretle belediye in
tihabında Türk kadınlarının gösterdikleri mu
vaffakiyet gibi köy kadınlarının diğer sahalarda 
gösterecekleri muvaffakiyetlerin heyeti mecmu
asına istinaden siyasî intihaplarda mebus inti
hap etmek ve edilmek noktasından faaliyette bu
lunmak hakkını, ilk fırsattan istifade ederek, 
kendilerine vermek hepimizin, Fırkamızın ve 
Meclisi Âlinin vazifesi oluyor. Onuncu Cumhu
riyet yıl dönümü bayramından bir kaç gün ev
vel çıkacak olan ve köy kadınlarına intihap hak
kını vermek hususundaki prensibimizi ihtiva 
eden bu kanun münasebetile, hepimizin Türk 
kadınlığının umumî, içtimaî hayatı üzerindeki 
düşüncelerimizi kısaca hulâsa etmiş oluyorum 
ve bulunduğumuz günün icaplarına muvafık bir 
vazifeyi yerine getirdiğimi zannediyorum (Al
kışlar) . 

REİS ..— Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

442 sayılı köy kanununun 20 nci ve 30 uncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 442 sayılı köy kanununun 20 
nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Her köyde bir Köy derneği, bir köy muhtarı, 
bir de İhtiyar meclisi bulunur. Köyde 24 üncü 
maddeye göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi 
azalonnı seçmeğe hakkı olan kadın ve «rkek 
köylülerin toplanmasına Köy derneği derler. 
Köy muhtarı ve İhtiyar meclisi azaları doğrudan 
doğruya Köy derneği tarafından ve köylü kadın 
ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı İh
tiyar meclisinin başıdır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Dahiliye 
Vekili Beyden bir şey soracağım. Köy ihtiyar 
heyetlerine 13, 25 yaşındaki gençler intihap edil
mek ve aza olmak hakkını haizdir. Simdi bu 
gençlere (ihtiyar) demek nasıl olur? Bunlara köy 
meclisi diyelim. Cumhuriyet marşında bile (15 
milyon gene yarattık ) diyoruz (Alkışlar). 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, buradaki (ihtiyar) kelimesi 
bizim yaş fazlalığı manasında kullandığımız ma
nadan gelmiyor zannederim. Çünkü muhtar de
nildiğine göre adeta bir nevi muhtariyetle idare 
olunan bir meclis demektir. Muhtar da onun 
için arapça ismi meful olarak gelmiştir. Yaş 
fazlalığı manasına değildir. 

REŞİT B. (Gazi Anten) — Öyle anlaşılıyor. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Devamla) — Bu arapça kelime türkçeye mal-
olmuştur. Maamafih türkoesi bulunursa değiş
tirebiliriz. İleride kanunlarımız türkçeleştiği 
vakit bunun yerine münasip bir kelime koyarız. 

RECEP B. (Kütahya) — Diğer kanunları
mızda da vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. — 
Evet efendim, diğer kanunlarda da vardır, öyle 

kullanılmaktadır. Halk ta alışmıştır. İleride da
ha iyi bir kelime bulduğumuz zaman bunun ye
rine onu koyarız. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bende
niz muhtar hakkında arzetmiyorum, ihtiyar keli
mesi hakkında arzediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA E. — 
Bunu burada değiştirirsek maddeler arasında in
sicam kalmaz Reşit Beyefendi. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim?. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 30 uncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Ana, baba, kız, oğul, gelin, gnvey ve kardeş
lerin ihtiyar meclisinde aza olarak bir arada 
bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu 
görülür ise içlerinden en çok sayı kazanmış 
olan kadın veya erkek azalıkta bırakılır. Sa
yıları beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise 
yaşı büyük olan, yaşları da beraber ise çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber 
olur ise kura çekilerek kurada adı önce çıkan 
azalığa alınır. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü uesri ta
rihinden başlar. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yap
tırmağa Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umuraiyesini kaimi eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti ur^umi-
yesi kabul edilmiştir (Sürekli alkışlar). 

,'j - - /'.'•'//.:•/.: ;i!(hıtş)i Faal: fleifin Nafıa rel'âle-
tine, re Maline rekâtı ti ret^iti'mic la;ıhıî lı-ılinin-
da CıİHilnıriifcl lıiı/ascli teskeresi. 

REİS —• Efendim; Riyaseti Cumhurdan ge
len bir tezkere vardır; okuyacağız. 

B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Nafıa vekili Hilmi Beyin ciddî hasta olarak 

Avrupada tedaviye muhtaç gösterilmesinden do
layı vekâletten istifa ettiği Başvekâletten bildi
rilmesi üzerine istifasının kabul edildiğini ve 
yerine Başvekâletin inlur^ veçhile El aziz mebu
su Fuat Beyin tayini ve Maliye vekâleti vekilli
ğinin de Fuat Bey tarafından ifası muvafık gö
rülmüş okluğunu arzederim efendim. * 

Reisicumhur 
Gazi M. K e inal 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 
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15 — Evlenme harici doğan çocuklar hakkın

da 1/567 numaralı kanını lâyihası re Dahiliye en
cümeni mazbatasile 1/785 numaralı af kanunu lâ
yihası ve İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, 
matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla bu ka
bil cürümlerden dolayı haklarında takibat yayıl
makla olanların affine dair 2/82 numaralı kanun 
teklifi ve Adliye encümeni mazbatası fil 

REİS — Efendim, af kanunu hakkında Ali 
Beyin bir takriri vardır. Takriri hakkında iza
hat verecektir. 

ALİ B. (Afyon Karahisar) — Büyük bayram 
münasebetile Hükümetimiz bir af kanunu lâyi
hası hazırlamıştır. Bu lâyiha ile bazı mertebe
de mücrim ve mahkûmları af etmek istemekte
dir. Kanun lâyihası encümenden geçmiştir. Der
desti tabı bulunmaktadır. Bu gün ayın 26 sidir. 
Cumartesi günü misafirlerimiz gelecektir. Bu 
itibarla bu gün bu kanunu çikarabilirsek o va
tandaşlara da lâzım olduğu veçhile büyük bay
ramın atıfetini göstermek imkânım vermiş ola
cağız. Bunun için bu kanun lâyihasının müsta-
celen müzakeresini sureti mahsusada rica ediyo
rum (Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, kanun lâyihası encümende 
hazırlanmıştır ve bitmiştir. Fakat henüz tap ve 
tevzi edilmedi (Yazarız sesleri). Kanun burada
dır. Ali Beyin teklifi kabul olunursa baştan ni
hayete kadar heyeti unıumiyesi, okunur; ondan 
sonra maddelere geçildiği zaman her madde ya
vaş yavaş okunur ve arkadaşlar isterlerse not 
ederler. Aii Beyin teklifi kabul edildiği tak
dirde muamele bu şekilde cereyan edecektir. 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Ruzna-
meye alınsın. 

REİS — Ali Beyin teklifini kabul edenler.. . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanunun heyeti umumiyesini bir defa 
okuyoruz. 

(Af kanunu lâyihası okundu) 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini din

lediniz. Heyeti unıumiyesi hakkında söz isteyen 
varsa isimlerini kaydettirsinler. Maddeleri hak
kında söz isteyenler madde gelince söz alsınlar. 

EMİN ABLAN B. ( Denizli) — Arkadaşlar, 
aziz O ümhuriyetimizin onuncu yıl dönümü müna
sebetile Hükümetimizin ve fırkamızın düşündü
ğü af teşebbüsü çok yerindedir. Ancak bendeniz 
endişe ediyorum ki faziletli bir çok vatandaşla
rımızın emniyetini, umumî huzur ve asayişi bazı 
sabıkalılar dahi bundan istifade ederek ihlâl 
edebilirler. Hükümet bu hususta ne düşünmüş
tür? Bundan tevellüt etmesi ihtimali bulunan 
ahenksizlik ve huzursuzluk nazarı dikkate alın
mış mıdır? Mesele çok naziktir. Faziletli vatan
daşlarımızın huzurunu selbeden bir çok sabıka-

/ / / .'.'6V> numaralı matbua zaptın sanandadır. 
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lılarm bu affi takdir etmeyerek tekrar ayni 
yolda yürüyeceklerinden endişe ediyorum. Hü
kümet bundan mütevellit avakibi etraflıca na
zarı dikkate almış mıdır? 

DAHİLİYE V.' ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la ) — Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü, Türk 
tarihinde pek mesut ve şerefli bir merhaledir. 
Bu milletin her ferdi tarafından tesit edilmeğe 
hazırlanılmış büyük bir bayramdır. Böyle mil
letin heyeti umumiyesini alâkadar eden en bü
yük ve nadir bayramlarda Devletlerin bazı suç
lan affederek o suçluları umumî sürura iştirak 
ettirmesi kaide olmuştur. Bu kanun görüldüğü 
veçhile bir affi umumî kanunu değil, mukayyet 
bir af kanunudur. Bazı cürümler memleketçe 
menfur addedilir. Bu gibi cürümlerin affi mü
samahaya atfedilir diye bu kanuna konulmamış
tır. Yağmakerlik, yol kesmek, ev basmak gibi 
suçlar bu aften istisna edilmiştir. Bu af, kaza
en ve hataen veya her hangi bir zaruret icabı, 
işlenen suçlar ve ileride ıslahı hal eder ümidinde 
bulunulan cürüm sahipleri için bir defa olmak 
üzere bir aftır. Binaenaleyh Hükümet bu af ka
nununu getirirken memleketin asayiş ve intiza
mını, memleketin hissiyatını düşünmüş, her ci
heti nazarı itibare almıştır. Emin Aslan Bey 
arkadaşımızın, bu memleketin asayişine tesir 
eder korkusu bizce varit görülmemiştir. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Af kanunu 

BİRİNCİ MADDE — Kanunun, feri ceaa ve
ya para cezasile birlikte yahut yalnız olarak yu
karı haddi beş seneyi geçmeyen hürriyeti bağ-
layıci bir ceza ile veyahut yalnız para cezasile 
cezalandırdığı suçlardan dolayı maznun bulu
nanlar hakkında takibat yapılmaz. 

EEÎS — Salâhattin Bey, kolaylık olmak üze
re, her m:\dde okundukça lütfen buradan izahat 
verinin. 

Ad. E. m. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, birinci madde, yukarı haddi beş seneyi 
geçmeyen hapsi müstelzim cezalarla, yalnız pa
ra cezasını müstelzim cezalardan dolayı takip 
yapılmayacağım söylüyor. Bu itibarla umumî 
olarak bu gibi cürümler hakkında af iltizam 
edilüiokLadir. Fakat ileride gelecek 11 inci mad
dede yapılı müstesnaları, ayrıca sırası gelin
ce arsedeceğim, şüphesiz onlar bu maddenin ba
zı hükmünden istifade edemeyeceklerdir. 

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

İKİNCİ MADDE — Üç seneyi geçmeyen hür
riyeti bağlayıcı bir ceza veya para eezasile mah-
kmn olanlar feri cezalara da şamil olmak üzere 
affedilmiştir. Bu kanunun neşrinden ev vel hak
larında verilen mahkûmiyet kararlan infaz edil-
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mis olanlar da 12 inci madde hükmü dairesin
de bu maddenin hukukî netayicinden istifade 
ederler. 

Ad. E. M. M. SALÂHÂTTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, bu maddenin hükmü de bu kanunun 
neşrinden evvel haklarında mahkûmiyet kararı 
verilmiş olanların ilâmlarının infaz edilemeyeceği 
ııi ve mahkûm bulundukları cezanın affolun 
duğunu gösteriyor. Bu madde içerisinde bu 
mahkûmiyetlerin doğurduğu ferî cezaların da af 
dahilinde bulunacağı söyleniyor. Yalnız bu 
kanunun af sahasına ithal ettiği ve fakat evvelce 
haklarında maılıkûaıiyet kararı verilmiş ve infaz 
da edilmiş olsa bunlar da, bunların bu eczaları
nın hukukî netayici de affedilmiş olacaktır. 
Çünkü bu karnından istifade edenler o cezayi 
çekmeyecek'dr. Yahut takipten sarfınazar edi
lecektir, fakat hüküm infaz edilmiş olduğun 
dan bu kabil mahkûmiyetlerin tesiratı feriye 
sinden dolayı mahrum olacağı bazı haklara bu 
mahkûmlar kavuşmuş olacaktır, İkinci idi-a bu 
maksatla konmuştur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir sual so
racağım; birinci maddede beş seneye kadar suç
lu olanlar, ikinci maddede üç seneye kadar 
mahkûm olanlar deniyor. Meselâ bir kimse 4 se
neye mahkûm olmuş, iki sene hapiste geçirmiş.. 
Daha iki sene bu adam çıkmayacaktır. Fakat beş 
seneye mahkûm olan krmse bu af ten istifade ede
cektir. Bendenizce tenazur olınasr için her iki 
sinde de beş sem: olmalıdır. 

Ad. E. M. M. SALÂHÂTTİN B. (Kocaeli) -~ 
Efendim, birinci maddedeki beş sene, yukarı had 
olmak üzere gösterilmiştir. Halbuki ikinci mad
dedeki üç sene hâkimin hükmü ile verilmiş olan 
mahkûmiyettir. Beş sene, görebileceği cezanın 
haddi azamisini gösteriyor. Fakat G ay da hap 
sedilmesi ihtimali vardır. 

İkinci madde ise haklarında mahkûmiyet lâ 
hik olmuş olanlardır ki oradaki müddet üç sene
dir. Teadül de vardır, tenazur da vardır. Bun
dan sonra gelecek maddelerde görülecektir ki 
bir kısım cezalar da tenzil edilmiştir. Binaen
aleyh buyurdukları şekilde mahkûmiyetlerini ifa 
etmekte bulunanlar da bu tenzilâttan istifade 
edeceklerdir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendeniz (hürriyeti 
bağlayıcı) tabirinden bir şey anlamıyorum. Bu
nun yerine (hürriyeti selbedici) manasına gelen 
(hürriyeti kaldırıcı) diyelim. 

Ad. E. M. M. SALÂHÂTTİN B. (Kocaeli) — 
Büsbütün selp değildir. Tahdittir. Hürriyetin 
tahdidi tabirinin Türkçesi olarak (hürriyeti bağ
layıcı) dedik. Çok yerlerde istimal edi lm:J i^ 
göre yerinde bir tabir olduğu anlaşılır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Menus olmuşsa me
sele yoktur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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I ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükmedilmiş veya 

edilecek olan on seneyi geçmeyen hürriyeti bağ
layıcı cezaların üç senesi indirilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - - Hükmedilmiş veya 
edilecek olan on seneden fazla cezaların beş se 
nesi indirilir. Şu kadar ki; geri kalan ceza mik
tarı yedi seneden aşağı olamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . ,. Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Müebbet ağır hapis 
cezaları yirmi sene ağır hapis cezası olarak çek 
tirilir. 

REİS - - Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Yok sesleri) Maddeyi kabul eden 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE - - Müebbet sürgün ceza 
lan 20 seneye indirilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — A) - 1274 tarihli mül
ga ceza kanunu mucibince müebbet küreğe mah
kûm olup Türk ceza kanununun 588 inci nıad-
desile cezalan hapse çevrilen mahkumların ce 
zaları 15 seneye indirilir. 

B) - Mezkûr mülga kanuna göre müebbet 
kalebentliğe mahkûm olupta Türk ceza kanunu 
nun 588 inci maddesi mucibince cezaları sürgüne 
çevrilenlerin cezaları 10 seneye indirilir. 

C) ~ Muvakkat kalebentlik cezasile mahkûm 
olupta cezaları sürgüne çevrilmiş olanların ceza
larının yarısı indirilir. 

D) - 825 numaralı kanunun 17 nci maddesi
nin ikinci bendi mucibince mahpusiyet halini ih
tiyar edenler hakkında dahi B ve C fıkraları hü
kümleri tatbik olunur. 

SALÂHÂTTİN B. (Kocaeli) — Efendim 
ı 1926 tarihinden evvel 1274 tarihli eski ceza ka

nunu mucibince mahkûm edilmiş olanlar hak-
I kında ceza kanunumuzun 588 inci maddesinde 

ne suretle muamele edileceği gösterilmektedir. 
Eski ceza kanununa göre kürek cezasma mah
kûm edilenlerin cezaları hapse çevrilmiştir. 
Böyle hapse muhavvel olan cezalar on beş seneye 
indirilmiş kezalik kalebentlik cezası sürgün ce
zasına çevrilmiştir. 

Sürgün cezalarının da on seneye indirileceği, 
I kezalik muvakkat kalebentlik cezasının da sür

güne çevrileceği yine ceza kanununun 588 inci 
maddesi hükmü iktizasındandır. Bunun da ya
nsı bu kanunla tenzil ediliyor. Sonra ceza ka
nunu mahkûma bir hakkı ihtiyar vermiştir. Ka
lebentliğe mahkûm olan bir mahkûm isterse son 
cezasını hapis halinde geçirir ve ona göre nıah-

I kûmiyeti üzerinden bir tenzilât yapılır. Böyle 

o _ 
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mahpusiyet halini ihtiyar eden mahkûmlar da 
bundan evvel arzettiğim şekildeki tenzilâttan 
istifade edeceklerdir. Bu madde de hükümleri 
gösteriyor. 

ŞÜKRÜ B. ( Bolu) — Efendim, bu kere 
dairei intihabiyemde dolaşırken bir hâdiseye 
tesadüf ettim. O da şudur: 

274 tarihli ceza kanunu mucibince 15 sene 
küreğe mahkûm olmuş bir şahıs var. Türk ceza 
kanununun neşrinden sonra onun cezası müd
detçe mümasili olmak üzere 15 sene hapse çev
rilmiştir. Fakat ahiren caza kanununun tadilâtı
na dair olan yeni kanunda hapis cezası 3 günden 
beş seneye indirilmiş, binaenaleyh bu mahpu
sun bulunduğu Çankırı müddeiumumisi Boluya 
yazıyor; diyor ki 5 sene müddeti mahkûmiyetini 
bitiren bu şahsı nazarete aldım, tahliyesi hak
kında bir karar ittihaz edin. 

Bolu ceza mahkemesi bunda tereddüt ediyor, 
filân maddeye göre böyle olur, şöyle olur diyor. 
Velhasıl mesele ihtilaflı oluyor. İş Adliye vekâ
letine aksediyor. Mahkemei temyize gidiyor. 
Elyevm halledilmemiştir. Demek istiyorum ki 
hapsin müntehayi müddeti beş senedir. Bu ceza 
da hapse tahvil edilmiştir. Bunun hakkında ne 
düşünüyorlar. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. ( Ko
caeli ) — Efendim, caza kanununda üç türlü 
hapis vardır. Hafif hapis, hapis, ağır hapis. Bun
ların hadleri kanunda yazılıdır. Şükrü Beye
fendinin sual buyurdukları iş af kanunile alâ
kadar değildir. Bu hâdise encümende görüşül
memiştir, söyleyeceğim olsa olsa şahsî kanaatim 
olacaktır. Mesele bir meselei kanuniyedir. Bu 
yurdukları gibi filân müddeiumumi böyle dü
şünebilir, o mahkeme tereddüt edebilir, Fa 
kat neticede kanuni yollarla mesele hallolunur. 
Böndeniz bu husustaki şahsi kanaatimi burada 
izhar etmekle, ortada cereyan eden bir muame
leye müessir bir mahiyet vermekten korkarım. 
Bunun için kendimi salâhivettar da acldedemem. 
Esasen buyurdukları mesele bu lâyiha ile alâ
kadar delaldir. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Şükrü Beyin buyurdukları hâdise demek ki mer
cii tarafından tetkik edilmektedir. Mahkemei 
temyiz meseleyi halledecektir. Bununla alâka
dar değildir. 

"REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Hiyaneti vataniye 
kanunu ve zeyil ve tadillerine göre mahkûm 
edilen mefsuh terakkiperver fırkası mensupları 
ve dbtolcularla İzmir suikastı mahkûmları affo
lun muştur. 

ALİ SAİP 3 . (Urfa) — Muhterem arkadaş
lar; yün elliliklerin affe dahil edilmediklerinden 
dolayı Hükümete teşekkür etmek lâzımdır. Fa
kat yüz elliliklerin yanında bir de İzmir suikast

çılarını da mukayese etmeliyiz. 
Efendiler; yüz ellilikler İstanbulda veyahut 

vatanın her hangi bir köşesinde vatana suikast 
etmek istiyorlardı. Bunların kimisi yazısı ile, ki-
miş sözü ile, fakat İzmir suikastçıları bir vata
nı Öldürmek istediler. 

Aziz arkadaşlar, dünya kurulalıdan beri mil
leti tarafından bu kadar sevilmiş bir reisi ve re
isi tarafından da ayni aşk ve muhabbetle sevil
miş bir milleti tarih ilk defa olarak bizim için, 
Türk milleti için, kaydetmektedir. İşte bu adam
lar ellerindeki suikast bombalarile bu karşılıklı 
aşk yollan üzerine çıkarak milleti reisinden ayı
rıp bu vatanı öldürmek istiyorlardı. Peki ar
kadaşlar biz bunları affedelim, fakat bu hain
ler ne yüzle memleket içerisine gelecekler, ne 
yüzle bizim yüzümüze bakacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, yirmi yirmi beş sene evvel 
geçirdiğimiz maziyi hepimiz biliyoruz. 

Saltanat devrini gördük. Başımızdan geçen
leri gördük. Bunlar için ne tarih profesörlerini 
rahatsız etmeğe, ne tarih okumağa lüzum yok
tur. Hepimiz saltanatın acı günlerini tatmışız-
dır. O günün keder ve acısmı görmüş ve bu 
günkü idarenin tadım tatmiş insanlarsınız. Fa
kat rica ederim bu sui kastçılar affedilir mi? 
Ben umumî bir affi kabul ederim. Fakat bunları 
asla. Ne 150 likler ne de bunlar. Asla affedile
mez. Bunları affedince 150 likleri de affetmek 
lâzımdır. Yoksa 150 likleri bırakıp bunları af
fetmek doğru değildir Bunları affetmek kimse
nin hakkı değildir. Biz bunları affetsek tarih 
bizi affetmez. Bunları affetmek yalnız vatan ve 
toprağın hakkıdır (Doğru affedilmez, bravo ses
leri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, tarihte vatana sui kast 
edenler mahkeme tarafından cezalarını görmüş
tür. Affini istediğimiz şahıslar büyük cezaya 
duçar olmuş adamlar değildir. Azamî ceza müd
detleri 10 senedir. Altı senesi esasen geçmiştir. 
Bununla beraber arkadaşlar Büyük Şefin; Bü
yük Gazinin bu husustaki merhametini de göz ö-
nüne almak lazımdır. Bizzat kendi şahsına yapıl
mış olan suikastın affedilmesi arzusunu öteden-
beri izhar etmektelerdi. Bunu Hükümetten is
temişlerdir. Binaenaleyh Büyük Şefin kendine 
has olan bu büyük atıfetini kabul etmenizi rica 
ederim (Alkışlar). 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. . Etme
yenler . . . Kabul edimiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Türk ceza kanu
nunun 158 ve 159 uncu maddelerile 1881 numa
ralı matbuat kanununda yazılı suçlarla mahkûm 
ve maznun olanlar affedilmiştir. 11 inci madde
nin B fıkrasile 14 üncü maddesi hükmü 8 inci 
madde ile bu maddeye şamil değildir. Matbuat 
kanununun 29 ve 32 nci maddelerinde yazılı suç-

! lar bu madde hükmünden müstesna olup bu kanu-
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nun diğer maddeleri hükümlerine tâbidir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, bu maddede matbuat cürümlerinden 
Hükümete karşı vaki olan neşriyat üzerine re
sen müddeiumumiliklerce takibat yapılarak mah
kûm edilenler veya tahtı zanda bulunanları mut
lak surette affediyor. Ancak şahsî dava ikamesi 
suretile bir şahsın haysiyetini kesretmiş veyahut 
kendisine diğer neşriyatla dava etmek hakkı 
teveccüh edenler, ikame ettikleri dava netice
sinde veyahut böyle dava üzerine hali takipte 
bulunanlar hakkında bir mutlakiyet yoktur. Ka
nunun diğer maddelerindeki hükümler cereyan 
edecektir. Sonra bu madde de mükerrirlik do-
layısiie diğer cürümler için olduğu gibi aften 
istifade etmemek kay di matbuat cürümleri 
hakkında varit görülmemiştir. Kezalik 14 üncü 
maddede hali firarda olanlardan bahsediliyor. 
Böyle firariler üç aya kadar Hükümete müra
caatla teslimi nefis halinde af kanunundan is
tifade edeceklerdir. Bu kayit te matbuat cü
rümleri için cari olmayacaktır. 

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

ONUNCU MADDE — Bu kanundaki para ce-
zasından maksat belediye varidatına dahil olan 
para cezalarından başka umumî veya hususî ka
nunlarında yazılı olan hukuku ,amme para ce
zalarıdır. 

Şu kadar ki; 1918 numaralı kanun ile zeyil 
ve tadilleri ve gümrük ve inhisar kanunları şü
mulüne giren yalnız para cezasını veya müsa
dereyi veya bir meslek ve sanatın yapılmamasını 
veya bu cezalardan birini veya bir kaçmı istil
zam eden suçlar hakkında takibat yapılmaz. 

Bu suçlardan dolayı mahkeme, heyet ve ko
misyonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş 
olan kararlar da infaz edilmez. 

Bu hüküm, kanunen kullanılması, yapılması, 
taşınması, bulundurulması, saklanması, alınma
sı, satılması, ve memlekete sokulmasaı cürüm 
veya kabahat olan eşyanın müsaderesine karar 
vermeğe mâni değildir. 

Yukanki fıkra haricinde kalan eşya gümrük 
ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimleri
nin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Ad. S. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, bu kanunla affedilen para cezaları be
lediye varidatına dahil olan veya tazminat kabi
linden oîaıı para cezalarından gyri hukuku âmme 
para cezalarıdır. Bu itibarla maksadın ne oldu
ğu maddenin birinci fıkrasında bu şekilde tes-
bit edilmiştir. 

Maddenin diğer fıkrası kaçakçılığın men ve 
takibi hakkındaki kanunda bir takım para ceza
sını müstelzim olan fiiller vardır. Bu para ceza
ları tazminat kabilinden addolunacağından bu 
fıkra ile affe dahil olduğu tasrih ediliyor. Bu 
maddede kanunen taşınması memnu olan 
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silâhlar gibi şeylerin müsaderesi hakkında, af do-
layısile, alâkadarların salâhiyetleri olmaması 
gribi bir telâkkiye mahal kalmamak üzere fık
ra yazılmıştır. Mahkemeler bu eşyanın müsa
deresine yine karar vereceklerdir. Bu kanunun 
affettiği yalnız para cezalarıdır. Bu kanunun 
affettiği cezanın taallûk ettiği mevaddan güm
rükçe alınacak resim yine alınacaktır. Bu resim
lerin ifasından sonra ashabı mallarını alabilirler. 

ŞEMSETTİN B. (Sivas) — Belediyelerin ala
cakları para cezalarının da bu kanuna şamil ola
cağı hakkında bir şey var mıdır? 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Para cezası 
almak belediyelerin kanunlarında tasrih edilmiş 
ve bu salâhiyet ona kanun tarafından verilmiş
tir. Bu madde ile varidatına dahil olan para 
cezalarının aften istisna edildiği açıkça göste
rilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, maddenin bi
rinci fıkrası vazih değildir. Belediye borçların
dan başka deniliyor. Halbuki verilen izahat ta
mamen makûstur. Onlarla beraber manasım la-
zammfun ediyor. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Belediyele
rin varidatına dahil bulunan para cezaları ka
nunda da yazılı olduğu veçhile hukuku ımııı-
miyeden telâkki edilecek mahiyet arzedebilir. 
Bu itibarla bu cezalar affedilmemiş olduğu tas
rih edilmiştir. 

BEİS — Bu hususun zapta geçmesi maksadı 
kâfi derecede anlatacaktır. Maddeyi reye arze-
deceğim. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 
olanlar bu kanundan istifade edemezler : " 

A) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve irtişa, mü
zayedeye fesat karıştırmak ve kaçakçılık fiille
rinden birile maznun veya mahkûm olanlar, 

B) Hırsızlıktan mükerrer ve diğer cürümler
den her hangi birile ikiden fazla mahkûm olan
lar; 

C) Türk ceza kanununun 10 uncu babının 
ikinci faslında yazılı yağmaya, yol kesmeğe ve 
adam kaldırmağa müteallik suçlardan birile 
maznun veya mahkûm olanlar, 

D) Türk ceza kanununun 271 inci maddesin
de ve 449 uncu maddesinin 2 numaralı bendinde 
yazılı cürümlerden birile maznun veya mahkûm 
olanlar, 

E) 3 üncü ve 4 üncü maddelere göre hükme
dilmiş veya edilecek cezalara bağlı ferî cezalar, 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) - -
Efendim, bu madde, kanun hükmünden k:- .• 
de edemeyecekleri tasrih ediyor. A hvı,•:•,, 
met, ihtilas, irtişa, irtikâp, kacakçr'.ık, ve nrâ 
zayedeye fesat karıştırmak sueıarma MamiUi.-;-. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) - M i m a r a 
yok mudur? 

SALÂHATTİN B, — îki,-,i. birdir. Cona ka-
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nununda bu tabir istimal edilliyor. 

AHMET İHSAN B. — Demek ki münakaşa 
yoktur. 

SALÂHATTÎN B. — Bizce münakaşa da de
nilmesi mucibi itiraz değildir. Bu cürmün un
vanının ceza kanununa bu şekilde geçmiş olma
sına göre burada da öyle yazılmıştır. 

B bendinde hırsızlık cürmünün mükerrir-
leri olan suçlular vardır. Ceza kanununun tari
fine göre hırsızlığın mükerriri addolunacak şe
kilde müteaddit defalar haklarında mahkûmiyet 
karan verilmiş olanlar bu kanundan istifade 
edemezler. Burda cürümlerin tekerrürü keydile 
kabahatlann dahil olmadığı maksuttur. Kaba-
hatlar hakkında bu kabîl itiyat ve tekerrür na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Yine türk ceza kanununun maddei mahsu-
sasma göre yol kesmek ,yağma ve adam kaldır
mak cürümlerinin failleri bu kanundan istifade 
edemeyeceklerdir. Yine ceza kanununa göre 
Dvelet memurlarına karşı vazifeleri esnasında 
yapılan hareketler kezalik B. M. M. azasma kar
şı yapılan katil fiilleri aften müstesnadır. 
Kezalik bu kanunnu 3 ve 4 üncü maddelerinde 
bazı fiillerin cezalarında tenzilât yapılmıştır. 
Şu kadar M; bu tenzilât, tenzilli olan mahkûm
ların feri cezalarına müessir değildir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Yol kesenler
den bahsediliyorda yataklardan bahsedilmiyor. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. ( Ko
caeli ) — Efendim, bir fili iştiraki olarak bu 
yatakların telakkisi lâzım gelir. İştiraki cürüm 
halinde yapılacak muamele de ceza kanununda 
tasrih edilmiştir. O harekete iştirak edecekler 
mahiyetine göre hem fiil veya feran zimethal 
sayılarak ceza görürler. Onların mey anına dahil
dir. Yatak diye ceza kanununda bir şeye tesadüf 
edilmiyor. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu) — Tasrihini 
istiyoruz. Çünkü yağ-makerlik ve yol kesmenin 
esasmı yataklar teşkil ediyor. Bunun önüne geç
mek için tasrihini istiyoruz. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (De
vamla ) — Hermangi bir cürmün ikamı teshil, 
teşvik veyahut cürümden hâsıl olan her hangi 
bir menfaat için, failin lehine olarak icap eden 
vesaiti ihzar edenler şeriki cürümdür. Bu gibi hal
ler işlenen file karşı bir iştirak ifade eder. Bu ha
reketi iştirakiyenin de ne suretle cezalendınla-
cağı ceza kanununda tasrih edilmiştir. Binaen
aleyh böyle bir filin failleri arasında bir hare
keti iştirakiyesi olanlar öteki adamlarla, yani 
cürüm yapmış olanlarla beraber takip edilir 
ve faili asliler gibi bunlar da aften müstefit 
olmıyacaklardrr. 

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

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunun birinci 
ve ikinci maddeleri hükümlerinden istifade 

edenlerin memuriyetten muvakkaten ve müeb-
beden mahrumiyet veya bir sanat ve bir mesle
kin icrasından menedilmek gibi kanunî tesir 
ve neticelere ve memurin ve hâkimler kanunla-
rile bunlara müzeyyel kanunlara ve sair hususî 
kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan 
tasfiye ve memuriyetten af ve iskat ve sair umum 
inzibatî ve idarî muamelelere ve 347, 854 ve 
1289 numaralı kanunlar mucibince Devlet hiz
met ve müessesatmda istihdam edilmemelerine 
dair verilen karara bu kanun ahkâmı şamil de
ğildir. 

Âli karar heyetince intaç edilmeyen evrak 
Devlet şûrasına tevdi ve mülkiye dairesince 
altı ay içinde 1389 numaralı kanun dairesinde 
tetkik olunarak karara bağlanır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
kanunun birinci maddesi takibatı refediyor. Ay
ni zamanda memuriyetten de mahrumiyeti müs-
telzimdir. Memuriyetten mahrum kalacaktır. 
Takibat vapılmadığı halde bu adam bu işin haki
katen faili midir, değil midir bilinmeyecektir? 
Buna karşı encümen ne düşünmüştür? 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Bu madde hakikaten şayanı ehemmiyettir. 
Bir defa bu kanunun birinci maddesile; hak-
krnda henüz hüküm lâhik olmamış, takip 
derecesinde olanlar hakkında bu kanun çıktık
tan sonra takibat vapılamayacak ve umumî af 
mahiyetinde bir affe mazhar olacaklardır. 

Kezalik ikinci maddesi mucibince bu kanun
dan dolayı ceza infaz edilmeyeceğinden aften 
müstefit olacaklardır. 

Bu iki maddenin hükümleri arasmda memu
riyetten müebbeden veya muvakkaten mahru
miyet veya bir meslekin veya sanatın icrasından 
memnuiyet hallerinde de affin şümulü olmaması 
derpiş edilmiştir. Çünkü memurların ahvali ma-
nevivelerine taallûk eder mühim bir keyfiyettir. 
Bu itibarla affin şümulünden istisna olunduğu
nun tasrihi alâkadarların yok yere müracaat 
ve şikâyetlerde bulunmamaları ve Devlet Şûra
sında idarî dava açmamaları için lüzumlu gö
rülmüştür. 

Takip yapılmaması veya mahkûm olduğu ce
zanın affedilmesi her hangi başka mülâhaza
larla varit bulunabilir. Fakat, kendisinin ahvali 
maneviyesini takdir hususunda bu gibi mase-
bakı ahvalin çok tesiri vardır. Bu hususta 
mevcut hususî kanunlara müstenit idarî salâ
hiyetleri mahfuz bulundurmak için encümen 
bu teklifi kabule savan görmüştür. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Birinci mad
de için diyecek yok. Bir adam mahkûm olmuş, 
muvakkaten veya müebbeden memuriyetten mah
rumiyet cezası da verilmiş, bu doğru. Fakat ikin
ci maddede daha hüküm yoktur, maznuniyet 
vardır. Eğer bunlar için de istisnaiyet korsak 
bu adamları bilâkis tecziye etmiş oluruz. Belki 
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beraet edecekti. Binaenaleyh koymuş olduğu
muz hükümle buna ceza vermiş oluyoruz. Bun
lar idarî veya inzibatî işler değildir. Mevzu-
bahs olan bir hükümdür. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efendim, memurin muhakemat kanununa göre, 
memurin aleyhine isnat edilen şeylerin veyahut 
müfettişler veya âmirleri tarafından tahkik 
yapılması, çok uzun merasime tâbidir. Müfet
tişler, muhakkikler uzun boylu tahkikat ya
pıyorlar. Muamele yürüyor ve istintak mahiye
tinde olan bu muamelelerden sonra lüzumu mu
hakemeyi icap ederek mahkemeye sevkoJunmak 
üzere müddeiumumiliğe tevdi oİunması maznun 
memurun sıfat ve derecesine ve arada itiraz yol
larına müracaat olunması hallerine göre Devlet 
şûrasına kadar müteaddit merci ve heyetlerden 
geçiyor. Bu maznunlar bu kanundan istifade ede
rek takibattan kurtulurlar, fakat o tahkikler 
neticesinde memuru istihdam edecek dairede hâ~ 
sil olacak intiba vardır. Bu intibaın mahsus ka
nunlarla idareye verdiği salâhiyeti mahfuz bu 
lundurmak istiyoruz. Halkın bir çok mesalihini 
tedvir edecek olan memurlarda bu ince düşü
nüşler umumun menfaati noktasından çok faydah 
şeylerdir . 

Encümenimiz, bu yolda Hükümetin verdiği 
izahlarla, bu maddeyi kabul etmeği lüzumlu gör
müştür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilâfetin ilgasına 
ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti 
memleketi haricine çıkarılmasına dair olan 431 
numaralı kanunda yazılı eşhas ile Lozan muahe-
denamesile merbut affi umumî protokolünde 
istihdaf edilen yüz elli şahıs affedilmemiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Karar halinde 
olup bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren üç ay içinde Hükümete müracaatla teslim 
olmayan maznun veya mahkûm şahıslar bu ka
nunun hükümlerinden istifade edemezler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen 
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — Yukariki maddeler 
hükümleri 28 temmuz 1933 tarihinden sonra iş
lenmiş olan cürümlere şamil değildir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — A) - 4 teşrinievvel 
1926 tarihinden evvel aktolunan nikâha müste
nit evlenmelerin ve bu evlenmelerden doğup nü
fus idaresince tescilleri yapılmamış olan çocuk
ların alâkadarların vesikalarla veya köy ve ma
halle veya belediye ilmühaberlerile vukubula-

cak nıüracaatleri üzerine kay i t ve tescil muame
leleri yapılır. 

B) - Kanunu medeninin meriyetinden bu ka-
unun neşri tarihine kadar evlendirme memuru 
huzurunda yapılmış akte müstenit olmayarak 
birleşip kan koca halinde yaşayanlardan çocuk 
olduğu takdirde bu yaşayış evlenme akti sayıla
rak bu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlar
dan doğan çocukların da nesebi sahih olarak ka
dın ve erkeğe izaf esile tescili yapılır. Şu kadar 
ki; erkek evli ise bu suretle vaki olan birleşme
lerde bu hükümler cari olmaz. Ancak bu birleş
melerden hâsıl olan çocuklar yukariki hükme 
göre tescil olunur . 

C) - Bu kanunun neşrinden evvel vaki olan 
bu. gibi birleşmelerden kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç yüz gün içinde çocuk doğduğu tak
dirde dahi yukariki hükümler cari olur, 

D) - Tescil muameleleri için bir sene zarfın
da müracaat edilmelidir. 

E) - Tescil muamelesi alâkadarların kayına 
kam veya valiye vukubulan müracaat!eri üzeri 
ne keyfiyetin idare heyetlerince yaptırılacak 
tahkikat neticesinde bu heyetlerin tanzim ede
cekleri mazbatalar üzerine icra olunur. 

F) - Veli veya vasi tescil için müracaat etme
dikleri halde çocuk reşit olduktan sonra kanuna 
göre tescil talebinde bulunmağa hakkı vardır. 

G) - ihtilâf ve itiraz vukuunda keyfiyet m ah.. 
kemece hallolunur. 

H) - Tescile müteallik baro, rr:iın ve cefalar 
affedilmistir. 

Ad. E." M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) • -
Efendim, bu kanunun en ehemmiyetli bir mad 
desi de şimdi muhtelif fıkralarla ifade edilen hu 
hükümlerdir. 

Bu madde iki kısma ayrılır; birisi: Kanu 
nu medeninin neşrinden evvel aktedilmiş olan 
nikâhlardan henüz nüfusa keydedilmemiş olan 
lan ve mevcut ise bunlardan doğan çocukların 
nüfusça tescilini temindir. Kanunu medeninin 
bu günkü hükmüne jvöre bu nikahtan donan 
çocukların nüfusa İcaydi için mahkemeden ka
rar istihsali, lâzım .»eliyor. Halk için bu hir 
müşkülât olmakla beraber ilânı almaca;'! 'nau 
az çok harç ve resim de alınacaktır. 

Maddenin bu frkrasüe kabul edilen, idare he
yetleri huzurunda o zaman cari mahkemei seri 
ye izinnameleri veya hukuku aile kararnamesi 
meri bulunduğu zamanda ise nikâh kâğıtları ve 
nihaye köy ve mahal İçlerindeki ihtiyar 
heyetlerinden ve iş belediyeye intikal et 
tikten sonra belediyeden alınacak ilmühaberlerle 
kaza ve vilâyetlerde kaymakam ve valiye müra
caat ederek nikâh ve doğan çocukların nüfusa 
tescilini yaptıracaklardır. 

îkinoi kısım da bu kanunda yazılan suretle 
doğmuş olan çocuklar için yapılacak muamele
yi göstermektedir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
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bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerinden istifade edecek mevkuf ve mahpus
ların salıverilme işleri kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren on beş gün içinde ikmal edilir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efendim, böyle bir madde koymağa zaruret var
dı. Çünkü kanunun maddelerine göre bir çok 
kayitler var. Bunların tetkiki zamana mütevak
kıftır. Bu tetkikat vesilesile mahkûm ve mah
pusların tahliyelerinin bir müddet için tehir
leri lazımdır. Böyle olmazsa hilafı kanun fazla 
hapis etmiş gibi bir hâl yüzünden müddeiumu
milerin askerî âmiri adlilerin kanunen hakla
rında takibat yapılması lâzımgelir. Buna mahal 
kalmamak için bir müddet tasrih ettik. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

REİS••— Maddeyi kabul edenler... Etme-

SON ZABIT 
Birinci celse 

Manisa mebusluğuna intihap edilen Hikmet Beyin 
intihap mazbatası tasdik ve mumaileyhin tahlifi icra 
edildi. 

Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunun yedinci maddesinin tefsirine, 

Askerî memurlar kanununun dördüncü ve beşinci 
maddelerinin tefsirine, 

Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve efradı hak. 
kındaki kanunun 3 üncü maddesile verilecek şark kı
dem zammının hesabında hangi tarihin başlangıç sa
yılacağına mütedair mazbatalarla, 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde bazı tadilât yapılmasına, 

Malûl zabitan ve efrada verilecek paraya, 
Efganistan sefareti binasının Efgan Hükümetine 

temlik edilmesine, 
Memurin kanununun 75 inci maddesine bir fıkra 

ilâvesine, 
1666 numaralı kanuna bir madde tezyiline müte

dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti ara

sında aktolunan ikamet, ticaret ve seyrisefain muka-

yenler... Kabul edilmiştir. 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 

hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

SADRI MAKSUDI B. ( Şebin Karahisar) — 
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mi, yoksa bu 
günden itibaren mi meriyete girecektir? 

REİS — Neşri tarihinden itibaren diye okun
du efendim. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. Araya Cumhuriyet bayramı gi
recektir, Meclis ikinci içtima senesinde başka 
inikat yapamayacaktır. Çarşamba günü ikinci teş
rinin birinci günüdür. O gün üçüncü içtima sene
sinin mebdei olacak ve o gün toplanzlacaktır. 
Celseyi tatü ediyorum. 

Kapanma saati : 17, 40 

• • * 

HULÂSASI 

velesinin tasdiki hakkındaki kanuna bir madde tezyi
line, 

Tütün inhisarı kanosunun 33 üncü maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesine mütedair kanun lâyihaları. 
nm birinci müzakereleri yapıldı. 

Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine mü-
zeyyel kanun lâyihası dahi kabul edildikten sonra te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkmei «else 
Köy kanununun 20 ve 30 uncu maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun«lâyihası müzakere ve kabul 
edildi. 

Nafıa vekili Hilmi Beyin istifa ettiğine ve yerine 
Maliye vekâleti vekilliğini de ifa etmek üzere Elâziz 
mebusu Fuat Bey m tayin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkerem okundu. 

Af kanunu lâyihası dahi müzakere ve kabul edil. 
dikten sonra 1 teşrinisani 1933 çarşamba günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 
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Hudut ve sahiller Sıhhat umum ınüdiirlüyüuiiıı 1J)33 mali senesi bütçesinde 

bazı tadilat yapılmasına dair lîanuna verilen reylerin netieesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arn'koğlu Damar B, 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Az'c ı adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 

Übeydullah B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Baktoriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Niîei Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

317 
186 
186 

0 
0 

131 

edenler J 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlıı Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Roşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

içel 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. ibrahim Tali 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B 

îzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahırım Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 
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Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naiım Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
AİİB. 
Akosmanzade îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B .(t. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 

Memet Sabri B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
T ahir B. 
Hikmet B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Kâzını Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 
(t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Eteni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

'Sivas 
İsmail M^met B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâ i B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

I Selin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

| Tokat 
I Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzurum 
Asım B. 

B. | Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

^Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B 
Akçuraoğlu Yusuf 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil E tem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 

İrak 

B. 

/ Reye iştirak et m yenler J 

- 5 9 -



İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Faik B. I 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. I 

Afgan sefareti 

t : ? 6 26-10 

Afgan sefareti binasının Afgan Hükümetine temlik edilmesi hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 191 
Kabul edenler : 191 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : u 

Reye iştirak etmeyenler : 126 
Mûnhaller : 

/ Kabul edenler 1 
Adana 

Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 

Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Kani B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Hamdi B. 

Ali B. 
Haydar B. 
İzzet U M B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

- 1 9 3 3 C : 2 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yanus Narîi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vei'ik B. 
Faik B. 

Bize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

1 Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Rıza Nisari B. 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fa/tin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
A1İ Saip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Bahir B. 
Halil B. (Mezun) 
Ragıp B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
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Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasam Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 
Münir B. 
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Dr. Kâzım B. 
Diyarbekir 
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Faik B. 
Hasan Hayri B. 
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Elaziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
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Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
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Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
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Nuri B. 
Reşit B. 
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Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 

1 0 * 1 9 3 3 C : 2 

Ziyaettin Karamursal B. 
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Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
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Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
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Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin; Pş 
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Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 
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: Dr. Fuat B. 
Memet Nakit B. 
Şevket B. 
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Serdar Ahmet, B. 
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Ali B. 
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Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
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Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
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Refik B. 
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Memet B. 
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Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
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Osman B. 
Refik Şevket B. 
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Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
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Muğla 
Dr. Hüseyin yAvni B. 
Nuri B. 
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Hasan Reşit B. 
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Faik B. 
Halit B. 
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Ali B. 
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Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
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Tokat • 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Miinip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 
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Adana 
Kilimi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazi fi Şerif B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (t. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazvt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
( İ . ' Â . ) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim. B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik B. 
(V.) 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzurum 
Asını B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
'Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

Akçuraoğlu -Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Muhik B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Kani B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
ŞÜkrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Bize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyım us B. 
Ruşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Maflımut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 
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Sıra NQ 354 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun 7 inci maddesinin tefsirine dair 3 257 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 17-X//- J 932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/3033 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanunun 7 inci maddesindeki meslekî 
ihtisas tabirinden maksut olan mananın, idarî zaruretlere binaen kanunen muayyen olan derece
nin üstünde bir dereceye alınanların terfiinde geçmesi lâzımğelen müddetin ve yüksek bir 
derece karşılık gösterilmek suretile aşağı derecede ihdas edilen bir memuriyete tayin olunanların 
teselsül zaruretile üç derece yukarıya terfileri caiz olup olmadığının tefsiren tayini hakkında 
Maliye vekiliğinden yazılan l3-XII-932 tarih ve 175 sayılı tezkerenin sureti yüksek huzurla
rına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile tayinine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekâleti K. M. M. 175 sayı ve 13 - XII -1932 tarihli Başvekâlete yazdan tezkeresi sureti 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 7 nci mad
desinde : 

(Devlet memuriyetine bidayeten girmek isteyenler azamî 14 üncü dereceye kabul olunurlar. Bun
lardan yüksek mekteplerden mezun olanların 11 inci ve yüksek bir mektepten mezun olmakla bera
ber ecnebi memleketlerde de yüksek bir ihtisas mektebinden diploma almış olanların 9 uncu dere
cedeki memuriyetlere kabulleri caizdir.) 

14 üncü ve 11 inci derecelere kabul edileceklerden garp lisanlarından birine vukufu bilimtihan 
sabit olanlar bir derece mafevk memuriyetlere alınabilirler. 

(A) serisindeki memuriyetlerden umumî müfettişlik, valilik ve elçiliklerle Eiyaseti Cumhur da
iresi memurini, hukuk müşavirleri, kalemi mahsus müdürleri, mütercimler bu kayitlerden müstesna 
oldukları gibi fevkalâde mahiyette siyasî sebeplere veya idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisas
lara mebni (B ve C) serilerindeki her dereceye de icra Vekilleri Heyeti kararı ile bidayeten memur 
alınabilir. Ancak ıbu suretle alınan memurların dahil oldukları dereceler bu memuriyetler haricin
deki diğer memuriyetler için bir hakkı müktesep teşkil etmez) denilmektedir. 

Bu hükümlere göre yüksek mektep mezunlarına 11 inci ve bunlardan lisan bilinlerin 10 uncu 
derecelere ve yüksek mektepten mezun olmakla beraber ecnebi memleketlerdeki yüksek bir ihtisas 
mektebinden diploma almış olanların 9 uncu dereceye ve (A) serisine daih.il olup maddede sayılı 
memuriyetlere bu kayitler aranmaksızın bidayeten memur tayin olunabileceğinde şüphe yoktur. 
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Kezalik fıkrada daha sonra gelen fevkalâde siyasî sebepler veya idarî zaruretlerin takdiri îera ve
killerine ait olduğunda da tereddüt edilemez. Ancak (meslekî ihtisas) tabirinden maksadın ne ol
duğu ve son fıkradaki (bu suretle alman memurların dahil oldukları dereceler bu memuriyetler ha
ricinde diğer memuriyetler için bir hakkı müktesep teşkil etmez) kaydi açık olmadığı için (B ve C) 
serilerinde bir dereceye bidayeten alınan bir memurun terfiinde ne suretle muamele olunacağı ve 
bir de bu kanuna merbut 2 numaralı cetvelde asgarî derecesi 7 nciye dahil bir memuriyetin kadrosu 
karşılık gösterilerek daha aşağı derecelere tayin edilen bir memurun kanunun 8 inci maddesinde 
iki teselsülü derece sırası takip etmeyen memuriyetlere terfide üç derece yukarı terfi için verilmiş 
olan cevazdan istifade edilip edilemeyeceği hususlarının tavzihi icap etmektedir. 

1 — Türbiyede yüksek tahsilini ikmal edenlerden her hangi bir müsabaka imtihanında emsalleri 
arassında eyi bir derece kazananlar ile yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber yüksek bir ihti
sas mektebinden diploma almış olanlar ancak kanunun sarahaten tesbit etmiş olduğu 9 uncu dereceye 
bidayeten tayin olunabilmeleri iktiza ederken bunların salifülarz fıkradaki (meslekî ihtisası ) tabirine 
istinaden bu dereceler fevkindeki memuriyetlere bidayeten tayini ciheti iltizam edilmekte olduğu Â e-
kâleti aciziye intikal eden muamelelerde anlaşılmaktadır. 

Halbuki bu (meslekî ihtisas) tabirindeki kanunî maksat her hangi bir âli derecedeki meslek mek
tebini ikmal ve doktora imtihanını vermekle kazanılan ihtisas olmayıp bir kimyakerin, bir doktorun, 
bir hukukşinasın, bir mühendisin veya bunlara benzer bir meslek sahibinin serbest hayatta mesaisile 
kazandığı ilmî şöhret ve ihtisas veya bunların bu derecedeki tahsili ikmalden sonra ecnebi memle
ketlerde veya memleket dahilinde (hususî) laboratuar, hastane, fabrika gibi müessesatta uzunea 
bir müddet çalışmak neticesi elde edilmiş olan ihtisas olmak lâzımgelir. 

Hukuk fakültesi, Tıp fakültesi ve Yüksek mühendis mektebi gibi yüksek meslek mektebinden 
mezun olmakla beraber ecnebi memleketlerde emsali ihtisas mekteplerinden ayrıca diploma almış 
olanların bidayeten Devlet hizmetine kabullerinde bu (meslekî ihtisas) tabirine istinaden (B) seri
sinin yüksek derecelerine tayini halinde; yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber ecnebi 
memleketlerde de yüksek bir ihtisas mektebinden diploma almış olanların 9 uncu derecede memu
riyete bidayeten memur tayinine cevaz veren fıkrasının mahalli tatbiki kalmamış olur. 

2 — Yedinci maddenin son fıkrasındaki (ancak bu suretle alınan memurların dahil oldukları 
dereceler bu memuriyetler haricindeki diğer memuriyetler için hakkı müktesep teşkil etmez) hük
mü (A) serisinde dahil olup maddede sayılan memuriyetlere bidayeten alınanlar hakkında sarih
tir. Bir kalemi mahsuss müdürlüğüne, bir mütercimliğe bidayeten tayin olunan bir zatin bu me
muriyet derecesi kendisi için bir hakkı müktesep olmadığından bunun yukarısında bir dereceye 
terfii mevzııbahs olmayacağı gibi başka bir memuriyete naklen tayininde de ancak tahsil derecesine 
göre kanunun cevaz verdiği derecelere alınabilir. 

Fakat maddede daha sonra gelen ibaredeki fevkalâde mahiyette siyasî sebeplere veya idarî zaru
retlere veyahut meslekî ihtisaslara binaen (B ve C) serilerinde her dereceye îcra Vekilleri Heyetine^ 
alınabilecek olan memurların müddetlerini doldurup ta terfileri mevzübahs olunca bu m omurların 
dahil oldukları derecede kaç sene hizmet etmeleri icap eylediği belli değildir. Bilfarz yüksek tahsili 
olup idarî zaruretlere binaen bidayeten yedinci dereceye alınmış olan bir memur böyle bir zarurete 
müstenit olmaksızın tayinde 1.1 inci ve lisan bildiğine nazaran da 10 uncu dereceye alınacak 
olduğunıa göre yedinci dereceden yukarıya terfiinde; 11 ve 10 uncu dereceler ile yedinci dere
ce «ırasında dört ve üç derece olduğu ve her derece yüksek tahsili bulunan için iki sene hiz
met etmek şart bulunduğu için yedinci derecedeki müddet ite dahil olmak dizere, on veya se
kiz sene hizmet etmiş olması mı lâzımdır. Yoksa 'bu idarî 'zaruretler veya siyasî sebepler ve
ya meslekî ihtisas kaydi yukarı derecelere terfide ide ileri sürülerek kanunen ımuayyen iki 
senelik mnüddetin sonunda terfi ettirilebilecek midir? 

Bu cihet vazflhan anlaşdınıamıakla beraber maddenin yazılış tarzından istidlal olunabilir ki 
gerek siyasî sebepler, gerek idarî zaruretlerle bir ımemuıruın kanunen tayin olunabileceği dere
cenin yukarısında bir dereceye tayini ancak bidayeten Devlet hizmetine alındığında caizdir. 
Onun için bu sebepler ve 'zaruıretler; bu suretle tayin edilen terfiinde de esas olmaması lâzjıın* 
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gelir. Bu noktai nazar kabul olunduğu takdirde ( bu surette alman ımeanurîıarın dabil olduğu 
dereceler bu memuriyetler haricindeki memuriyetler için (hakiki müktesep tenkil «.tmez ) hük-
mıünün ananası bu sonuncu şekil/deki tayinler için de teayyün etmiş olur . • 

Şu (halde bunların terlilerinde dahil oldukları dereceye alelade aihvalde nail olabilmek açin ' 
aşağı derecelerde kaç «sene 'hizmet etoniş olmak lâznnsa dahil oldukları derecede dahi o kadar 
hizmet müddetinin &e ilâveten geçirilmiş olması muktazi görülmektedir. 

3 — Teadül 'kanununa merbut (2) nuıma/ralı cetvelde bir 'kısım memuriyetler için tesbit 
edilmiş olan derecelerin asgarisi yedinci derecedir.HJalbuki kanunun yedinci amadesinde biclayeten 
Devlet hizmetine almanlardan yüksek meıktep onezuEiı olanların laızaönî 11 ve yüksek mektep 
mezunu olmakla beraber ecnebi lisanlardan birine vukufu bilkntihan sabit olanların 10 uncu 
derelere tayin olunabilecekleri tasrîh edilmiş olmak itibarile bu gibi yüksek mektep mezunlara 
nm 1931 bütçe kanununun 19 uncu maddesinin son fukrasile de kabul edilmiş olduğu veçbile, 
ancak ıbu yedinci derece karşılık gösterilmek suretile yufkanda arzedilen 11 ve 10 uncu dere
celere tayinine cevaz olabileceği mütalea edilmiş ve tatbikatta şimdiye kadar bu suretle anu-
annele ifa olusmagelmiştir. Böylece 11 ve 10 uncu derecelere tayin edilmiş olanların terfi müd
detlerini doldurunca hangi dereceye terfi ettirilebileceklerine (gelince: 

Bilfarz yüksek mühendis mektebinden mezun olupta teadül kanununa (merbut 2 numanalı cet
velin Nafıa vekâleti partisinde mühendisler için asgarî olarak tesbit edilmiş olan yedinci derece 
kadrosu karşılık gösterilmek suretile 11 inci veya lisan bilmesi 'hasebile 10 uncu dereeeye tayin 
edilmiş olanların terfilerinde bu derecelerle cetvelde asgarî olarak tesbit olunan 7 nci derece ara
sında teselsül bulunmadığı ileri sürülerek 8 inci veya 7 nci derecelere terfi ettirilmek istenilmek
tedir. 

Filhakika, maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 8 inci maddesi; teselsülü derece sı
rası takip etmeyen memuriyetlerde her daire teşkilât ve memurin kanunu ahkâımına göre bir memu
run üç derece mafevk memuriyete tayinine mesağ verımiş ise de; bu suretle vaki terfilerde memu
run dahil olacağı derece ile terfi ettirilecek derecenin teadül cetvelinde meveut olması lâzrmıgeldiği 
halbuki 11 inci dereceye tayin olunan bir mühendisin tayin olunduğu bu derece ile 7 nci gerece ara
sında dört derece mevcut olmasına ve kanun ise azamî üç derece yukarıya terfi ettirmeğe cevaz vermiş 
bulunmasına göre üç derece yukarıda 8 inci derece ihdas etmek icap eder. 10 uncu dereceye kabul 
olunanların derecelerile 7 nci derece arasında 'gerçi üç derece var ise de onuncu derece cetvelde mev
cut olmayıp kanunun verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmftş bir derecedir. Böyle mevcut olma
yan ve muhdes bulunan dereceler arasında ise teselsülü derece sırası takip etmemek keyfiyetinin mev-
zubahs olamaması ve bu itibarla bunların ancak 7 nci derece karşılık tutularak bir derece yukarıya 
terfi ettirilmesi lâzımgelir. Bununla beraber her üç meselede kaziyenin aksinin de varit olacağı ileri 
sürülmekte olduğundan; 

A - Yedinci maddenin son fıkrasındaki (meslekî ihtisas) tabiriie maksut olan .mananın; 
B - İdarî zaruretler veya siyassî sebepler dolayısile kanunen muayyen derecenin yukarısında bir 

dereceye tayin olunanların terfiinde dahil olduğu derecede kaç sene hizmet etmesi lâzımgeldiğinin; 
O - Sekizinci maddenin teselsülü derece sırası takip etmeyen memuriyetlerde üç derece yukarıya 

trfie verdiği cevazın terfi ettirilecek derecenin teadül cetvelinde mevcut olmadığı halde böyle bir de
rece ihdas edilmek veya 1931 bütçe kanununun verdiği bir salâhiyete istinaden ihdas edilen bir derece 
esas tutulmak suretile üç derece yukarıya terfi ettirilmeğe salâhiyeti tazammun edip etmeyeceğinin 
tefsiren tayini için keyfiyetin Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmaşmı rica eylerim efçııdim. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

' ? T.B.M.M. ' ' / \ , 
Bütçe encümeni 15-X-1033 •*! 

Mazbata No. 251 
Esas No. 3/257 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 17 - XII -1932 tarih ve 6/3033 sayılı tezkeresile gönderilen ve Devlet memurları 
maaşatmın tevhit ve teadülü kanununun 7 nci maddesinde yazılı mesleld ihtisas tabirinden maksut 
olan mananın, idarî zaruretlere binaen kanunen muayyen olan derecenin üstünde bir dereceye alı-* 
nanlarm terfiinde geçmesi lâzımgelen müddetin ve yüksek bir derece karşılık gösterilmek suretile 
aşağı derecede ihdas edilen bir memuriyete tayin olunanların teselsül zaruretile üç derece yukarıya 
terfileri caiz olup olamadığının tefsiren tayini hakkında Maliye vekâletinin 13 - XII -1932 tarih ve 
175 numaralı tezkeresi sureti encümenimize havale buyurulmakla Divanı muhasebat reisi ve Maliye 
müsteşarı Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mütalea olundu. 

İşbu tefsir talebine bağlı tezkere üç esaslı noktayı ihtiva etmektedir: 
1 — Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 7 nci maddesinde: (Devlet memuriyetine 

bidayeten alınanlar azamî 14 üncü dereceye kabul olunurlar. Bunlardan yüksek mektep mezunu 
olanların 11 inci ve yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber ecnebi memleketlerde yüksek bir 
ihtisas mektebinden diploma almış olanların da 9 uncu derecede memuriyetlere kabulü caiz olduğu 
ve 14 -11 inci derecelere kabul edileceklerden garp lisanlarından birine vukufu bilimtihan sabit 
olanların bir derece mafevk memuriyete alınacağı yazılı olduğu gibi memuriyetler (A, B, 0) serile
rine ayrılmakta ve (A) serisine dahil memuriyetlere istisnaen, fevkalâde mahiyette siyasî sebepler 
veya idarî zaruretler veyahut meslekî ihtisaslara binaen (B ve C) serilerindeki her dereceye de tcra 
Vekilleri Heyeti kararile bidayeten memur alınabilir. Ancak bu suretle alınan memurların dahil 
oldukları dereceler bu memuriyetler haricindeki diğer memuriyetler için bir hakkı müktesep 
teşkil etmez ) denildiğine göre meslekî ihtisas tabirinden maksadm ne olduğu sorulmaktadır. 

Bu sarahate ve alınan izahata nazaran encümeniımizce hâsıl olan kanaat şudur: 
Birinci fıkra hükmü ile ikinci fıkra hükmü ayn ayrı maksat ve manaları ifade eylemektedir. 

Biri diğerine tedahül ettirilemez. Tedahül ettirildiği takdirde maddede bir fıkra lâğv kalır ki 
bu da muvafık olmaz. Bundan başka her meslekin erbabını o meslekin mütehassısı addetmek 
kanunda sureti mahsusada bir ayrılmış olan hakikî mütehassısların hakkına da tedahül edilmiş 
olur ki bu da doğru olamaz. 

Encümenimiz bu noktada Maliye vekâletinin görüşüne iştirak ederek kanun maddesindeki 
her fıkranm birbirine katılmaksızın yerinde ve iktizasına göre vekaletlerce tatbiki lüzumuna 
kail olduğundan bu cihetin tefsirine mahal görmemiştir. 

İkinci nokta: Fevkalâde mahiyette siyasî sebepler veya idarî zaruretler veyahut meslekî ihti
saslar dolayısile tcra Vekilleri Heyeti kararile bidayeten yukarıki derecelere ve bilfarz yedin
ci dereceye alman bir memurun terfiinde, teadül kanununun 8 inci maddesinde gösterilen müddetlerin, 
memurun evsafına ve bidayeten girmesi lâzımgelen dereceye göre terfi ettirilmek istenilen derece için 
muayyen terfi müddetlerinin geçmesi lâzımgeldiği hakkındaki Maliye vekâletinin noktai nazan bir ci
hetten muvafık görülmemiş ve bu noktada teadül kanununun 7 nci maddesinde «fevkalâde mahiyette 
siyasî sebeplere veya idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara mebni B ve C serilerindeki her dere
ceye de bidayeten memur alınacağı ve ancak bu suretle alınan memurların dahil oldukları dere
celer bu memuriyetler haricindeki diğer memuriyetler için bir hakkı müktesep teşkil etmeye
ceği « yazılı olmasına göre encümenimiz maddenin bu fıkrasındaki » bu suretle alınan memur
ların dahil oldukları dereceler bu memuriyetler haricindeki diğer memuriyetler için bir hakkı 
müktesep teşkil etmez yolundaki hükmünün vazn kanunun maksadına uygun bir tatbik şekli-' 
ni bulmak lüzumunu mütalea etmiştir. İstisnaen yukarı derecelere alınan memurlar, ayni va
sıfta bulunan yani yukarı dereceye alınmasını icap ettiren bütün sebep ve ve mahiyeti ve şart-



- 5 -
lan haiz olan memuriyetlere terfilerde memurun tahsil derecesine göre kanunun 8 inci mad
desinde muayyen iki veya üç - sene sonra terfii caiz olacağmı ve bu suretle ayni hususiyeti 
haiz olan yukarı derecedeki memuriyete îcra Vekilleri Heyeti kararile bir dereceye ait müd
deti ikmal ettikten sonra terfi ettirilebileceği ve şu kadar ki memurun yukanki dereceye alın
masını icap ettiren vasıf ve mahiyet ve şartları haiz olmayan memuriyetlere terfi edebilmesi 
için Maliye vekâletinin mütaleası veçhile memurun vasfına göre iptidaen alınması kanunları
nın kabul ettiği derece ile terfi ettirilmek istenilen derece arasmda geçmesi lâzrmgelen müd
detlerden sonra terfi edilebileceği kanunun maksadına uygun olacağı encümenimizce düşünül
müş ve bu maksadı ifadede vazıh olmayan fıkra hükmü aşağıda yazılı tefsir fıkrasile temin 
edilmiştir: 

Üçüncü nokta : Teadül kanununa merbut 2 numarlı cetvelde yazılı yüksek dereceler kar
şılık tutulmak şartile aşağı derecelerde memur tayinine cevaz veren 1931 bütçe kanununun 
19 uncu maddesine istinaden aşağı derecelere tayin olunan memurların karşılık ittihaz edilen 
memuriyet derecesi arasında üç derece olması halinde teadül kanununun 8 inci maddesinin 
teselsül zaruretile üç derece yukarıya terfi için koyduğu cevaza istinat etmek caiz olup ol
mayacağı hususu olup bu noktada encümenimiz, teselsül zaruretile üç derece terfi için teadül 
kanununun 8 inci maddesinin verdiği cevazı Maliye vekâletinin mütaleası veçhile teadül kanu
nunda esasen mevcut olan meriyetlerde mahalli tatbik olduğunu, yoksa yukanki derecenin bil
farz 7 nci derecedeki bir memuriyetin karşılık ittihazile esasen teadül kanununa merbut cet
velde bulunmayan 10 uncu dereceye tayin olunan bir memur için tatbiki imkân olmayaca
ğından bu noktanm tefsire mahal olmayacak derecede vazıh olduğuna karar vermiştir. 

Yukarıdaki uzun yazılardan anlaşıldığı veçhile yalnız ikinci noktanın tefsiri için ma-
aşatrn tevhit ve teadülü hakkındaki 7 inci maddenin son fıkrasma ait olmak üzere tanzim kı
lınan tefsir fıkrası Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. 
flümüşaııe Bursa , Tokat VÂÎV/AZ Erzurum İsparta Kayseri 
II. Fehmi Dr. Galip H. talisin Âsim Mükerrem Dr. Hilmi 

Kmklareli Manisa Niğde 
M. Nakit M. Turgut Faik 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 7 nci maddesinin son fıkra
sının tefsiri 

Fevkalâde mahiyette siyasî sebeplere veya idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara mebni 
B ve C serilerindeki her dereceye de îcra Vekilleri Heyeti kararile bidayeten almmış olan me
murların dereceler arasında geçmesi meşrut olan muayyen müddetleri beklemeksizin ve fakat 
bidayeten tayin olunduğu memuriyete ait terfi müddetini doldurmuş olmak şartile yukan dere
ceye terfi ettirilebilmesi, ancak terfi ettirilecek memurun yeni vazifesinde de; yukarıda yazılı 
şartların tahakkuku ile ve yine îcra Vekilleri Heyeti kararile olabilir. 

r 
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Sıra No 355 
Askerî memurlar kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında 3/297 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 15 - IV ~ 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6İ1096 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 

İ 45 5 sayılı askerî memurlar kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin tefsiri hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğinden yazılan 9-IV-1933 tarih ve 901 sayılı tezkere ile merbutunun suretleri 
yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile tayinine ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1455 sayılı askerî memurlar kanununun 4 üncü maddesi aynen (askerî memur olmak için 
18 mart 1926 tarih ve 788 numaraİ ımeımUrln kanununun 4 üncü maddesindeki evsaf ve şartlardan 
maada orta mektep tahsili görmek ve ihtiyat zabiti olmak lâzımdır. Bunlardan 788 numaralı ka
nunun 7 nci maddesi mucibince altı ay namzetlik devresi geçirerek ehliyeti tasdik olunanlar veya 
meslek mekteplerini ikmal edenler memur muavinliği ile hizmete alınırlar) ve 5 inci maddesi de ay
nen (Yüksek mekteplerden mezun olanlardan bidayeten intisap edeceklerin azamî yedinci sı mf ta id 
memuriyetlere ve diğer Devlet devairi memurlarından askerî memurluğa geçmek isteyenlerin hizmet 
müddetlenle tahsil derecelerine ve yapılacak imtihanlarda gösterecekleri muvaffakiyete göre daha 
yüksek sınıflara alınmaları caizdir. Bilimtihan hariçten alınacak makinist ve sanatkârlar da bu ah
kâma tâbidir. Ancak bunlarm sınıfları imtihanda gösterecekleri liyakate göre tayin olunur), 1455 
numaralı askerî memurlar kanununa ait talimatnamenin 21 inci maddesi de aynen (diğer Devlet de-
vairinden askerî memur sınıfına geçmek isteyenlerin tahsil dereceleri ve yapılacak imtihanda gös
terecekleri liyakat nazarı dikkate almmakla beraber o memurun hizmet müddeti askerî memur, arın 
torfi kademlerine tevfik edilerek sınıfı derecesi ve sınıfındaki kıdemi tesbit olunur ve eğer muharebe 
hizmeti de varsa bu da ilâve edilerek ayni nasrplı sınıfların nihayetine yazılır) kaydine ve 11)29 
senesindenbeni mezkûr kanunun ikinei maddesinde gösterilen askerî memurların memurluğa (ekseri
yetle hesap memurluğuna) nakle talip olanlar diğer Devlet memuriyetinde müstahdem olanlardan de
ğil ancak 28 - I - 1929 tarihli Heyeti Vekile kararma tevfikan bir vekâletten istifa eden bir muvaz
zaf memurun altı ay ımüddetle diğer bir vekâletçe tavzif ve tayin edilmemesi kayit ve sarahatine gü
fte serbest olarak hariçten müracaat edenler alınmış, kanun ve talimatnamesinin işbu mevaddma göre 
frvveİce bulundukları diğer Devlet devairindeki hizmetlerdle (varsa harp hizmetleri nazarı itibare alı-
Marak) sınıfları bu suretle tesbit edilmektedir. 

Bundan başka 1683 sayılı tekaüt kanununun 9 uncu maddesi dahi aynen (zabitler ile askerî 



memurlardan mülkî hizmetlere ve mülkî memurlardan, asken hizmetlere nakledenler istifadan 
sonra mülkî hizmetlerde (bulunmuş olan zahitlerle askerî memurların veya askerî hizmetlerde 
bulunmuş olan mülkî memurların her iki cihetteki hizmetleri tekaüt müddetine mahsup edilir ) 
denildiğine ve keza 1076 sayılı ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurlar kanununun 29 uncu 
maddesi de muvazzafa nakledilecek ihtiyat zabitlerinin rütbelerde geçirilmektedir. Binaen
aleyh yukarıda arzedilen kanun maddelerine istinaden askerî memurluğa nakle talip ihtiyat za
bitlerinin hini •nakillerimle diğer Devlet dairelerinde yaptıkları hizmetler bilâkaydüşart nazarı 
dikkate alınarak kurstan muvaffakiyetle erkanların işbu hizmetleri sınıflarının yükselmesinde 
âmil. tutulmaktadır ve şimdiye kadar askerî memur snıfJarma nakledilenlerin mülkî hizmetlerde 
bulunanların hizmet müddetlerine göre muavinlikten daha yukarı snıflara g'eyiriimeleri yapılmak
tadır. 4 üncü maddede ise askerî memur olacakların ihtiyat sabiti olmaları şart konulmuş olup 5 
inci maddede ise diğer .Devlet dairelerinden askerî memurluğa geçmek isteyenler ie.in böyle bir 
kayit 'bulunmamasına rağmen vekâlet bu gibilerin askerî memsurluğa alınmasında ihtiyat zabiti 
olmasını aramakta ve ihtiyat zabiti olanları askerî memurfuğa nakletmektedir. Ordunun disiplin 
ve inzibatı namına tatbik edilmekte olan bu şekil istenilen şartlarr haiz olmayan hazr memurlarjn 
itiraz ve şikâyetlerini mııevp olmakta bulunduğundan vekâletin bu tatbikatının Büyük Millet Mec
lisince teyidi ve 4 üneîi maddedeki ihtiyat zabiti cümlesinin. 5 inci maddeye ilâvesile beraber her 
.iki maddenin vekâletin t.atl*ikatnıa «öre tefsirinemüsaade buyurıtlıuasr. 

Millî Müdafaa vekilliği 'zat işleri dairesi 909 sayı ve 9 - IV - ."1933 tarihli tezkeresi suretidir. 

| | Başvekâleti Ol i leye ' ; 

1455 sayılı askerî memurlar kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin vekâletçe tatbik şekline ait 
sebepler ilişik olarak arz ve takdim kılrndr. Büyük Millet Meclisince tefsirine müsaadeleri 
maruzdur efendim. i 

1' r ' % f: '• MüÜ Müdafaa encümeni mazbatası İH \ 

T.B.M,M. ' F ' . : : , 
M. M. Encümeni \ i : " •> t j '; j ' \ 8 - V -1933 

Karar No. 35 \ '$$ < i 
Esas No. 3/297 M | i ! . 

N \ Yüksek Reisliğe l | 
Başvekâletin 6/1096 numaralı ve 15 nisan 1933 tarihli tezkeresile encümenimize verilen ve 1455 

sayılı askerî memurlar kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin tefsiri hakkındaki evrak M. M. vekili 
Bey ile memuru huzurlarile müzakere ve tetkik olundu. 

Askerî memur olmak için 1455 numaralı kanunun dördüncü maddesinde yazılı muktazi şartlar
dan biri ihtiyat zabiti olmuş bulunmaktır. Ayni kanunun beşinci maddesinde yazılı yüksek mek
teplerden mezun olanlar 1076 sayılı 9 temmuz 1927 denberi hükmü cari olan (ihtiyat zabitleri ve ih
tiyat askerî memurları) kanununa tevfikan ihtiyat zabiti olmakla mükelleftirler. Bunlardan ihtiyat 
zabiti bulunmayanların askerî memur sınıfına alınmamaları ordunun disiplininin muhafazası nokta
sından çok müfittir. Ehemmiyeti derkâr olan bu nokta diğer askerî kanunlarımızda daima göz 
önünde tutulmuştur. Askerî memuriyet için (ihtiyat zabiti) olmak esas bulunmakla beraber 1455 
numaralı kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde zikredilen ehliyet ve tahsil dereceleri de askerî memur
ları sınıflarında işgal edilecek sınıfların tayinindemüessirdir ki bu da mezkûr maddelerde sarahaten 
izah edilmiştir. Bu itibarla M. M. vekâletinin bu baptaki tezkeresinde yazılı tatbikat şekli kanun 
hükümlerine uygun ve «ıevzttfoahs kanun maddeleri de zatı meseleyi tamamen ifade etmiş olduğun-
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dan keyfiyetin başkaca tefsirine lüzum görülmediğine encumenimizce karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. En. Reisi M.. M. Kâtip Aza Aza Âza ' 
Giresun Diyarbekir Cebelibereket Kars Elâziz 
İhsan Kâzım Naci Muhittin rAhmet Saffet 
Aza Aza Aza Aza - ; 
Ordu Tokat Kırşehir Gümüşane 

Becai Hüsnü L. Müfit Şevket 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 253 
Esas No. 3/297 

Başvekâletin 15 - IV -1933 tarih ve 6/1096 sayılı tezkeresile gönderilen 1455 sayılı askerî me
murlar kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin tefsiri hakkmdaki Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresi ve 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası encümenimize havale edilmekle Millî Müdafaa Vekâleti müste
şarı hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Bu bapta Millî Müdafaa Encümeni mazbatasında tafsilâtile izah edilen noktai nazara encümeni
miz de tamamen iştirak ederek 1455 numaralı askerî memurlar kanununun 4 üncü ve 5 inci mad
delerinin tefsirine lüzum olmadığı kararile Umumî Heyetin yüksek tasdikma arzolunur. ' 

Ueiâ M. M. Kâtip 
Gümüşane Bursa Tokat Çorum Elâziz Erzurum İsparta Kayseri i 
//. Fehmi Dr. Galip Süreyya Mustafa H. Tahsin Asım Mükerrem A. Hilmi 

Kırklareli Manisa Niğde ' -"' -
M.Nalıü M.Turgut Faik • • , ' . . '."','.) 

15 - X - 1933 

Yüksek Beisliğe 





Sıra No 352 
Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesile verilecek şark kıdem zammının 
hesabında hangi tarihin başlangıç sayılacağının tefsiri hak
kında 3/284 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. • . 
Başvekâlet 22111-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/792 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

912 sayılı kanunun üçüncü maddesile ordu, bahriye ve jandarma zabit ve memurlarına ve
rilecek şark kıdem zammının hesabında hangi tarihin başlangıç sayılacağının tefsiri hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğinden 16-111-933 te yazılan 33/8687 sayılı tezkerenin sureti yüksek hu
zurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile tayinine ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Millî Müdafaa vekilliğinin 16 - UT - 1933 tarih ve 33/8687 sayılı tezkeresi suretidir. 

1 — 7 haziran 1926 tarihli ordu, bahriye, .jandarma zabitan ve memurini'hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesimde (uzaklıklarına veya sıhhî ve yahut idarî ve iktisadî esbaptan dolayı hususî vazi
yetleri haiz olmalarına binaen tera Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik ve dereceleri teshit olunan ma-
hallere, bu ma.haller haricinden göııderileeek zahitaıı ve memurin, ve ımensubini askeriyeye sülüsten 
bir misle kadar maa tahsisat maaş ve iki senei kâmile bu mahallerde hizmet etmiş olmak şart ile 
müddeti hizmetin nısfı k a d a r d a kıdem zamıuolunur. Bu kıdem zamnu tekaütmaaşının hesa
bında müddeti hizmete ilâve kılınır). On dördüncü maddesinde de (işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak malî ahkâmının tatbiki 1927 senei maliyesinden itibaren cereyana başlar) denilmek
te ve 26 mayıs 1927 tarihli muvazanei umumîye kanununun 9 uncu maddesinde maruz kanunun (2, 
S, 9) uncu maddelerinden maada bilûmum ahkâmı 1927 senesi haziranının iptidasından itibaren, tat-
bika başlanır diye tasrih etmektedir. 

2 — Şark mıntakası İcra Vekilleri Heyetince 21 teşrinievvel 1926 tarihinde teshil edilmiş ve 12 
nisan 1931 tarihinde de tadil edilmiştir. 

3 — 21 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel şark mmtakasında bulunan her hangi bir zabit veyahut 
memurun 1 haziran 1927 senesine kadar şarktaki hizmeti meselâ iki sene olsa bu müddetin nazarı 
dikkate alınmadığı ve bu zabit veya memura şarktan dolayı bir zam verilmediği ve 1 haziran 1927 
senesinden nsonra gecen müddetlerin iki seneye baliğ olduğu takdirde zam verilmekte olduğu görül
mektedir. Bu gün tekaüt edilen bir zabit veyahut memurun mukaddem zamanına ait hizmetleri ye
ni tekaüt kanununun 71 inci maddesi ahkâmına tevfikan nazarı dikkate alındığı ve bu nimetlerin ye
kûnu 30 seneye baliğ olduğu takdirde o zabite veya memura 58 inci maddesi .mucibince bir senelik 
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ikramiyesi ve 15 inci maddesi ahkâmına tevfikan dahilî tedibata meselâ Yenini, Ermeni, Arnavutluk 
ve emsali gibi harekâta iştirak edenlere kısmî seferberlik zammı verildiği halde şarkta •bulunanların 
kıdem zammı hesabında 1 haziran 1927 den evvel geçen müddetlerinin dahili hesap edilmemesi vazn 
kanunun maksadına muvafık olamayacağı zannedilmektedir. 

Şark mıntakasında bulunan ve, 1 haziran ]927 tarihine kadar pek büyük mahrumiyetlere katla
nan zabit ve memurların müktesep haklarının ziyama meydan verilmemek için 912 numaralı kanunun 
üçüncü maddesile verilecek şark kıdem zammının hesabında hangi tarihin başlangıç olarak kabul 
edileceğinin Meclisi Âlice tef s iren halline müsaade bııyıırıılnınsmı arzeylerîm efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 25 - IV -1933 
Karar No. 27 
Esas No. 3/284 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 22 - III -1933 tarihli ve 6/792 sayılı tezkeresine bağlı olan ve encümenimize havale 
kılman ve Şark kıdem zammının başlangıcının hangi tarihten sayılacağının tefsiri hakkında M. 
M. vekâletinin tezkeresi sureti M. M. vekâletinin memuru huzurile encümenimizce müzakere ve tet
kik olundu. 

912 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde zikredilen hakların (kanunun neşri tarihinden itibar 
edileceği) ayni kanunun 14 üncü maddesile sarahaten ifade edilmiş olduğundan mezkûr kanunun 
neşri tarihinden evvel Şark mıntakasında bulunanlara mezkûr zamların teşmiline imkân görüleme
diğine ve binnetice keyfiyetin tefsirine mahal olmadığına encümenimizce karar verildi. Arzolunur. 

M. M. En. Rs. M. M. Kâtip Aza, Aza Aza, Aza Aza, 
(lîresun Diyarbekir Cebelibereket Kars Ulâziz Kırşehir Balıkesir 
İhsan Kâzını Naci MalnHiıı A. Saffet L. Müfit Enver. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Maliye oıcünıcni 6 - VI - 1933 
Karar No. D 9 
Esas No. 3/;>H i 

Yüksek Reisliğe 

Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini lıakkındaki kanunun üçüncü maddesile verile
cek şark kıdem zamlarının hesabında hangi tarihin başlangıç sayılacağı hakkında Başvekâletin 
22 - III - 1933 tarih ve 6/790 numaralı tezkeresile Millî Müdafaa encümeninin bu baptaki mazba
tası encümenimize havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen mahsus memur 
hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Mezkûr kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrasında sarahaten « ancak malî ahkâmının tatbiki 
1927 senei maliyesinden itibaren cereyana başlar » denmesine ve şark kıdem zamları dahi malî ah
kâmdan bulunmasına binaen kanunun sarahati veçhile yukarıda yazılı tarihten hesap edilmesi lâ-
zımg'eleceğine ve meselenin tefsire tahammülü olmadığına karar verilmiştir. 
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Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

!al. E. Reisi 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
Manisa 
Tahir 

Na. M. M. 
Bayazıt 

îhsan 

Aza 
îzmir 
Kâmil 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
İstanbul 

Hamdı M, 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 252 
Esas No. 3/284 

15 - X -1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 23 - III -1933 tarih ve 6/790 sayılı tezkeresile gönderilen ve ordu, bahriye ve jan
darma zabitan ve memurlarına 912 numaralı kanunla verilecek şark kıdem zamlarmda hangi tari
hin başlangıç sayılacağı hakkmda Millî Müdafaa vekâleti tezkeresi ve buna bağlı Millî Müdafaa ve 
Maliye encümenleri mazbataları encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr 912 numaralı kanunun 3 üncü maddesile verilecek haklarm ayni kanunun 14 üncü 
maddesinin son fıkrasında (ancak malî ahkâmrnm tatbiki 1927 senei maliyesinden itibaren cereyana 
başlar ) denildiğine göre ve şark kıdem zamlannın da malî ahkâmdan bulunmasından kanunda 
sarahat bulunduğu ve başlangıcın 1927 malî senesinden olması lâzımgeldiği ve tefsire lüzum ve ih
tiyaç görülmediği hususlarında Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbatalarında yazılan muta-
leata encümenimiz de iştirak etmekle Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

İsparta 
M ük er rem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 
Kayseri 

A. Hilmi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Kcrklareli 
M. Nahit 

Çorum Elâziz 
Mustafa H. Tahsin 

Manisa Niğde 
M. Turgut Faik 

Erzurum 
Asım 



T* 

* 



Sıra NQ 3 4 8 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesine 2 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/768 ve 
hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi 

bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/769 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 1/768 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 10-X-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2849 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1933 senesi bütçesine munzam tahsisat ilâvesi 
hakkında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
4-X-933 te yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
huzurunuza sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğünün ıg33 senesi bütçesinin 9 uncu Müteferrika 
faslına mevzu tahsisat Umum müdürlük merkezile kırk sahil sıhhiye idaresinin ancak 
bir senelik masanfatına kâfi gelebileceğinden ve nitekim bu tahsisattan dört ay zarfnıde beş 
bin lirası sarfedilmiş olduğundan bakıyye kalan (3 00ü) üçbin lira ile sene nihayetine kadar 
idareye çalışılacaktır. ( Cumhuriyetin onuncu yıldönümünü kutlulama masarifi ) olarak sarfına 
lüzum hâsıl olan meblağ için mezkûr fasla (2 000 ) ikibin liralık tahsisatın munzam olarak 
itası zarureti hâsıl olmuştur. Talep olunan (2 000) ikibin liralık munzam tahsisat ise mezkûr 
müdürlüğün iş bankasındaki ihtiyat akçasından sarfolunacağı arzolunur efendim. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1933 senesi bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 19&/ senesi bütçesinin 9 uncu 
müteferrika faslına iki bin lira tahsisat ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurt 

4 - X - 19-
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. M İ V. V. K 
İsmet S. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya S. Kaya Hilmi Dr. Befik Hı. 

îk. V. S. 1. M. V. G.' 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Befik Ali Bana Muhlis 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi btüçesinde 5 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/769 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 10-XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2851 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde münakale yapılması 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 - XI -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçe kanununun 6 ncı maddesi 
mucibince Heybeliada verem sanatoryumuna mülhak olarak inşa edilmiş bulunan paviyonun tesisa
tını ikmal etmek üzere (50 000) liraya kadarf sarfiyat icrası için verilen salâhiyete binaen mezkûr 
sarfiyat tamamen yapılmış ise de bu sarfiyat meyanında olan (2 500) lira kiymetinde asansör ile 
(2 50-0") lira kiymetinde sıcak su tesisat bedeli malî sene nihayetinde tediye edilememesinden dolayı 
tahsisat tenkis olunmuş ise de 1933 malî senesi bütçesinin mevkii meriyete vazmdan sonra bu mu
amele tahakkuk eetmiş olduğundan bu husus için (Geçen sene düyunu) namile bütçeye mevzu tah
sisat kâfi gelmediğinden dolayı tediyat yapılamamıştır. Ashahı istihkakın daha fazla sızıltılarına 
mahal bırakılmamak için salifüzzikir düyunun cari sene bütçesinin 14 üncü faslın 4 üncü (Tephir 
al ât ve vasıtaları, tamir ve işletme) maddesinden (2 500) ve ayni fa sini 8 inci (Bulaşık) maddesin
den (2 500) ki ceman (5 000) liranın tenzilde (Geçen sene düyunu) faslına ilâvesine zaruret hâsıl 
olmuştur. Bu düyuna ait tediyat Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün îş bankasında 
mevcut ihtiyat akçasından sarfedileeeği arzolunur efendim. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında kavun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinin 14 üncü 
faslının 4 üncü (tebhir alât ve vasrtalan tamir ve işletme masrafı) maddesindeki (2 500) ve ayni 
faslın 8 inci bulaşık, masarifi) maddesinden de ( 2 500 ) ki ceman ( 5 000 ) lira tenzil edilerek 
1933 senesi bütçesine mevzu (geçen sene düyunu) faslına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 



X 

Â. 
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DE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

M. 

Ad. V. 
et Ş. Saraçoğlu 

.:. V. S. î. M. V. 
Celâl Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. Ha. Y. Y. 
Zekât Ş. Kaya S. Kat/a 
G. I. V. ' Zr.'v. 

Ali Bana Muhlis 

Mal. Y. Y. 
[filmi 

4 - X -
Mf. Y. Y. 

7?;-. /^/7/ , : 

• 1933 
Na. Y. 
11 ilmi 

Bütçe encümeni mazabtası 

T. £ . M. if. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 250 

Esas No. 1/768, 769 

15 - X -1933 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesine 2 000 liralık munzam tah
sisat verilmesine ve bazı fasıllar arasında 5 000 liralrk münakale yapılmasına dair olup Başvekâle
tin 10-X-1933 tarih ve 6/2849, 2851 numaralı tezkerelerile Yüksek Meclise gönderilerek encümeni
mize havale buyurulan iki adet kanun lâyihası ayrı ayrr tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibe]erde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve iki 
lâyiha birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolun-
muştur. 

Kâtip 
Tokat Çorum Elâziz 

Süreyya, Mustafa II. Tahsin 
Kayseri Kırklareli Manisa Niğde 

A. Hilmi M. Nahit M. Turgut Faik 

Reis 
Gümüşane 

H. Fehmi 
Erzurum 

Asım 

R. V. 
Konya 

K. Hüsnü 
İstanbul 

Sadettin 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 
İsparta 

Mükerrem 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi hüfresinde hazı tadilât yapılmasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinin 9 uncu 
müteferrika faslma 2 000 lira munzam tahsisat olarak ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1933 malî senesi bütçesinin 14 üncü faslının 4 üncü (Tep
hir alât ve vasıtaları tamir ve işletme masrafı) maddesinden 2 500 ve 8 inci (Bulaşık masrafı) 
maddesinden 2 500 lira ki ceman 5 000 lira tenzil edilerek 17 nci (Geçen sene düyunu) faslına 
nakledilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 



Sıra No 356 
Malûl zabitlerle neferlere verilecek para mükâfatı hakkında 
I 744 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 3-VI-1933 

Muamelât v. müdürlüğü 
Sayı: 6ı 1757 

B. M. M. Yükıek Reisliğine 

Malûl zabitan ve efrada verilecek .para mükâfatı hakkında Millî Müdafaa ve Maliye vekil
liklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ı - VI - 1933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

F.sbabı mucibe 

İstiklâl harbinde malûl olan erkân, ümera ve zabıtan ile efrada mükâfatı naktiye itasına 
dair olan 397 numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrasına tevfikan Millî Müdafaa Vekâ
letince tanzim olunan ilişik cetvellerde isimleri ile dereceleri gösterilen malûl zabitlerle efrada 
verilmesi icap eden para mükâfatının tesviyesinin temini ile terfih ve tesrirleri muktazi bulun
muş ve bu mükâfatın maluliyet maaşlarının verilmekte olduğu düyunu umumiye bütçesinin 
mütekaidin, dul, yetim maaşları ve tahsisatları tertibine konulan tahsisat tasarruf atın dan tesvi
yesi muvafık görülmüş olmakla bu maksatla tanzim olunan kanun lâyihası ilişik olarak takdim 
kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . • 
Bütçe encümeni 16 - X - 1933 

M. No. 256 
Esas No. 1/744 

Yüksek Reisliğe 

İstiklâl harbinde malûl olan, erkân, ümera, zabitan ve efrada verilecek para mükâfatı hak
kında olup Başvekâletin 3 - VI - 1933 tarih ve 6/1757 sayılı tezkeresi ve buna bağlı İcra Vekilleri 
Heyetince tanzim olunan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte encümenimize havale Duyu
rulmakla Millî Müdafaa müsteşarı Paşa hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibeshıde zikredildiği veçhile kanunu mahsusuna tevfikan ilişik cetvel
de isimleri ve maluliyet dereceleri gösterilen zabitlerle efrada maluliyetlerinden dolayı verilmesi 
lâzımgelen para mükâfatının temini ile terfihleri ve bu mükâfatın maluliyet maaşlarının veril
mekte olduğu Düyunu umumiye bütçesinin mütekaidin, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları ter-



tibıne konulan tahsisattan tesviyesi iyin Hükümetçe tanzim edilen kanun layihası encümenİmizee 
ikinci maddesi tadil edilmek sııretile kabul edilerek Yüksek heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
II. Fehmi 

•Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 

Manisa 
M. Turgut 

Kâtip 
Tokat Çorum 

Süreyya Mustafa 

Niğde 
Faik 

Elâziz Erzurum İsparta Kayseri 
II. 'Tahsin Asım Mükerrem A. Hilmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Malûl zabıtan ve efrada verilecek para 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Merbut cetvelde isim, künye 
ve maluliyet dereceleri yazılı zabitlerle efrada 

397 numaralı kanuna tevfikan verilecek 2 300 li
ralık para mükâfatı 1933 senesi bütçesinin 198 
inci mütekait, dul, yetim maaşları ve tahsisat
ları faslma mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Beşit Galip Hilmi 
S. 1. M. V. G. 1. V. 
Dr. Refik Ali Bana 

hükmünü icraya 

1-VI-1933 
M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Ahdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Aynen kabul 



397 numaralı kanun mucibince istiklâl harbi malûlleri için tanzim 
Efrat 

Maluliyet 
İsim ve şöhreti Memleketi derecesi 

Haşimoğullanndan Memetoğlu Hüseyin Alaca Cüplü ka- 3 
riyesinden 

Yavru oğullarından Alioğlu Şakir 315 Kisarna köyün- 5 
den 

F. 23, A. 44, Tb. 1, Bl. 1, Manga 1. Ankara 
Bodur oğullarından İbrahimoğlu Halil 314 

olunan 18 inci para 

Adananın Hamedan mahallesinden Memet- Adana 
oğlu Cumalı 316 

Osman Alâettin oğullarından Ahmetoğlu Akseki, Karaisa 3 
Ali 313 kariyesinden 

Üç neferin ikinci dereceden mükâfat istihkakı 
İki neferin üçüncü dereceden mükâfat istihkakı 

Mükâfat yekûnu 

Para mükâfatı 
Derece 

2 
M i k t a r 

200 

100 

100 

200 

2 200 

3X200=600 
2X100=200 

800 



397 numaralı kanun mucibince istiklâl harbi malûlleri için tanzim olunan 18 nci para 
Zabitan 

Kıta İsim ve şöhreti Memleketi 
Maluliyet 
derecesi 

Para mükâfatı 

F. 4- A. 132 1- ma- İh. i . Mlz. Süleyman Van 
kineli tüfek Bl. K. oğlu Ethem Ef. 1304 

Der. 

3 

Miktar 

300 

Çatalca Mst. Mv. ce-
pane Dp. Md. muavini 

F. 61, A. 159, Tb. 3, 
Bl. 12 K. 

Yüzbaşı Ahmet Ferit İstanbul 
oğlu Hüseyin Ef. 332 
No. 36 

Yzb. Osman Ef. oğlu Maraş 
Niyazi Ef. 314 
3 3 4 - 154 

iOO 

600 

A. 37, Tb. 2, Bl. 5 K. Rüştü Ef. oğlu Osman Milas 
Zeki Ef. 309 -9870 

300 

Bir zabitin ikinci dereceden mükâfat istihkakı 
Üç zabitin üçüncü dereceden » » 

1X600 = 600 
3X300 = 900 

Mükâfat yekûnu 1500 



Sıra NQ 345 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında mün-
akit ikamet ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine mer
but ( A ve B ) listelerindeki hataların tashihi hakkında I 236 

numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7-1-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/34 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye - Yunanistan, ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine rnerbu «B» listelerinde yapılan 
hataların tashihi hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 3 -I- 932 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe mazbatası 
30 teşrinievvel 1930 tarihinde imza edilip halen mevkii meriyette bulunan Türkiye - Yunan 

ikamet ve ticaret, seyrisefain mukavelnamesine merbut olup Yunan Hükümeti tarafından Türkiye 
müvaredatına behşediien tenzilâtı rüsumiyeye müteallik «A» listesinin 45 inci bendinin a, b, 
(c, 1, 2 ) numaralarında gösterilen rüsumun beher metre mikâba ait olması lâzım gelirken seh
ven beher 100 kilosuna diye kaydedilmiştir. Sıkleti izafiyesi en az bulunan kerestelerin bile 
beher metre mikâbı 500 kiloyu mütecaviz olmasına nazaran tamamile aleyhimize olan işbu 
hata ile yine mezkûr mukavelenameye merbut «B» listesindeki ( Kolofan ) kelimesinin yanına 
«H» harfi yerine sehven «B-o harfi yazılmasından ibaret bulunan yanlışlık her iki Hükümet 
arasında mukavele ile beraber meri olmak üzere tashih edilmiş bulunduğundan tashihi vakiin 
kabul ve tasdikini temin etmek üzere işbu kanun lâyihasını Hükümetimiz Yüksek Meclisinizin 
tasvip nazarlarına arzeyler. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 31-XII-1932 

Karar No. 4 
RsatNo. l/mu 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında aktoiuııan ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesine merbut (A ve B) listelerinde hataların tashihi hakkındaki kanun lâyihası encüme
nimiz taraf mdan kabule şayan görüldüğünden Yüksek Meclisin tasdik ve tasvibine a rzolunmuştur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Siirt Bolu İstanbul Kocaeli Erzincan 

Mahmut Falih Bıfkı Salâh Cimcoz /. Süreyya Saffet Ziya 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 12-1-1933 
Karar No. 13 
Esas No. 1/236 : "' . . \ J 

, Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasmda aktolunup Büyük M l e t Meclisince 
9 mart 1931 tarihli ve 1758 numaralı kanun ile kabul edilen ikamet, ticâret ve seyrisefain mu
kavelenamesine bağlı (A ve B) listelerindeki iki yanlışlığın tashihi hakkmda Hariciye vekâle
tince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 3 -1 -1932 tarihli içtimamda kabul ve Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu: 

Tashihi talep edilen iki meseleden biri Yunan tarife kanununa ait olup Türkiyeden Yuna-
nistana ithal edilecek kerestelerin resme esas teşkil eden vahit miktarına taallûk etmektedir. 
Elyevm meriyette bulunan mukaveleye bağlı (A) cetvelidne 45 tarife numarasının (A, B, C/1,2) 
bentlerine ait olmak üzere vahit sütununda metre mikâbı yazılacak yerde bu cihet zühulen 100 
kilo olarak yazılmıştır. Bilâhara nazarı dikkati celbeden ve ihracatımız aleyhinde olan bu yan
lışlığın esas mukavelename ile birlikte meriyete girmek üzere tashihi Hükümetler arasmda ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. 

Tashihi talep edilen meselelerden ikincisi (B) listesinde 277 numaranın (B) bendinde göste
rilen kolofan bizim tarifemizin 277 nci maddesinin (H) tarife bendinde yazılı olmasma mebni 
ona göre tashihi maksadına matuftur. Her iki tashihin esas mukavelename ile birlikte meri 
olmak üzere kabulü encümenimizee muvafık görülmüş ve kanun lâyihasında ifadeye ait bazı 
tadilât yapılarak Heyeti umumiyenin tasvibine arama karar verilmiştir. 

İktisat E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Edirne Şebin K. Afyon K. Bursa Bolu İstanbul Eskişehir 
Şakır İsmail İzzet Dr. B. Ferit Şükrü 'Alâettin Emin 



Bütçe encümeni, mazbatası 

JP. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - X - 1933 

Mazbata No. 247 
Esas No. 1/236 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cünıhmriyetdle Yunanistan Hükümeti arasında aktolunaıı .ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesine bağlı A ve B listelerindeki iki yanlışlığın .tashihi hakkında Hariciye vekâletince 
tanzim ve icra Vekülıleri Heyetinin 3 - I - 1932 • tarihli içtriınıaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun, lâyihası Ibtısaıt ve Hariciye encümenleri mazbatalarile beraber encümenimize havale 
edilmekle müzakere ve tetkik olundu. 

İşbu kanunun aslı Bütçe encümeninden çıkmadığı ve şimdiki istenilen de yanlışlığı düzeltmeden 
ibaret bulfunduğu cihetle (kanunun ilk müzakere edildiği Hariciye ve İktisat encümenlerinin bu defa 
da bu tashih üzerine tanzim eyledikleri mazbataların Yüksek Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
makamı Riyasete takdimine karar verildi. 

Reis 
Gumuşane 
H.' Fehmi 

Aza. 
İsparta 
Mükerfem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Kırklareli 

M. Nohit 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza, 
Çoruan 

Mustafa 

\ 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Yunan ikamet, ticaret ve sey
risefain mukavelenamesine nıerlmt (A 

re B) listelerinde (/örülen hataların 
tashihine mütedair lamım lâyilıası 

MADDE 1 — Türkiye - Yunan ikamet, ti
caret ve seyrisefain mukavelenamesinde görü
len hataların iki Hükümet arasında mukavele 
ile beraber meri olmak üzere yapılan berveçhi 
ati tashihleri kabul edilmiştir: 

1 - «A» listesinin 45 inci bendi a, b ve (c 
1,2) numaralarında münderiç (yüz kilosu) ye
rine (metre mikâbı) kelimesi konulacaktır, 

2 - «B» listesinin 277 nci bendindeki (colop-
hane) kelimesinin yanındaki «B» harfi yerine 
«H» konulacaktır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3-1-932 
Bş. Y. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Y-tisııf Kem (d Zeka i 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Ahdülhalik 
Mt V. *Na. V. İk. V. 
Ksat Hilmi M. Şeref 
S. I. M. V. ("i. î. V. Zr. V. 

Dr. Eefikr Ali Bana Muhlis 

4 -
İKT1SAT ENCÜMHNİ?\İX TADİLİ 

Tür hi ye Cumhuriyet il e Yunanistan Hü
kümeti arasında aktolunan ikamet, tica
ret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkındaki!) mart 19'M tarihli ve 
17»s numaralı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında 30 teşrinievvel 1930 
tarihinde Ankarada akit ve imza olunan ve 9 

• mart 1931 tarihli ve 1758 numaralı kanunla tas
dik edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinde esas mukavelename ile beraber 
meri olmak üzere aşağıda yazılı tashihler yapıl
mıştır. 

A) Mukavelenameye bağlı (A) listesinin 45 
inci Yunan tarife numarasının (A, B, C - 1, 2 ) 
bentleri hizalarında vahit sütununda gösterilen 
100 kg. işareti yerine metre mikâbı kelimesi ko
nulacaktır. 

B) Mukavelenameye bağlı (B) listesinin 277 
Türk tarife numarasında gösterilen kolofan keli
mesi yanındaki B harfi yerine H harfi konula
caktır. 

MADDE 2 — Aynen 
i 

MADDE 3 — Aynen 



Sıra Ns 353 
Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzey-
yel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 27-IV-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6(1243 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci maddesine zeylen Millî Müdafaa 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25-IV-1933 de Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibeşüe birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
14 eylül 330 tarihli tayinat ve yem kanunundaki bir neferin göndelik yemek istihkakı 900 

gram ekmek 250 gram et 150 gram bulgur 20 gram yağ olarak gösterilmiştir. 
Askerin beslenmesinde esas olan bu gıdaların yağlı maddeleri, şekerli maddeleri, azotlu 

maddeleri ve kalori miktarları da malûmdur. Bunlardan başka hekimliğin şimdilik terakkısmde 
büyük bir ehemmiyet kazanan hayat ve beslenme vazifelerine intizam ve muvazene veren vita
min keyfiyeti de gayri kabili ihmaldir. 

Askerlerimiz yirmi bir yaşlarında yani vücudun neşvü nemasında devam ettiği hararetli 
bir çağda orduya girmektedir. 

Askerlik hizmeti esasen daima faaliyet, uykusuzluk, hareket, mezahim ve kuvvet sarf etmek 
ve az çok mahrumiyetler içinde yaşamak ve kısaca bir cümle ile hazarda bile daimî kudret 
kuvvet sarfını icap ettiren bir meslektir. 

Bu fennî tafsilâta göre verilmekte olan gıda hali istirahatteki bir şahsa bile kâfi gelmez. 
Bununla beraber tayinat kanununun tanzimi zamanında etin sebze ve sair gıdaya nisbetle yük
sek fiatta bulunması hasebile mübadele keyfiyeti dairei imkânda bulunmuşsada şimdi bir çok 
yerlerde sebze fiatinin pahalı olması yüzünden gıda mübadelesini temin etmek mümkün ola
mamaktadır. 

Efrada biraz vitamin verebilmek için vücudun en çok muhtaç olduğu et ve yağ gibi esasen 
istihkak miktarı da az olan mühim gıdalardan külli miktarda terketmek icap ediyor. 

Yevmî istihkakta şeker bulunmaması ise bu günkü fennî bilgilere nazaran ayrıca düşünül
mesi lâzımgelen bir meseledir. Çünkü şeker vücutta kolayca yana bilen ve yakabilen bir gıda 
olup yorgunluğu gidericidir. 

Yukarıdaki malûmata göre orduda bulunan askerin neşvü nema kudretine zarar gelmemek 
ve sıhhatlerini muhafaza etmek vazifenin icabı mezahim ve meşaka*karşı koyacak matlup kuv
vette bulundurmağa medar olmak üzere tutarı az ve bütçeye fazla yük vermeyeceği şekilde 
efrabın yevmî istihkaklarına 300 gram yaş veya 100 gram kuru sebze ile bir gram çay ve 10 
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gram şekerin ilâvesine mecburiyeti katiye olduğundan bu bapta bir kanun lâyihası projesi tertip 
ve leffen takdim kılınmıştır. 

Maliye Vekilliği Kavanin M. 63 no. ve 13-IV-(J33 tarihli tezkeresi sureti 
Başvekâleti celileye 

14 eylül 330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci maddesine zeylen Millî Müdafaa 
Vekâleti tarafından hazırlanan kanun lâyihasile esbabı mucibesi tetkik edildi. 

Lâyihanın ilk teklifi sırasında yapılan hesap neticesinde, bu teklifin, ordudan iaşe edilmekte 
olan seyyar Jandarma kıtaatı hariç olmak üzere hazarı kadroya göre bütçeye senede 750 bin 
liraya yakın bir tahsisat ilâvesini icap ettirdiği tesbit edilmiştir, 

Bu defa yapılan temaslarda, erzak fıatlarının düşğünlüğü bu miktarı yan yarıya indireceği 
şifahen temin edilmiş ise de netice itibarile yine bütçeye, yeniden tahsisat ilâvesini istilzam 
etmektedir. 

1Q33 senesi bütçesi d^vairin; alelûmum masrafları tesbit edilerek tevzin edilmiş ve buna 
yapılacak en ufak bir zammı karşılamağa imkân kalmamıştır. 

Bu itibarla lâyiha ile yapılan teşmilin istilzam ettireceği tahsisat Millî Müdafaa bütçesinin 
umumi yekûnundan yapılacak tasarrufla temin edilebildiği takdirde ( ki temin edileceği şifahen 
vadedilmiştir ) lâyihanın kanuniyet iktisabının muvafık olacağı arzolunur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. , •• * 

M. M. Encümeni 8 - V - 1933 
Karar No. 36 , 

Esas No. İ/OH " ' ~' "' " " • ' ' . . ' " * • ' : 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/1943 sayılı ve 27 - IV - 1933 tarihli tezkeresine bağlı olarak encümenimize ha
vale buyurulan 14 eylül 1330 tarihli tayinnat ve yem kanununun birinci maddesine zeylen M. M. Ve
kâletince hazırlanan kamum lâyihası ve esbabı mucibesi M. M. Vekili Bey ile levazım reisi Paşanın 
huzurile müzakere olundu. 

M. M. Vekâletinin esbabı nıucibesinde tafsiien arz ve izah olunduğu veçhile tayinat ve yem 
kanununun mahsus maddeleri hükmüne tevfikan yapıiagelen gıda mübadelesi son seneler zarfında 
mevaddı gıdaiye fiatinin düşüklüğü lıasebile matlup derecede mümkün olamamakta ve kalori iti
barile büyük ehemmiyeti olan vitaminin de temin edilmemekte olmasına ıbinaen askerin erzak is
tihkakına kuru ve yaş seıbze ile çay ve şeker ilâvesi hakkındaki teklif encümenimizde de muva
fık görülmüştür. Bu ilâvenin mucip olacağı masrafın M. M. Vekâleti bütçesinin umumî yekû
nundan tasarrufla temin edileceği M. M. Vekili Beyin beyanatından anlaşılarak maksadın tatbikı-
na mâni malî bir engel de kalmamış Ibulunuyor. Kanun lâyihasının (askerin bilcümle istihkakr-
nın kabili mübadele olduğuna) işaret eden ikinci maddesindeki mübadele keyfiyeti 14 eylül 1330 
tarihli tayinat ve yem kanununun mahsus maddelerile yazılı bulunduğundan umumî bir ifade ile 
tekrarına lüzum görülmeyerek mezkûr ikinci maddesinin tayyi ve yalnız lâyihanın birinci mad
desine (ilâve olunan bu istihkakın mübadelesi kabildir) fıkrassınm yazılması ve diğer maddelerin 
aynen ipkası suretile kanun lâyihasının kabulüne encümenimizce karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M- Kâ. Aza Aza Aza 
Giresun Diyaı^bekir •> CeJbelibereket Kars Elâziz 

îhsan Kâmım Naci Muhittin Ahmet Saffet 
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Aza Aza Aza Aza Aza 

Ordu Tokat Kırşehir Gümüşane 
Recai Hüsnü L. Müfit §evket 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 8 -VI -1933 
Karar No. 61 
Esas No. 1/644 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/1943 sayılı ve 27 - IV -1933 tarihli tezkeresine bağlı olacak encümenimize ha
vale edilen 14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yeım kanununun 1 inci maddeBİne zeylen Millî Mü
dafaa vekâletince tanzim olunan kamun lâyihasile esbabı anueibesi ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası encümenimize (havale edilmekle maıhsus memur huzuril'e tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha henüz neşvünema çağlarında orduya giren efradın talim ve manevralar gibi yoru
cu faaliyetleri yüzünden sarfedeeekleri kuvveti telâfi etmek üzere meri kamunda mevcut ol
mayıp şimdiye ıkadar tenkiyat auretile idare edilen ve son zamanlarda et ve yağ fiatlerinin su
kutu ve sebze fiatinin yükselmesi dolayısile buna da imkân bulunmayan yaş ve kuru sebze 
ile çay ve şeker ihtiyacının teminine matuf olmakla bu hususta serdolunan esbabı mucibe vo 
sıhhî mütalealara iştinaık edilmiş ve kanunun heyeti umumiyesi kabul olunarak maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

1 inci madde — Bu madde teklif veçhile kaıbul edilmiş ve yalnız (tayinatlarına) kelimesi 
(tayinatına) kelimesi şeklinde taslhiih olunmuştur. 

2 nci madde — Harp ve sefer ıgibi fevkalâde 'hallerin icapları nazarı itibare alınarak her 
erzakım kabili mübadele olması esası da muvafık «görülüp madde aynen ve üçüncü madde ne
şir tarihinin 1 temmuz 1933 .tarihinden itibar edilmesi şeklinde tadilen ve 4 üncü madde de 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe »unulur. 

Mal. E. R&. M. M. Kâ. Aza Atza Aza Aza 
Bundur Bayazıt İsparta Diyarbekir Balıkesir istanbul Manisa 

M. Şeref . Kemal Turan Zülfü Enver Kamdı M. T ahir 

Bütçe encümeni mazbatası r 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 16-X-1933 

ı M. No: 257 
Esas No. 1/644 , , T ••" ;' 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 27- TV -1933 tarih ve G/1243 sayılr tezıkeresile gönderilen 14 eylül 1330 ta
rihli tayinat ve yem (kanununun 11 inci maddesine zeyil olarak îerıa Vekilleri Heyetince /hazırla
nan kanun lâyihası ve buna bağk Millî Müdafaa ve Maliye eneümenleri mazbatası encümenimi
ze iliıavale edilmekle Millî Müdafaa vekâleti oıüsteşarı ve Levasını reisi Paşalar ıhazır oldukları 
halde müzakere ve tetkik olundu: 
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El, ve İndiğim* fiadl erinin fevkalâde düşkün olması terlkiyat usul ile se'bze tedaıridikini im-

'kânsızlaştınmış ve ve sebzeli yemek verımek suretile ;asıkerin gıdasını ııevilıeştinmeik ıza-run görül-
ımekıo teklif edilen sebze istihıka kının doğrudan doğruya Devletçe tedarik 'edilmesi lencümeni-
mizee de ımuvafuk görülerek tahsisatları dahilinde temin edilmesinin mümlkün olacağı Millî 
Müdafaa vekâleti müsteşarı tarafından da izah edilmekle lâyihanın heyeti uımuımiyesi Maliye en
cümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de (kabul 'edilmiş ve yalnız 3 ürıoü ımadde (metnin
deki 1 temımıız 1933 tarilhi 29 teşrinievvel 1933 olaraik t<aslhih edilmiştir. Müstıacelen müzakere 
buyui'ulmaik üzere Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. 
(':iımüşane Buran Tokat Ooruım Elâziz Erzııruım İsparta 

II Rchrni Dr. Galip Süreyya Mustafa II. Talisin Âsim .Mükerrem 
Kayseri Kırklareli Manisa Niğde 

A. Hilmi Şevket M. Turgut Faik 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ I 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem ka
nununun birinci maddesine müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat ve 

yem kanununun /birinci maddesine müzeyyel 
4 - VI -1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun da-
irei şümulü haricinde kalan mevakideki asıkerin 
gündelik tayinatlarına 300 gram yaş veya 100 | 
gram kuru sebze ile 1 gram çay ve 10 gram şe- I 
ker ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Askerin bilcümle istihkakı ka
bili mübadeledir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1933 senesi haziran 
iptidasından muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

24 - IV -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâ i 
Da. V. Ha. V. V. Mal V. 

,Ş'. Kaya S. Kaya M. A bclülhalik 
m. V. Na. V. tk. V. V. I 

Dr, Reşit Galip Hilmi Muhlis 
S. 1. M. V. O. i. V. Zr. V. 
Dr. "Refik Ali Fana Muhlis \ 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem ka
nun unun birinci maddesine müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat ve 

yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 
4 - VI -1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun da-
irei şümulü haricinde kalan mevakideki askerin 
gündelik tayinatlarına 300 gram yaş veya 100 
gram kuru sebze ile 1 gram çay ve 10 gram şe
ker ilâve edilmiştir. İlâve olunan bu istihkakın 
mübadelesi kabildir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1933 senesi haziran 
iptidasından muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

i 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

14 eylül 1330 tarihli tay inat ve yem .ka
nununun birinci maddesine müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat ve 

yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 
4 - VI -1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun da-
irei şümulü haricinde kalan anevakideki askerin 
gündelik tayinatına 300 gram yaş veya 100 

gram kuru sebze ile 1 gram çay ve on gram şeker 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Aynen 

BÜTtJE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1933 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 





Sıra Ng 362 
Köy kanununun 20 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında I/784numaralı kanun lâyihası ve OahiMye encümeni 

mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 25-X-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3063 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
442 sayılı köy kanununun 20 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında. Dahiliye 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25-X-i933te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mücibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Türk tarihinin her sahasında ve her safhasında erkeği le yanyana her fedakârlığı yapan, 

millet ve vatan işlerinde büyük feragatle her. mahrumiyete, her cefaya ve her acıya katlanan, 
mileftkı vatanın felâket ve saadetlerine ayni hisle iştirak eden büyük kalpli ve yüksek faziletli 
Türk kadını müşterek eseri olan bu cumhuriyette kendi evinin işlerinde olduğu gibi belediye 
ilerinde de temiz ve ciddî ^mevkiini almıştır. Köy içtimaî ve iktisadî bünyesinde gördüğü 
mühim vazüe doiayısile de köy işlerinde keşndisine lâyık, olan mevkii alması icap edeceği na
zarı itibare alınarak belediyede olduğu gibi köy işlerinde de kadınların bulunması hem hakları
dır,, hem de köy işleri için çok faidelidir. 

Bundan başka ve daha mühim bir sebep te cumhuriyet ve inküâbın türk kadınına verdiği 
yüksek mevkii, köyde de filen köy idaresine de intihap etmek ve intihap olunmak hakkını 
vermek suretile inkılâbın yürüyüşünü ilerletmektir. Halbuki 442 sayılı köy kanunu, köylü 
kadınlarımızın muhtar ve ihtiyar meclisi azalıklarına seçilmesine ve bunları seçmede rey sahibi 
olmasına müsait olmadığından mezkûr kanunun 20 inci ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi 
düşünülmüş ve işbu kanun lâyihası bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

BahUiye encümeni 26-X-1933 
Kurar No. 62 

Esas No. 1/784 
Yüksek Reisliğe 

442 sayılı köy kanununun 20 ve 30 uneu maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye vekilli-
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ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20 - X -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte Yüksek Meclise sunulduğuna dair Başvekâleti celilenin 
26 - X -1933 tarih ve 6/3063 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyurulmakla 26 - X -1933 
tarihli toplantımızda mesele görüşüldü: 

Türk hayatında erkeğile birlikte her hizmeti ifa eden kadınların köy muhtarlığına ve ihtiyar 
heyeti azalığına intihap olunmaları her cihetle takdire şayan bir karar olacağından kanun lâyihası 
kabul olunmuş ve maddelerde yapılan cüzî tadilâtla Heyeti Celileye arzı ve lâyihanın müstacelen 
ve tereihan müzakeresinin istirhamı karargir olmuştur. 

Da. E. Rs. Na. 
Çanakkale 
Şükrü 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Es. V. M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Kâ. 

Aza Aza Aza 
Niğde Şebin K. Ordu 

Ali Galip Vasfi Raşit İsmail 

Aza Aza Aza Aza 
Malatya Adana Muş Giresun 
Muttalip Ali Münif Hasan Reşit A. Münir 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

442 sa/yilı köy kanununun 20 ve 30 uncu mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 442 numaralı köy kanununun 
20 noi maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Her köyde bir köy derneği, bir köy muh
tarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köyde 
24 üncü maddeye göre köy muhtarını ve ihti
yar meclisi azalarını seçmeğe hakkı olan er
kek ve kadm köylülerin toplanmasına köy 
derneği derler. Köy muhtarı ve ihtiyar mecli
si azalan doğrudan doğruya köy derneği tara
fından ve köylü erkek ve kadınlar arasından 
seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 30 uncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Baba, ana, oğul kız, güvey, gelin ve kar
deşlerin ihtiyar meclisinde aza olarak bir ara
da bulunmaları yasaktır. Bunlarm seçilmiş ol
duğu görülürse içlerinden en çok sayı kazanmış 
olan kadm veya erkek azalıkta bırakılır. Sa
yıları beraber olursa evli olan, ikisi de evli ise 
yaşı büyük olan, yaşlan da beraberse çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber 
olursa kura çekilerek kurada adı önce çıkan 
azalığa alınır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

442 sayılı köy kanununun 20 nci ve 
30 uncu maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 442 sayılı köy kanununun 20 

nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, 

bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köyde 24 üncü 
maddeye göre köy muıhtannı ve ihtiyar meclisi 
azalarını seçmeğe hakkı olan kadm ve erkek 
köylülerin toplanmasına köy derneği derler. 
Köy muhtan ve ihtiyar meclisi azalan doğrudan 
doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın 
ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtan ih
tiyar meclisinin başıdır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 30 uncu mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeş
lerin ihtiyar meclisinde aza olarak bir arada 
bulunmalan yasaktır. Bunlarm seçilmiş olduğu 
görülür ise içlerinden en çok sayı kazanmış 
olan kadın veya erkek azalıkta bırakılır. Sa
yılan beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise 
yaşı büyük olan, yaşları da beraber ise çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber 
olur ise kura çekilerek kurada adı önce çıkan 
azalığa alınır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar, 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yap

tırmağa Dahiliye ve Adliye vekilleri mâmurdur. 
25 - X -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
Dr. T. Tüştü Hilmi Dr. Refik Hilmi 

tk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M• Celâl Dr. Refik Âli Rana Muhlis 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yap
tırmağa Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

....>... •>••<" ....... 
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Sıra No 363 
Evlenme harici doğan çocuklar hakkında 1/567 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatasile 1/785 nu
maralı af kanunu lâyihası ve İzmir mebusu Mahmut Esat 
Beyin, matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla bu kabîl 
cürümlerden dolayı haklarında takibat yapılmakta olanların 
affine dair 2/82 numaralı kanun teklifi ve Adliye encümeni 

mazbatası 

Evlenme harici doğan çocuklar hakkında 1/567 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası 

20-111-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evlenme harici doğan çocuklar hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince ig-III-ı933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 

birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Kanunu medeninin meriyete va zindan evvel izinname almadan evlenmiş olanlardan doğan ço
cuklarla bu kanunun neşri tarihinden sonra evlenme harici olarak doğan çocukların tescil vazi
yetini tetkik ve tesbit etmek üzere 15 - XI - 193.1 tarih ve 11944 numaralı Yüksek Vekiller Heye
tinin kararına binaen teşekkül eden komisyonun mazbatasr üzerine gayrknüseecel çocukların tes
cillerini temin ve hukukî ve içtimaî vaziyetlerini ıslah sadedinde alınması lâzımgelen tedbirler şu 
veçhile mütalea ve tesbit edilmiştir: 

Kanunu medeninin meriyetinden evvel aktedilmiş olan evlenmelerin sahih ve muteber olduğu ka
imim medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 9 uncu maddesi hükmü ik
tizasından olmakla bu kabîl nikâh akitlerinin hükme muhtaç, olmaksızın ibraz olunacak o zamana 
ait bir izinname veya nikâh kâğıdı gibi vesikalarla bunlarda bulunmazsa bu veçhile nikâhın vücudu
nu tasdik eder köy veya mahalle ihtiyar heyetlerinden getirilecek ilmühaberler vilâyet veya kaza ida
re heyetlerince tetkik olunarak verilecek kararla nikâh ve doğumun tescili ve çocuğun akit tari
hinden itibaren ana ve babaya izafe olunması ve aktin vukuunda taraflar ihtilâf ederler veya ibraz 
olunan evrak aktin zamanına göre idare heyetlerince kanunî sebeplerle tescile kâfi görülmezse key
fiyetin mahkemece halledilmesi suretile kanunu medeninin meriyetinden evvel -aktolunan nikâh ve 
bunlardan doğan çocukların kayit ve tescili temin edilmiş olur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/757 
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Kanunu medenî meriyete girdiği tarihten lâyihası arz ve teklif olunan bu kanunun meriyeti 

zamanına kadar evlendirme memuru huzurunda yapılmış akit olmaksızın dinî merasim yaptır
mak ve sair suretlerle birleşip kan koca halinde yaşayışlara gelince; bunlardan çocuk olduğu 
hallerde bu gibi karı koca halinde yaşayış ve birleşmelerle doğan çocukların »kayit ve tescilleri 
için tarafların müracaati üzerine yine vilâyet veya kaza idare heyetlerince tetkik ve tahkik 
olunarak karı koca halinde yaşayış ve birleşmelerin ve bunlardan doğumun vukuu sabit olduğu 
takdirde verilecek kararla işbu birleşmelerin evlenme suretile ve doğan çocuğun da kadın ve 
erkeğe izafe olunarak kayit ve tescilleri ve ihtilâf halinde mahkemece halledilmesi ve bu kabîl 
karı koca halinde yaşayış ve birleşmelerden doğan çocukların bu kanunda göserikneyen huku
kî vaziyetlerinde kanunu medeninin batıl evlenme hakkındaki hükümlerinin tatbik olunması esas
ları kabul edilerek kanunu medeninin meriyetinden lâyihası arz ve teklif olunan bu kanunun me
riyeti zamanına kadar geçen devre esnasında kanunen sıhhat ve vücût vasıflarını haiz olmadıkları 
halde filen kan kocalık alâkası halinde devam etmekte buluumuş olan bütün emri vakiler, karı 
koca arasındaki salâhiyetlerle çocukların nesepleri noktasından hükmü haiz kanunu medenî 
evlenmeleri haline getirilmiş ve bu suretle buna muhalif olarak vukua getirilen filî vaziyetler en 
az pürüz bırakacak surette hukukî alâkalarla teçhiz olunmuştur. 

Bu kısımda erkeğin diğer bir karısı olduğu halde mücerret cemiyet ve çocukların hukuk ve vaziye
tini sıyanet için ihtiyar olunan şu nıuaımelelerin kadınların esas haklarını da ihlâl etmemek üzere 
tescil edilen kadına üç ay zarfında tescil olunan işbu aktin feshini talep edebilmek hakkı veril
diği gibi bu hakkın istimal edilmemesi halinde de tescilin var ise birinci kadın için boşanma esba
bından olacağı kayit ve kabul edilmiştir. 

Karı koca halinde yaşayış ve birleşmelerle bunlardan doğan çocuğun tescilini yaptıracak mü
kelleflerden kimse yoksa köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından müddeiumumiliğe vaki 
olacak ihbar üzerine bu hususların ifası için mahkemece bir kayyum tayin ettirilmesi esası vazo-
lunmuş ve nihayet işbu kanun hükümlerinden istifade hakkı da bir müddetle takyit olunmuştur. 

f Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Dahiliye encümeni 23 - V -1933 

Karar No. 3.2 '• ' î 
Esas No. 1/567 'i 

• Yüksek Reisliğe 

Evlenme harici doğan çocuklar hakkında Adliye vekilliğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 
19 - III - 1933 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte Başvekâletin 20 - III - 1933 tarih ve 6/757 numaralı tezkeresine bağlı olarak encü
menimize havale duyurulmuş olmakla Adliye vekili ve Dahiliye nüfus umum müdürü Beylerin ha
zır bulundukları toplantımızda müzakere ve tetkik olundu. 

Şimdiki mevzuatı kanuniyeye tevfikan tescilleri kabil olmayan ve miktarları itibarile hususî bir 
kanunla tescillerine imkân verilmesi zarurî bulunan çocukların tescillerini temin için tanzim olunan 
lâyihanın esas itibarile kabulüne ve maddelerde yapılan bazı tadilâtla Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. -, 

Da. E. Reisi Na. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale 
M. Faik ' Şükrü 

Aza, Aza Aza 
Amasya • Elâziz Giresun 
Esat Hüseyin A. Münir 

Aza 
Çorum 
/. Kemal 

Aza 

Zonguldak 
Rifat 

Aza 
Kütahya 

M em et 

Aza 
Samsun 
Zilhtü 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ -

Kanunu medeninin meriyetinden evvel aktedil-
miş olupta henüz tescil edilmemiş olan nikâh
larla kanunu medeninin meriyetinden sonra ev
lendirme memurunun huzurunda yapılmış akit 
olmaksızın dinî merasim yaptırmak ve sair su
retlerle birleşip karı koca halinde yaşayanlarla 
bunlardan doğan çocukların tescil ve nesebi va

ziyetlerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kanunu medenî meriyete gir
meden aktolunan nikâha müstenit evlenmele
rin ve bu evlenmelerden doğup nüfus idare
since tescilleri yapılmamış olan çocukların ka-
yit ve tescili için alâkadarlar bulundukları ka
zanın kaymakamına veya merkezi vilâyette 
bulunuyorlarsa valiye müracaat ederler. 

Bu müracaat bir, izinnameye veya nikâh 
kâğıdına ve bunlar bulunmadığı takdirde köy 
veya mahalle ihtiyar heyetlerinin ilmühaberle
rine istinat etmek lâzımdır. 

Bu vesikalar üzerine vilâyet veya kaza idare 
heyetlerince yapüa,cak tetkikat neticesinde ak-
tin ve doğumun vukuu sabit olursa keyfiyetin 
nüfus idaresince kayit ve tesciline karar veri
lir. Bu surette çocuk akit tarihinden itibaren 
ana ve babaya izafe edilmiş olur. 

Aktin vukuunda taraflar arasmda ihtilâf 
olur veya ibraz olunan vesikalar idare heyet
lerince kanunî sebeplerle tescile gayrikâfi gö
rülürse keyfiyet mahkemece haBolunur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kanunu medeninin meriyetinden evvel aktedil-
miş olupta henüz tescil edilmemiş olan nikâhlar
la kanunu medeninin meriyetinden sonra evlen
dirme memurunun huzurunda yapılmış bir akit 
olmaksızın her hangi bir suretle birleşip karı 
koca halinde yaşayanlarla bunlardan doğan ço
cukların tescil ve nesebi vaziyetlerine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Kanunu medeninin meriyete 
girmesinden evyel aktolunan nikâha müstenit 
evlenmelerin ve bu evlenmelerden doğup nüfus 
idarelerince tescilleri yapılmamış olan çocukla
rın kayit ve tescili için alâkadarlar bulunduk
ları kazanm kaymakamına veya vilâyet merke
zinde bulunuyorlarsa valiye müracaat ederler. 

Alâkadarların elinde izinname veya nikâh kâ 
gıdı mevcut ise nikâh ve buna müstenit evlen
meden doğmuş olan çocuklar nüfus dairelerince 
doğrudan doğruya tescil edilir. 

Alâkadarlar tarafından izinname veya nikâh 
kâğıdı ibraz edilmediği halde nikâhı nıüsbit 
olarak mahalle veya köy ihtiyar heyetlerinden 
alınacak ilmühaberler mahallî idare heyetince 
tetkik ve tahkik olunarak sıhhati sabit olduğu 
takdirde bir karar ile keyfiyet nüfus daireleri
ne havale edilir ve oralarca tescil muamelesi 
yapılır. Tescil edilen çocuklar doğduğu tarih
ten itibaren ana ve babasma izafe edilmiş olur. 

Aktin vukuunda taraflar arasında ihtilâf 
olur veya ibraz olunan vesikalar idare heyetle
rince kanunî sebeplerle tescile gayrikâfi görü
lürse keyfiyet mahkemece hallolunur. 

MADDE 2'— Kanunu medeninin meriyete 
girdiği tarihten bu kanunun meriyeti zamanma 
kadar evlendirme memuru huzurunda yapılmış 
akit olmaksızın her hangi bir suretle birleşip 
kan koca halinde yaşayanlardan çocuk olduğu 
takdirde evlenmenin ve çocuğun kayit ve tescili 
için alâkadarlar bulundukları kazanın kayma
kamına veya vilâyet merkezinde bulunuyorlarsa 
valiye müracaat ederler. 

Bu müracaat üzerine vilâyet veya kaza ida
re heyetlerince yapılacak tetkikat ve tahkikat 
neticesinde bu veçhile birleşmelerin vukuu sa
bit olursa işbu birleşmelerin evlenme suretile 
ve bunlardan doğan çocuğun da kadın ve erke
ğe izafesile tesciline karar verilir ve ihtilâf ha-

MADDE 2 — Kanunu medenî meriyete gir
diği tarihten bu kanunun meriyet zamanına 
kadar evlendirme memuru huzurunda yapılmış 
akit olmaksızın dinî merasim yaptırmak ve 
sair suretlerle birleşip kan koca halinde ya
şayanlardan çocuk olduğu takdirde evlenme 
ve çocuğun kayit ve tescili için alâkadarlar 
bulundukları kazanm kaymakamına veya mer
kezi vilâyette bulunuyorlarsa valiye müracaat 
ederler. 

Bu müracaat üzerine vilâyet veya kaza ida
re heyetlerince yapılacak tetkikat ve tahkikat 
neticesinde bu veçhile birleşmelerin vukuu sa
bit olursa işbu birleşmelerin evlenme suretile 
ve bunlardan doğan çocuğun da kadril ve er-



keğe izafesile tesciline karar verilir ve ihtilâf 
halinde keyfiyet mahkemece hallolunur. 

Şukadarki bu suretle yapılacak tescil üzerine 
erkeğin diğer bir karısı varsa kadının tescil ta
rihinden itibaren üç ay içinde mahkemeden ak-
tin feshini istemeğe hakkı vardır. Bu halde mah
keme ayrılık ve boşanmaya dair kanunu mede
nideki kayit ve şartların tahakkukuna bakmak
sızın fesih kararı verir. 

Kadın bu hakkını istimal etmediği surette 
bu hal erkeğin evvelki karısı için boşanma se
bebi olur. 

MADDE 3 — Bu kabil karı koca halinde 
yaşayış ve birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tescilini yaptıracak mükelleflerden kim
se yoksa köy veya mahalle ihtiyar heyetinin 
müddeiumumiliğe ihbarı üzerine bu hususların 
ifası için bu heyetten veya hariçten diğer bir 
zat kayyum tayin ettirilir. 

MADDE 4 — ÎMnci maddede yazılı kan ko
ca halinde yaşayış ve birleşmelerden doğan ço
cuklar bu kanunda gösterilmeyen hukukî va
ziyetlerinde kanunu medeninin batıl evlenme 
hakkındaki hükümlerine tâbidir. 

MADDE 5 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı kayit ve tescil için vukubulacak müraca-
atler bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
ay içinde yapılabilir. 

Çocuğun doğumu kanunun meriyetinden son
ra olursa işbu müddet doğum tarihinden başlar. 
Ancak bu doğumun kanunun meriyetinden üç 
yüz gün zarfında vukuu lâzımdır. 

Altı ay zarfında müracaat etmeyenler Türk 
ceza kanununun değişen 237 nci maddesinin 4 
üncü fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

linde keyfiyet mahkemece hallolunur. 
Şu kadar ki bu suretle yapılacak tescil üze

rine ierkeğin başka karısı varsa kadınm tescil 
tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeden ak-

tin feshini istemeğe hakkı vardır Bu halde mah-. 
keme ayrılık ve boşanmaya dair kanunu mede
nideki kayit ve şartların tahakkukuna bakmak
sızın fesih kararı verir. 

Kadın bu hakkını istimal etmediği takdirde 
erkeğin öbür karısı mahkemeye müracaatle bo
şanma talebinde bulunmağa salâhiyettardrr ve 
mahkemece bu hal boşanma sebebi sayılır. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelere 
tevfikan tetkikat ve tahkikat yapacak olan ida
re heyetlerine mahalli belediye meclisince kendi 
azası arasmdan seçilecek iki zat rey sahibi olarak 
iltihak eder. 

MADDE 4 — Bu kabîl karı koca halinde 
yaşama ve birleşmelerle bunlardan doğan çocuk
ların tescilini yaptıracak mükelleflerden kimse 
yoksa köy veya mahalle muhtarları bunların ka
yit ve tescil muamelesini yaptırmakla mükellef
tirler. 

MADDE 5 — İkinci maddede yazılı kan koca 
halinde yaşama ve birleşmelerden doğan çocuk
ların nesebi sahihtir. Fesih halinde çocuklar 
ile ana ve baba arasındaki hak ve borçlar, ka
nunu medenideki boşanma hükümlerine tâbi
dir. 

MADDE 6 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı kayit ve tescil için işbu kanunun meriye
tinden itibaren bir sene içinde müracaat mec
buridir. Her hangi bir suretle bu müddet için
de kayit ve tescil ettirilmemiş olan çocukların 
sinnirüşte vusulünden itibaren bir sene içinde 
müracaatleri kabul olunur. Bu müddet içinde 
müracaat etmeyenler hakkında bir haftadan bir 
aya kadar hafif hapis ve 10 liradan 50 liraya 
kadar para cezası hükmolunarak tescil muame
lesi yapılır. 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihînden iti

baren meridir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 
Da. V. Ha. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Rşit Galip Hilmi 
S. I. M. V. G. I. V. 
Dr. Refik Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Abdülhalik 
ît. V. 

M. Celâl 
Z. V. 

Muhlis 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla bu kabîl cü
rümlerden dolayı haklarında takibat yapılmakta olanların af fine dair 2/82 numaralı ka

nun teklifi 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla yine bu kabîl cürümlerden dolayı haklarında taki
bat yapılmakta bulunanların affi hakkında kanun layihasile sebepleri merbuten takdim kılınmıştır. 
Lâzım muamelesinin ifasına müsaadelerini rica ederim efendim hazretleri. 

İzmir mebusu 
Mahmut Esat 

Kanun lâyihasının teklif sebepleri 

Şark ve garp vilâyetlerimizde adî cürüm mahkûmları ile yine bu gibi cürümlerden suçlu 
olarak haklarında takibat yapılanlar affe mazhar oldular. Bundan başka Divanı Âlice mahkûm 
edilmiş olanlara bile milletin lütuf ve atıfeti eseri olarak tekaüt maaşları iade edildi. 

Türk Cumhuriyetinin onuncu yıl dönümü günü matbuat cürümlerinden mahkûm olanlarla 
yine bu gibi cürümlerden suçlu olarak haklarında takibat yapılmakta bulunanların affi Cumhu
riyetin fikir ve yazı erbabına karşı her zaman gösterdiği alâkanın yüksek bir nişanesi olacaktır. 
Bu sebeplere binaen merbut kanun lâyihası takdim ve teklif edilmiştir. 

• Matbuat cürümlerinin affi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1 — Matbuat suçlarından dolayı haklarında takibat yapılmakta olanlarla mahkûm 
edilmiş bulunanların cürümleri affedilmiştir. 

MADDE 2 — Vatan haricinde matbuat vasıtasile irtikâp edilmiş suçlar bu kanunun şümu
lüne girmez. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri Türk Cumhuriyetinin onuncu yıl dönümü günü tatbik olu
nur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye vekili memurdur. 
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İ/785 numaralı af kanunu lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 25-X-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/3065 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetile Adliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 22-X-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan <t Af kanunu lâyihası » 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Af kanunu esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onuncu yılını kutlularken, Türk inkılâbının bu çok kısa bir devre 
içinde daima ileri atılışlarla elde ettiği ve bütün medenî cihanın hayranlıkla gördüğü siyasî ve iç
timaî muvaffakiyetlere vekar ve iftiharla bakmaktadır. 

Memleketi, dağınık bir ankaz halinde bulan Cumhuriyet, inkılâbın tutuşturduğu faaliyetle bu kadar 
kısa bir zaman içinde memlekette yeni bir içtimaî nizam yaratmış; hukukî ve iktisadî münasebetlerde 
tam bir muvazene tesis etmiş ve bu suretle Türk milletini lâyik olduğu şerefli mertebelere ulaş
tırmıştır. 

Bu yükseliş hareketlerile daima terakkiye koşan memleket, bu gün müttehit bir kütle halinde; 
sakin ve vakur, ümitle dolu olan istikbale doğru yürümektedir. 

Böyle mesut bir yıl dönümünü kutlularken muhtelif sebep ve tesirlerle; ihtiras veya hatalarına 
kurban olmuş, kanunî cezalarla mahkûm olmuş, kimseleri de düşünmek, onları bir kıymet olarak 
tekrar cemiyetin sinesine almak muvafık olur. Bu biçarelere karşı gösterilecek müsamaha; kendileri
ni temiz bir unsuru istihsal olarak alacak olan cemiyet lehine bir hareket olduğu kadar memleketin 
haiz olduğu kuvvetin de bir delili olacaktır. 

Lâyihanın birinci maddesi kanunun ferî ceza, veya para cezasile birlikte yahut yalnız olarak 
yukarı haddi beş seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayan bir ceza ile ve yahut yalnız para cezasile 
cezalandırdığı suçları affa tâbi tutmaktadır. 

Bu cezaları istilzam eden suçlardan dolayı maznunlar hakkında, takibat icra edilmeyecektir. 
Bu maddenin son fıkrasını teşkil eden ( Bu maddedeki para cezasından maksat, umumî veya 

hususî ikanunlıarında yazılı olan hukuku âmme para cezalarıdır ) diye yazılı olan hüküm, sureli 
umuımiyede Devlet, vilâyet ve belediye vergilerine müteallik olan kanunlarına göre yüzde veya 
misil zammı suretile alınan ve Devlet ve vilâyet ve belediyelerin hukuku şahsiy elerine taallûk 
öden para cezalarını hariçte bırakmaktadır. 

İkinci madde; üç seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayan bir ceza ile mahkumiyeti mutazanımru 
olan ilâmların infaz edilmeyeceğini beyan etmektedir. Birinci madde mucibince işlenen suçun 
istilzam ettiği cezanın yukarı haddi beş seneden fazla olmasından dolayı duruşmaları icap eden 
maznunların mahkûmiyetleri üç senden fazla olmadığı takdirde bu mahkûmiyetler dahi ikinci 
madde mucibince infaz olunmayacaktır. 

Üç seneden fazla olmayan hürriyeti bağlayan bir cezaya bağlı para cezalarile ferî cezalar da 
affin şümulüne dahildir. 

Üçüncü madde; on seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayan cezanın üç senesini indirmektedir. 
Meselâ duruşma neticesinde dört seneye mahkûm olan bir kimsenin cezası bir seneye, sekiz sene 
beş seneye, on sene yedi seneye indirilecektir. 

Dördüncü madde; on seneden fazla hürriyeti bağlayan cezaları mev^ubahs etmektedir. Bu 
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maddeye göre on seneden fazla hürriyeti bağlayan cezalardan beş senesi indirilecektir. Şu 
kadar ki kalan ceza hiç bir suretle yedi seneden aşağı olmayacaktır. Bunun da sebebi şudur: 

Meselâ on seneye mahkûm olanın cezasından üçüncü madde mucibince üç sene indirildikten 
sonra geriye kalan miktar yedi senedir. 

Dördüncü madde mucibince on seneyi geçen meselâ on bir senelik bir cezadan beş sene indiri
lince geriye kalan miktar altı senedir ki üçüncü madde şümulüne giren mahkûmlarla bu madde 
şümulüne giren mahkûmların istifadeleri arasında muadelet temin edebilmek üzere bu kaide kabul 
edilmiştir. , 

5 - 7 nci maddeler, eski ceza kanununa göre müebbet kürek ve kalebentlikten muhavvol sürgün 
ve hapis cezalarına mahkûm bulunanların istifadelerini temin için tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın tatbikında gözetilecek noktalar şunlardan ibarettir: 
A - Kanunun şümulüne giren bir suçun kanunda yazılı olan cezası, 1) Yalnız para cezası, 2) 

Yukarı haddi beş seneden fazla olmayan hürriyeti bağlayan bir ceza ile beraber para cezası ise bu 
cezalara bağlı feri cezalara da şamil olmak üzere bu suçlar tamamen affedilmiştir. 

B - Elde mevcut ilâmlardan üç seneden fazla hürriyeti bağlamayan cezalar, affe dahildir. Bu 
ilâmlardaki para cezaları ve ferî cezalar da affin şümulüne girer. 

C - Yukariki hadleri itibarile beş seneden fazla hürriyeti bağlayan cezayı müstelzim suçlardan 
dolayı takibat yapılacaktır. Duruşma neticesinde verilecek ceza üç seneden fazla olmayan hürriyeti 
bağlayan bir ceza ise ikinci madde mucibince bu ceza infaz edilmeyecektir. Verilen ceza üç sene
den fazla ve on seneden eksik ise (on sene dahil) yalnız üç senesi indirilerek üst tarafı infaz edi
lecektir. Ceza on seneden fazla ise beş senesi indirilecek şu kadar ki geri kalan kısmı yedi seneden 
az olmayacaktır. Sebebi dördüncü maddenin izahında beyan edilmiştir. 

15 inci maddenin tanzimine saik olan sebep; kanunu medeninin meriyetinden evvel vukubu-
lan ve her hangi bir sebeple gayri müseccel kalan evlenmelerden ve kanunu medeniniıı neşrinden 
sonra evlilik haricindeki birleşmeleri ve bu birleşmelerin mahsulü olan çocukları bir defaya mah
sus olmak üzere nüfus kütüğüne kaydettirmekten ibarettir . 

Maddenin A fıkrası, kanunu medeninin meriyetinden evvel aktolunan nikâha müstenit evlenme
lerin ve bunlardan doğup nüfus lidarelerince tescilleri yapılmamış olan çocukların kayit ve tescili 
için alâkadar olanlar bulundukları kazanın kaymakamına ve vilâyet merkezlerinde valiye müracaat 
etmeleri iktiza eder. Alâkadarların ellerinde izinname veya nikâh kâğıdı mevcut ise nikâh' ve bu
na müstenit evlenmeden doğmuş olan çocuklar, nüfus dairelerince doğrudan doğruya tescil olunur. 

Alâkadarlar tarafından izinname veya nikâh kâğıdı ibraz olunamadığı suretlerde nikâhı müsbit 
olarak mahalle veya köy ihtiyar heyetlerinden alınacak ilmühaber mahallî idare heyetlerince tetkik 
ve tahkik olunarak sıhhati anlaşıldığı takdirde bir kararla keyfiyet nüfus dairelerine havale edi
lir ve oralarca tescil muamelesi yapılır. Aktin vukuu hakkında taraflar arasmda ihtilâf olur veya 
ibraz olunan vesikalar idare heyetlerince kanunî sebeplerle tescile kâfi görülemezse keyfiyet mahke
mece hallolunmak iktiza eder. 

Kanunu medeninin meriyetinden bu kanunun meriyetine kadar evlendirme memuru huzurun
da yapılmış akit olmaksızın her hangi bir surette birleşip kan koca halinde yaşayanlardan çocuk 
olduğu takdirde evlenmenin ve çocuğun kayit ve tescili için alâkadarlar bulundukları kazanın 
kaymakamına ve vilâyet merkezlerinde valiye müracaat etmeleri iktiza eder. Bu müracaat üzerine 
vilâyet ve kaza idare heyetlerince tetkikat ve tahkikat neticesinde bu veçhile birleşmelerin vukuu1 

anlaşılırsa işbu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlardan doğan çocukların da kadın ve erkeğe iza-
fesile tescillerine karar verilir ve ihtilâf halinde keyfiyet mahkemece halledilir. 

Ancak bu suretle vukubulan birleşmelerde erkek zaten evli ise bu birleşmelerden mütehassıl va
ziyeti ; bu kanun ile kabul etmek kanunu medeninin vazettiği esaslarla kabili telif görülemediğin
den bu vaziyetteki birleşmelerde yalnız bu birleşmelerin mahsulü olan çocukların nesebi sahih ad
dedilerek tescilleri esası gözetilmiştir ve bu suretle vaki olan birleşmelerden hâsıl olup henüz doğ
mamış çocuklar için kanunun meriyetinden itibaren üç yüz günlük bir mühlet kabul edilmiştir. 
Üç yüz gün zarfında doğacak .çocuklar da bu madde hükümlerine göre tescil olunacaktır. 
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Af tedbiri ne kadar geniş olsa bile cemiyetteki vaziyetleri ve ahlâkî temayülleri itibarile bu 

lûtfe nıazhar olmağa lâyik olmayanlar aftan hariç bırakılmışlardır. Cemiyet için ııafi bir uzuv ola
bilmek istidadında olanlar için böyle bir müsamaha mevzubahs olabilir Bir takım tehlikeli şahıs
lara cemiyete tekrar zarar verebilmek imkânını vermek bu tasavvurdan hariç kalmalıdır. 

Bu mütaleaya binaendir ki bu kanımdan istifade edemeyeceklör 13 üncü maddede gösterilmiştir. 
Af kanunu çıkacağına güvenerek suç işleyenleri de bu kanunun çerçevesinden dışarıda bırakmak 

için bu kanunun neşrinden bir ay evvelki suçlar için tatbik edileceği 13 üncü maddede yazılmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Af kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Kanunun feri ceza veya para cezasile birlikte yahut yalnız olarak yukarı haddi 
beş seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile ve yahut yalnız para cezasile cezalandırdığı 
suçlardan dolayı maznun bulunanlar hakkında takibat yapılmaz. 

Bu maddedeki para cezasından maksat, umumî veya hususî kanunlannda yazılı olan hukuku 
amme para cezalarıdır. 

MADDE 2 — Üç seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanlar hakkındaki 
ilâmlar infaz olunmaz. 

MADDE 3 — Hükmedilmiş veya edilecek olan on seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza
ların üç senesi indirilir. 

MADDE 4 — Hükmedilmiş veya edilecek olan on seneden fazla cezaların beş senesi indirilir. 
Şu kadar ki indirilen miktar çıktıktan sonra geriye kalan miktar yedi seneden aşağı olamaz. 

MADDE 5 — Müebbet ağır hapis cezaları 20sene ağır hapis cezası olarak çektirilir. 
MADDE 6 — Müebbet sürgün cezalan 20 seneye indirilir. 
MADDE 7 — A -1274 tarihli mülga ceza kanunu mucibince müebbet küreğe mahkûm olup 

Türk ceza kanununun 588 nci maddesi ile cezalan hapse çevrilen mahkûmların cezalan on beş 
seneye indirilmiştir. 

B - Mezkûr kanuna göre müebbet kalebentliğe mahkûm olupta türk ceza kanununun 588 
inci maddesi mucibince cezaları sürgüne çevrilenlerin cezaları on seneye indirilmiştir. 

C - Muvakkat kalebentlik cezasile mahkûm olupta cezaları bu suretle sürgüne çevrilmiş 
olanların cezalarının yarısı indirilmiştir. 

D - 825 numaralı kanunun 17 nci maddesinin ikinci bendi mucibince mahpusiyet halini ih
tiyar edenler hakkında dahi C ve B fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 8 — İstiklâl mahkemesince hiyaneti vataniye kanunu ve zeyil ve tadillerine tevfikan 
mahkûm edilen terakkiperver fırkası mensupları ve distülcilerle İzmir suikastı mahkûlannın ce
zaları tamamen affolunmutşur. 

Türk ceza kanununun 158 ve 159 uncu maddelerile 1881 numaralı matbuat kanunu ve tadil
lerinde yazılı suçlarla mahkûm olanların cezaları çektirilmez ve maznunları hakkında da ta
kibat icra olunmaz. Onuncu maddenin B fıkrası ile on üçüncü madde hükmü bu maddeye şamil 
değildir. 

Matbuat kanununun 29 ve 32 nci maddelerinde yazılı suçlar bu madde hükmünden müstesna 
olup diğer maddeler hükümlerine tâbidir. 

MADDE 9 — 1918 numaralı kanun ile zeyil ve tadilleri ve Gümrük ve inhisar kanunları şü
mulüne giren suçlardan yalnız para cezasını veya müsadereyi veya bir meslek ve sanatın 
yapılmamasını veya ancak bu cezaları istilzam edenleri hakkında takibat yapılmaz ve bu suç
lardan dolayı mahkeme, heyet ve komisyonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan kararlar 
infaz edilmez . 

Bu hüküm kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, saklanması, alınması, 
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satılması, memlekete sokulmıası cürüm veya kabahat okm eşyanın müsaderesine karar vermeğe 
mâni değildir. 

Yukariki fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimlerinin 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

MADDE 10 — Aşağıda yazılı olanlar bu kanundan istifade edemezler. 
A - Zimmet, ihtilas, irtikâp ve irtişa ve müzayedeye fesat karıştırmak ve kaçakçılık fiille

rinden birile maznun ve mahkûm olanlar, 
B - Hırsızlıktan mükerrir ve diğer suçlardan her frangı birile ikiden fazla mahkûm bulunan

lar, 
C - Türk ceza kanununun Onuncu babmm ikinci faslmda yazılı yağma, 3fol kesmek, adam 

kaldırmağa müteallik suçlardan birile maznun veya mahkûm olanlar, 
D - Türk ceza kanununun 271 nci maddesinde ve 449 uncu maddesinin iki numaralı bendinde 

yazılı cürümlerden birile maznun veya mahkûm olanlar, * 
E - Üçüncü ve dördüncü maddelere göre hükmedilecek cezalara bağlı feri cezalar. 
MADDE 11 — Bu kanun, haklarındaki takibat ve verilmiş olan cezalar dolayısile memur ve 

hâkimler hakkında memurin ve hâkimler kanunlarile ve bu kanunlara müzeyyel kanunlara ve sair 
hususî kanunlarına tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten af ve ıskat ve 
bilcümle inzibatî ve idarî muamelelere şamil değildir. 

MADDE 12 — Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti memleketi ha
ricine çıkarılmasına dair olan 431 numaralı kanundt, yazılı eşhas ile Lozan muahedenamesile merbut af
fı umumî protokolünde istihdaf edilen 150 şahıs ve 347 ve 854 ve 1289 numaralı kanunlar mucibince 
Devlet hizmet ve müessesatmda istihdam edilmemelerine karar verilenler bu kanunun şümulüne gir
mez. 

MADDE 13 — Firar halinde olup kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en 
büyük idarî ve adlî makamlara müracaat ve teslim olmayan maznun veya mahkûm şahıslar bu ka
nunda yazılı muafiyetlerden istifade edemezler. 

MADDE 14 — Bu kanunun buraya kadar olan hükümleri 28 temmuz 1933 tarihinden sonra işle
nen suçlara şamil değildir. 

MADDE 15 — A - Kanunu medeninin meriyetinden evvel aktolunan nikâha müstenit evlen
melerin ve bu evlenmelerden doğup nüfus idaresince tescilleri yapılmamış olan çocukların alâka
darların vesikalara müstenit müracaatleri üzerine kayit ve tescil muameleleri yapılır. 

B - Kanunu medeninin meriyetinden bu kanunun neşri tarihine kadar evlendirme memuru hu
zurunda yapılmış bir akte müstenit olmayarak birleşip kan koca halinde yaşayanlardan çocuk ol
duğu takdirde bu yaşayış evlenme akti gibi sayılarak bu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlar
dan doğan çocukların da kadın ve erkeğe izafesile tescili yapılır. Şu kadar ki erkek evli ise bu su
retle vaki olan birleşmelerde bu hükümler cari olamaz. Ancak bu birleşmelerden hâsıl olan çocuk
lar yukariki hükme göre tescil olunur. 

C - Bu kanunun neşrinden evvel vaki olan bu gibi birleşmelerden kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç yüz gün içinde çocuk doğduğu takdirde dahi yukariki hükümler cari olur. 

D - Tescil muameleleri bir sene içinde yapılır. 
E - Tescil muamelesi alâkadarların kaymakam veya valiye vuku bulan müracaatleri üzerinen 

keyfiyetin idare heyetlerince yaptırılacak tahkikat neticesinde bu heyetlerin tanzim edecekleri 
mazbatalar üzerine icra olunur. 

MADDE 16 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1933 tarihinden itibaren meridir. 
Bu kanun hükümlerinden istifade edecek mahpusların tahliye muameleleri on beş gün zarfında 

ikmal edilir. 
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MADDE 17 — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

25 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. "Da. V. Jla. V. Mal. V. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 8. Kaya, Hilmi 
Mf. V. V. Na. V. îk . V. S. \. M. V. (•}, t. V. Zı \ V. 

Hilmi Ali Rana Muhlis 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 2G X - 1933 
Karar No. 43 
Esas No. 1/567, 78:1 

2/82 

Yüksek Reisliğe 

Cumhur iye t in onuncu yrl dönümü münasebeti le Adliye "vekilliğince hazır lanrp Başvekâletin. 
25 - X -1933 t a r ih ve 6/3065 numara l ı tezıkeresile Adliye eneümemiıne havale edilen al' kanunu 
layihası Adliye ve Dahiliye vekilleri Beylerin lıuzurlarile lelkik ve müzakere o lundu: 

M a t b u a t suçlar ından ıdolayi halklarında t ak iba t yapı lanlar la , bu suçlardan miıaibkfntn edilmiş 
bu lunan la r ın a.ffi haıkkında İzini ir uıebusu Mahmut Esa t Beyin teklifi kan un isi I e, evlenme ha-
r.ici doğan çocuklar hakkımda Adliye vekil l iğince-hazırlanarak Başvekâletin 2 0 - D i - 1933 tarih 
ve 6/757 numaral ı tezkeresi!e. Adliye encümenine havale edilmiş olan lâyihanın bu kanun la 
yihnsile alâıka ve münasebet i bu lunduğundan ml'^kûr teklifi kanunî ile lâyihanın birleşlirilmesi 
ne ıkarar verilmiştir . 

Af «kanunu lâyihasının esbabı mucibesi münderieatrna £Öre, Türkiye (Tımhııriyeliuin onun 
cıı yıl d ö n ü m ü n ü n ıkutl u land ığ ı s ı rada bu mesut S'üııün. şeref ve hürmet ine , h ı r s ve hala yüzün 
den sın; ika etmiş olanların hazrlarr h a k k ı n d a d a müsamaha «-üsteriterek, affe nıazhaı- edilme
leri ve ıbii' h ışmının d a cezalarının «azaltılması ve o kabil suçluların t ek ra r cemiyet içine alın
masının içtimaî fayda la r teni in edeceği mülâhaz>aısile bu kanun lâyihasının tan/ t ın edildiği yo
ru lmuş ve hak ika ten Cumhuriyet i/m izin onuncu y i 'dönümünü idrak vesilesile yapılan bu büyük 
bay ramda, mahiyetleri ü ibar i le ekseriya iyi düşü nem emi ek tesir.ile ha taya kurban olan bir la-
kim suçluların af ve müsamahaya rnazhar kılnımıalarr suçlular üzerinde ceza- k a d a r inlibalı ve 
nedamet tesiri yapabilecek b i r «atıfet o lduğunda^ lâyiha encünıenimizce de esas itibarile kabule 
şayan sürü lmüş tür . - ' 

İzmir mebusu Mahmut Esa t Beyin teklifi kanunisi de yalnız matbuat suçları hakkında ayni 
mülâhaza ve sebeplere müsteni t bulunduğundan Hükümetçe hazır lanan lâyiha mündericatnidan ay
ni suret te hüldiml er bu lunduğu görüldüğünden bu teklifin ayrrca tetkikine mahal kalmamış olduğu 
neticesine varılmıştır . 

Evlenme harici çocuklar hakkrndaki yukar ıda zikredilen kanun lâyihasr da hu af kanılınınım bir 
maddesinde ahkâm mevcut bu lunduğundan buna dair müstakil bir kanuna tahini ile lüzum kalma-
mistir . 

Af kanunu lâyihası hakkında Adliye encümenince bu kanunun tert ibine ve yazılış tarzına ve 
bazı esasların tereddüde mahal kalmamak üzere tavzih ve tasrihine müteallik' bazr değişiklikler ya
pılmışt ır : 

Lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edilmiş, ancak maddenin sonundaki fıkra onuncu maddede 
kaçakçılığın men ve takibi hakkrndaki 1918 numaral ı kanuna, mütedai r ve bu lâyihaya ithal edilen 
hükümler le birl ikte müstakil bir madde halinde olarak yazılması tensip olunmuştur . 

Encümen ikinci maddeye bir f ıkra ilâvesine lüzum görmüştür . O ela: üç. seneyi geçmeyen hapis 



- İ l -
ile para cezasına mahkûm olanların ferî cezalarla birlikte bu mahkûmiyetten affedilmelerine göre 
bu kabîl b;r mahkûmiyete duçar edilipte haklarındaki hüküm infaz edilmiş olanların da bu aftan 
hukukî ııetayiç itibarile müstefit olmaları madelet icabı olacağı mülâhazası böyle bir fıkranın ilâve
sine saik olmuştur. 

Lâyihanın 4, 5, 6, 7 nci maddelerinde esasa müessir olacak bir tadil yapılmamıştır. Bu maddeler 
tamamile af edilmeyen cürümler hakkında yapılması tensip edilen tenzillerden bahis bulunmaktadır. 

8 inci maddede tasrih edilen cürümler hakkında mutlak olarak af kabul edilmiştir. 
Kezalik matbuat kanununa göre Hükümet aleyhine vaki olan neşriyattan dolayı resen haklarında 

lakibat yapılarak mahkûm edilmiş olanlarla bu suretle haklarında takibat icra edilecek olan 
suçlular mutlak surette af fedilmişlerdir. 8 inci madde ile bu maddedeki matbuat kanununa göre suç
lu olanla i' hakkında af fin tatbiki için diğer eeraim hakkında bu lâyiha ile kabul edilen mükerrirlik 
kay d i ve suçluların Hükümete teslim olması gibi şart ve mecburiyetler de aranmamıştır. 

Yalnız matbuat cürümlerinden eşhas aleyhinde vaki neşriyat üzerine şahsî dava ikame olunmak 
suret ile mahkûm edilenlerle haklarında bu yolda takibat yapılanlar hakkındaki af hükmü diğer cü
rümler hakkında bu lâyiha ile kabul edilen esaslara tâbi olacağı 9 uncu*maddenin son fıkrasında tos-
bit olıınmuşlıır. 

10 uncu madde hu lâyihadaki affedilen para cezasının ne olduğunu tarif ve tavzih etmektedir. 
Para cezasından asıl maksadın hukuku anime para cezaları olduğu ve yoksa bilfarz damga kanunu 
mucibince alınan para cezalarile sair kanunlardaki tazminat kabilinden olan cezaların af hükmünün 
şümulüne dahil olmadığı maddenin birinci fıkrasında gösterilmiş ve belediye cezaları gibi ilmî 
noktadan ceraimi medeniye denilebilecek suçlar dolayısile alınan para cezaları hukuku ammeden sa-
yılabilmek gibi ihtimalle her hangi bir tereddüde mahal bırakılmaması için esasen belediye vari
datı mı dahil olan hu kabîl para cezalarının da af hükmüne dahil olmadığı mezkûr fıkrada gösteril
miştir. 

10 uncu maddenin bundan sonra gelen fıkraları gümrük ve inhisar işlerine taallûk eden ve tazmi
nat, kabilinden sayılması varit görülecek olan ve fakat affedilmesi tasvip edilen hususlara müteallik 
olup bunlar maddede tereddütle mahal vermeyecek surette tasrih olunmuştur. 

'Lâyihanın 11 inci maddesi af hükmünden istifade etmeyecek olan hususatı -göstermektedir. Beş 
bentte yazılmış olan bu istisnaî hükümler izahtan müstağni olacak surette lüzumlu olan ve affe 
m azli ar edilmelerinde hiç bir fayda mülâhaza edilmeyecek olan hallerdir. 

Bu maddenin (0) fıkrasında yazılı cürümler arasına bu cürümlere yataklık edenlerin dahi 
ithali lâzmiügeleceği mevzubahs edilmiş ise de beyan edilen hal, sayılan suçların ikamda işti
rada bir hareketten anadut olduğundan ve iştirak hallerinde dahi ceza tayin edileceği kanun
da anusarrah bulunduğundan (bazı ahvalde asıl fail gibi telâûaki edilebilecek olan ve bu kabîl 
cürüm şeriklerinin aftan istifade •edemeyecekler m ey anında bulunmuş olacaklarından ayrıca 
bir ika yit ıkommaısma lüzum görülmemiştir. 

Lâyihanın 12 inci maddesi hayli münakaşayı mucip olmuştur. Cezaları bu lâyihanın af hük
müne dahil olan maiiikûmlarla haklarında takibat yapılmayacak olan maznunların . ferî cezala
rının da af hükmüne anutlaik olarak dahil olması lâzımgeleceği Ibeyan edilmiş ve hakikaten ilmî 
ve nazarî mülâhazalara göre bu mütalea musip bulunmuş ise ide memuriyetten muvakkat veya 
müebbet mahruınıiyet ve bir sanat veya mesleğin icrasından menedilmeğe mütedair olan ferî 
cezaların af hükmünden istisna edilmesi memurlara taallûk eden bu hususun memurlarda ara
nılan manevî vasıflar noktasından (katiyetle lüzumlu bulunmuş olmasına mebni Hükümetçe tek
lif olunan bu istisnai yetin (kabulü temin edeceği yüksek menfaatler itibarile encümenimizce de 
[muvafık görülmüştür. 

Maddenin diğer hükümleri de ayni mülâhazalar itibarile kabul edilmiştir. Yalnız bu arada 
nıaihsus ikanunlarına göre heyeti mıahsusalarca Devlet hizmet ve müessesatında kullanılmamala-
ri.ua karar verilenler tarafından vaki olup Âli karar heyetince intaç • edilmeyen ve alâkadarları 
tarafından viükubulan müracaat üzerine hakli olarak şikâyetler serdedilen işlerin Devlet şûrası. 
mülkiye dairesince altı ay içinde hal ve intaç edilmelerine dair ıbir hüküm konmuştur. 

http://ri.ua
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.1.3 lineti 'maddede hilâfetin ilgasına dair olan kanını hükmü ile Lozan, (nıuahedeslle yüz elli 

şalhıs ılıaıklkındaiki ıkararm .affedilme d iğ i gösterilim iştir. 
14 üncü maddede bu lâyilıa ile affedilen maznun ve mahkûmlardan firar halinde, bulunanların 

üç ay içinde Hükümete teslim olmak kaydile afi en istifade edebilecekleri hükmünü mutazanımm 
olup müddetle takyit edilen bu hususun lüzumu izahtan müstağnidir. 

Af ile cezaların indirilmesi hükümleri İyin 28 temmuz 933 tarihi 'Ifî nci maddede esas olarak 
tesbit edilmiştir. Böyle bir hüküm konması hakkında Hükümetin gördüğü lüzuma encümen de iş
tirak etmiş olup hakikaten (hürnhÜnyelimizin 10 uncu yılını tesit münasebotile bir af kanununun 
oıeşrıedileceği şayiası üzerine bazı mütecasirlerin cürüm ikama tesaddi ettikleri bazı yerlerde görülmesi 
üzerine bu tka-bîl eşhasın yanlış düşüncelerine karşı Hükümetçe yukarıda zikredilen tarihte resmî bir 
tebliğ neşredilmiş olmasına bitmen bu tebliğin neşrolunduğu tarihin bu lâyihada teshil edilmesi doğ
ru görülmüş ve ancak kabahat fiillerinin böyle bîr tarihle takyit edilmesi muvafık görülmediğin
den kanunun metnindeki (suçlar) yerine yalnız (cürümler) konmuştur. 

16 nci madde nüfus siciline kaydedilmeyen çocuklara taallûk etmektedir. S bende ayrılan İm mad
de esas itibarile iki kısmı ihtiva etmektedir. 

Birinci kısım .eski .ahkâma göre malkbul addedilen münakehai ile .bundan doğan çocukların 
nüfus kütüğüne tescil edilmesinin külfetsiz ve bir gdna harç, resim ve ceza alınmayarak tescillerini 
temine matuf bulunmakladır. Mevzuatı hatıraya göre bu kabîl tesciller için mahkeme hükmüne ih
tiyaç bulunduğundan bu hususta müsaadekârlık göstererek idare heyetlerince bahsedilen tarihi en ev
vel serî mahkemelerden verilen izinname veya hukuku aile kararnamesinin merî bulunduğu esnada 
yine serî melikem el erden alınmış nikâh' kâğıtları w bunlar olmadığı takdirde n ikalım vukuuna, dair 
köy ve mahalle ihtiyar heyetlerinden alınacak ilmühaberler ve. muhtarlık vazifesinin kanunu mah
susuna tevfikan teşkilâtı olan yerlerde belediyelere intikalinden sonra belediyelerce verilecek ilmü
haberler üzerine İni muamelenin yapılması maddenin (A) bendindi! tesbit edilmiştir. 

Kanunu medenî meriyete girdikten sonra bazı eşhasın kanını hükmüne uymayarak cehalet sah 
kasile evli gibi kadınla erkeğin birleşmeleri halinde çocuk olduğu ve hakikaten karı' koca halinde 
yaşayışları anlaşıldığı takdirde bu hallerin evlenme akti sayılarak kendilerinin evlenme sureti le ve çocuk
larının da bu kadın ve erkeğe izafe edilerek nesebi sahih olmak üzere tescillerinin yapılması kabul 
edilmiştir, gıı kadar ki hu tarzda yaşamakta olanlardan erkek evli İse ancaık doğmuş olan çocu
ğun tescil olunabileceği ve o kadın hakkında hiç. bir hüküm cari olmaması tesbit edilmiştir. 

Maddenin diğer bentleri hükmü kabul edilen bu esaslar için müracaat müddetini ve bu mua
meleyi yapacak mercilerin tayini ve çocukların haklarını mahfuz tutmak nıaksadile reşit olduktan 
sonra da evvelce veli ve vasileri tescil muamelesi yaptırın amışsa kendisinin talebe hakkı olacağını 
göstermektedir. 

Bu suretle yapılacak tesciller ihtilaflı olmamak ve alâkalıların itirazları bulunmamak hallerine 
münhasır olup her ne suretle olursa olsun ihtilâf ve itiraz vukuunda keyfiyetin bu kanıma göre 
mahkemelerce halledilmesi de ayrıca tasrih olunmuştur. 

Lâyihanın 17 nci maddesinde bir takım kayit ve şartların tetkik ve teshili için bu kanunu tatbikti 
memur olan bilhassa Cumhuriyet müddeiumumilerde askerî âmiri adlilerin tetkika vakit bulma
ları zımnında meriyetinden itibaren on beş gün zarfında kanundan İstifade edecek mevkuf ve mah
pusların salıverilme işlerinin ikmal ©dilmesi yazılmıştır. 

A r/edilen sebeplere .binaen yapılan tadillerle kabulüne encümence karar verilmiş olan lâyiha 
tercilıau ve nıüstacelen müzakere edilerek kabul ve tasvip brıyurulmak üzere Heyeti Unmmİyeye 
arzolunur. 

'Ad. E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Kayseri Antalya Edirne Edirne Erzincan 

Sdlâhattin Sait Azmi Haydin1 Şeref II. Hayrı AbdiH/ıak 
Aza Aza Aza 

Kars Antalya Balıkesir 
Nazif Numan Vasfı 
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ADI/İVR ENf'dMF.NtNİN' TEKLİFİ 

M hum l¥m 

' „ı,„t vatoz olarak yukarı 

M A D D E 1 - Kanunu» « u , , ^ £ J ̂  ^ 
haddi beş seneyi geçmeyen b u l v m anlar haklan* ^ 

MADDE, - «, ̂ j^JS^-asir^Sr * 5 - -— hi,kmü da,re-
kûm olanlar feri cezalara o-â^^cmden istifade ederler. 

mADDE 3 —Hükmedilmiş veya edüecek olan on seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza
ların üç senesi.indirilir. 

M A D D E 4 — Hükmedilmiş veya edilecek olan on seneden fazla cezaların beş senesi indirilir. 
Şu kadar ki; geri kalan ceza miktarı yedi seneden aşağı olamaz.' 

MADDE 5 — Müebbet ağır hapis cezaları 20 sene ağır hapis cezası olarak çektirilir. 

MADDE 6 — Müebbet sürgün cezaları 20 seneye indirilir. 

MADDE 7 — A) - 1274 tarihli mülga ceza kanunu mucibince müebbet küreğe mahkûm olup Türk 
ceza kanununun 588 inci maddesile cezalan hapse çevrilen mahkûmların cezalan 15 seneye indi
rilir. 

B) - Mezkûr mülga kanuna göre müebbet kalebentliğe mahkûm olupta Türk ceza kanununun 
588 inci maddesi mucibince cezaları sürgüne çevrilenlerin cezaları 10 seneye indirilir. 

C) - Muvakkat kalebentlik cezasile mahkûm olup ta cezaları sürgüne çevrilmiş olanların ce
zalarının yansı indirilir. 

D) - 825 numaralı kanunun 17 nci maddesinin 2 nci bendi mucibince mahpusiyet halini ihtiyar 
edenler hakkında dahi B ve C fıkralan hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 8 — Hiyaneti vataniye kanunu ve zeyil ve tadillerine güre mahkûm edilen mefsuh 
Terakkiperver fırkası mensupları ve distülcilerle İzmir, suikastı mahkûmları affolunmuştur. 

MADDE 9 — Türk ceza kanununun 153 ve 159 uncu maddelerile İ88İ numaralı matbuat ka
nununda yazılı suçlarla mahkûm ve maznun olanlar affedilmiştir. 11 inci maddenin B fıkrasile 14 
üncü maddesi hükmü 8 nci madde ile bu maddeye şamil değildir. Matbuat kanununun 29 ve 32 nci 
maddelerinde yazılı suçlar bu madde hükmünden müstesna olup bu kanunun diğer maddeleri hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 10 — Bu kanundaki para cezasından maksat belediye varidatına dahil olan para ceza
larından başka umumî veya hususî kanunlannda yazılı olan hukuku amme para cezalandır* 

Şu kadar ki; 1918 numaralı kanun ile zeyil ve tadilleri ve gümrük ve inhisaf kanunları şü
mulüne giren yalnız para cezasını veya müsadereyi veya bir meslek ve sanatın yapılmamasını 
veya bu cezalardan birini veya bir kaçmı istilzam eden suçlar hakkmda takibat yapilmasi; 

Bu suçlardan dolayı mahkeme, heyet ve komisyonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan 
kararlar da infaz edilmez. 

Bu hüküm, kanunen kullanılması, yapılması, taşınmas, bulundurulması, saklanması, alınması, sa
tılması ve memlekete sokulması cürüm veya kabahat olan eşyanın müsaderesine karar vermeğe mâni 
değildir. 

Yukariki fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimlerinin 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir, 



•ge ve 

MADDE 11 _ A - — 14 — 

MADDE 12 — Bu kanunun birhci ve ikinci maddeleri hükümler ine .... 
murıyetten muvakkaten ve müebbeden mahrumiyet veya bir sanat ve bir meslekin icrasından me-
nedılmek gibi kanunî tesir v e neticelere ve memurin ve hâkimler kanunlarile bunlara muzeyyel 
kanunlara ve sair hususî kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten 
af ve ıskat ve sair umum inzibatî ve idarî muamelelere ve 347, 854 ve 1289 numaralı kanunlar mu
cibince Devlet hizmet ve müessesatmda istihdam edilmemelerine dair verilen karara bu kanun 
ahkâmı şamil değildir . 

Âli karar heyetince intaç edilmeyen evrak Devlet şûrasına tevdi ve mülkiye dairesince altı ay 
içinde 1289 numaralı kanun dairesinde tetkik olunarak karara bağlanır. 

MADDE 13 — Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti memleketi hari
cine çıkarılmasına dair olan 431 numaralı kanunda yazılı eşhas ile Lozan muahedenamesile merbut 
af fi umumî protokolünde istihdaf edilen 150 şahıs af f edilmemiştir. 

MADDE 14 — Firar halinde olup bu kanunun meriyte girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Hü
kümete müracaatla teslim olmayan maznun veya mahkûm şahıslar bu kanunun hükümlerinden is
tifade edemezler. , < 

MADDE 15 —- Yukarıki maddeler hükümleri 28 temmuz 1933 tarihinden sonra işlenmiş olan 
cürümlere şamil değildir. 

MADDE 16 — A) 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel aktolunan nikâha müstenit evlenmelerin 
ve bu evlenmelerden doğup nüfus idaresince tescilleri yapılmamış olan çocukların alâkadarların 
vesikalarla veya köy ve mahalle veya belediye ilmühaberlerile vukubulaoak müracaatleri üzerine 
kayit ve tescil muameleleri yapılır. 

B) Kanunu medeninin meriyetinden bu kanunun neşri tarihine kadar evlendirme memuru huzu
runda yapılmış akte müstenit olmayarak birleşip kan koca halinde yaşayanlardan çocuk olduğu 
takdirde bu yaşayış evlenme akti sayılarak bu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlardan doğan 
çocukların da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izaf esile tescili yapılır. Şu kadar ki; erkek ev
li ise bu suretle vaki olan birleşmelerde bu hükümler cari olmaz. Ancak bu birleşmelerden hâsıl 
olan çocuklar yukarıki hükme göre tescil olunur. 

C) Bu kanunun neşrinden evvel vaki olan bu gibi birleşmelerden kanunun neşri tarihinden iti
baren üç yüz gün içinde çocuk doğduğu takdirde dahi yukarıki hükümler cari olur. 

D) Tescil muameleleri için bir sene zarfında müracaat edilmelidir. 
S) Tescil muamelesi alâkadarların kaymakam veya valiye vukubulan müracaatleri üzerine key

fiyetin idare heyetlerince yaptırılacak tahkikat neticesinde bu heyetlerin tanzim edecekleri maz-
hatalar üzerine icra olunur. 

P) Veli veya vasi tescil için müracaat etmedikleri halde çocuk reşit olduktan sonra bu kanu
na göre tescil talebinde bulunmağa hakkı vardır. 

G) İhtilâf ve itiraz vukuunda keyfiyet mahkemece hallolunur. 
H) Tescile müteallik (harç, resim ve cezalar affedilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerinden istifade edecek mevkuf ve mahpusların salıveril-
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ADLÎYE ENOÜMENÎNtN TEKLİFİ 

Af kanunu lâyihan 

MADDE 1 — Kanunun, ferî ceza veya para cezasile birlikte yahut yalnız olarak yukarı 
haddi beş seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile veyahut yalnız para cezasile ceza
landırdığı suçlardan dolayı maznun bulunanlar hakkında takibat yapılmaz. 

MADDE 2 — Üç seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasile ntah-
kûm olanlar ferî cezalara da şamil olmak üzere affedilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel 
haklarında verilen mahkûmiyet kararlan infaz edilmiş olanlar da 12 nci madde hükmü dâire* 
sinde bu maddenin hukukî netayicinden istifade ederler. 

MADDE 3 —Hükmedilmiş veya edilecek olan on seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza
ların üç senesi.indirilir. 

MADDE 4 — Hükmedilmiş veya edilecek olan on seneden fazla cezaların beş senesi indirilir. 
Şu kadar ki; geri kalan ceza miktarı yedi seneden aşağı olamaz.' 

MADDE 5 — Müebbet ağır hapis cezalan 20 sene jjğır hapis cezası olarak çektirilir. 

MADDE 6 — Müebbet sürgün cezalan 20 seneye indirilir. 

MADDE 7 — A) -1274 tarihli mülga ceza kanunu mucibince müebbet küreğe mahkûm olup Türk 
ceza kanununun 588 inci maddesile cezaları hapse çevrilen mahkûmların cezaları 15 seneye indi
rilir. 

B) - Mezkûr mülga kanuna göre müebbet kalebentliğe mahkûm olup ta Türk ceza kanununun 
588 inci maddesi mucibince cezalan sürgüne çevrilenlerin cezaları 10 seneye indirilir. 

0) - Muvakkat kalebentlik cezasile mahkûm olup ta cezalan sürgüne çevrilmiş olanların ce
zalarının yansı indirilir. 

D) - 825 numaralı kanunun 17 nci maddesinin 2 nci bendi mucibince mahpusiyet halini ihtiyar 
edenler hakkmda dahi B ve C fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 8 — Hiyaneti vataniye kanunu ve zeyil ve tadillerine göre mahkûm edilen mefsuh 
Terakkiperver fırkası mensupları ve distülcilerle İzmir, suikastı mahkûmları affolunmuştur. 

MADDE 9 — Türk ceza kanununun 158 ve 159 uncu maddelerile İ88İ numaralı matbuat ka
nununda yazılı suçlarla mahkûm ve maznun olanlar affedilmiştir. 11 inci maddenin B fıkrasile 14 
üncü maddesi hükmü 8 nci madde ile bu maddeye şamil değildir. Matbuat kanununun 29 ve 32 nci 
maddelerinde yazılı suçlar bu madde hükmünden müstesna olup bu kanunun diğer maddeleri hü
kümlerine tâbidir, 

MADDE 10 — Bu kanundaki para cezasından maksat belediye varidatına dahil olan para ceza
larından başka Umumî veya hususî kanunlarında yazılı olan hukuku amme para cezalandır. 

Şu kadar ki; 1918 numaralı kanun ile zeyil ve tadilleri ve gümrük ve inhisar kanunları şü
mulüne giren yalnız para cezasını veya müsadereyi veya bir meslek ve sanatın yapamamasını 
veya bu cezalardan birini veya bir kaçmı istilzam eden suçlar hakkmda takibat yapılmak 

Bu suçlardan dolayı mahkeme, heyet ve komisyonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan 
kararlar da infaz edilmez. 

Bu hüküm, kanunen kullanılması, yapılması, taşmmas, bulundurulması, saklanması, alınması, sa
tılması ve memlekete sokulması ciirüm veya kabahat olan eşyanın müsaderesine karar vernleğe mâni 
değildir. 

Yukariki fıkra haricinde kalan eşya gümaük ve diğer îtevlet ve belediye vergi ve resimlerinin 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 
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MADDE 11 — Aşağıda yazılı olanlar bu kanundan istifade edemezler : 
A) Zimmet, ihtilas ,irtikâp ye irtişa, müzayede ve münakaşaya fesat karıştırmak ve kaçakçı

lık fiillerinden birile maznun veya mahkûm olanlar, 
B) Hırsızlıktan mükerrir ve diğer cürümlerden her hangi birile ikiden fazla mahkûm olanlar , 
C) Türk ceza kanununun 10 uncu babının ikinci faslında yazılı yağmaya, yol kesmeğe ve 

adam kaldırmağa müteallik suçlardan birile maznun veya mahkûm olanlar, 
D) Türk ceza kanununun 271 inci maddesinde ve 449 ncu maddesinin 2 numaralı bendinde ya

zılı cürümlerden birile maznun veya mahkûm olanlar, 
E) 3 üncü ve 4 üncü maddelere göre hükmedilmiş ve edilecek cezalara bağlı ferî cezalar. 

MADDE 12 — Bu kanunun birinci ve ikinci maddeleri hükümlerinden istifade edenler me
muriyetten muvakkaten ve müebbeden mahrumiyet veya bir sanat ve bir meslekin icrasından me-
nedilmek gibi kanunî tesir ve neticelere ve memurin ve hâkimler kanunlarile bunlara müzeyyel 
kanunlara ve sair hususî kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten 
af ve ıskat ve sair umum inzibatî ve idarî muamelelere ve 347, 854 ve 1289 numaralı kanunlar mu
cibince Devlet hizmet ve müessesatında istihdam edilmemelerine dair verilen karara bu kanun 
ahkâmı şamil değildir . 

Âli karar heyetince intaç edilmeyen evrak Devlet şûrasına tevdi ve mülkiye dairesince altı ay 
içinde 1289 numaralı kanun dairesinde tetkik olunarak karara bağlanır. 

MADDE 13 — Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti memleketi hari
cine çıkarılmasına dair olan 431 numaralı kanunda yazılı eşhas ile Lozan muahedenamesile merbut 
affı umumî protokolünde istihdaf edilen 150 şahıs affedilmemiştir, 

MADDE 14 — Firar halinde olup bu kanunun meriyte girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Hü
kümete müracaatla teslim olmayan maznun veya mahkûm şahıslar bu kanunun hükümlerinden is 
tifade edemezler, , ı 

MADDE 15 — Yukarıki maddeler hükümleri 28 temmuz 1933 tarihinden sonra işlenmiş olan 
cürümlere şamil değildir, 

MADDE 16 — A) 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel aktolunan nikâha müstenit evlenmelerin 
ve bu evlenmelerden doğup nüfus idaresince tescilleri yapılmamış olan çocukların alâkadarların 
vesikalarla veya köy ve mahalle veya belediye ilmühaberlerile vukubulacak müracaatleri üzerine 
kayit ve tescil muameleleri yapılır. 

B) Kanunu medeninin meriyetinden bu kanunun neşri tarihine kadar evlendirme memuru huzu
runda yapılmış akte müstenit olmayarak birleşip karı koca halinde yaşayanlardan çocuk olduğu 
takdirde bu yaşayış evlenme akti sayılarak bu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlardan doğan 
çocukların da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izaf esile tescili yapılır. Şu kadar ki; erkek ev
li ise bu suretle vaki olan birleşmelerde bu hükümler cari olmaz. Ancak bu birleşmelerden hâsıl 
olan çocuklar yukarıki hükme göre tescil olunur. 

C) Bu kanunun neşrinden evvel vaki olan bu gibi birleşmelerden kanunun neşri tarihinden iti
baren üç yüz gün içinde çocuk doğduğu takdirde dahi yukarıki hükümler cari olur. 

D) Tescil muameleleri için bir sene zarfında müracaat edilmelidir. 
Ü) Tescil muamelesi alâkadarların kaymakam veya valiye vukubulan müracaatleri üzerine key 

fiyetin idare heyetlerince yaptırılacak tahkikat neticesinde bu heyetlerin tanzim edecekleri maz
batalar üzerine icra olunur. 

F) Veli veya vasi tescil için müracaat etmedikleri halde çocuk reşit olduktan sonra bu kanu
na göre tescil talebinde bulunmağa hakkı vardır. 

6) İhtilâf ve itiraz vukuunda keyfiyet mahkemece hallolunur. 
H) Tescile müteallik harç, resim ve cezalar affedilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerinden istifade edecek mevkuf ve mahpusların salıveril-
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me işleri kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde ikmal edilir. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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