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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin vefat et

tiği tebliğ ve merhumun hâtırasını tazizen bir dakika 
susuldu. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde yapılacak münakaleye dair ka
nun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Ecnebi memleketlerde sigara ve tütün satmak için 
bir limitet şirketi teşkiline; 

1 — Konya mebusu Refik Beyin İstanbul Adliye 
binası yangını hakkında şifahî sual takriri Adliye ve
kâletine. 

Lâyihalar 
1 Dahiliye memurları kanununun 3 üncü mad

desinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında' ka
nun lâyihası (Dahiliye encümenine) 

2 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 37 000 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava büt
çesinde 4 695 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Romanya Hükümeti 
arasında aktedilen dostluk, ademi tecavüz, hakem ve 
uzlaşma muahedesinin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkındaki mukavelenamenin 6 
ay daha uzatılmasına dair kanun lâyihası (Hariciye, 
Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti 
arasında aktedilen samimî anlaşma misakmın tasdikı-
na dair kanun lâyihası (Hariciye encümenine) 

7 — Türk - Rum ahali mübadelesi muhtelit komis
yonunun kaldırılmasına ait mukavelenamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve Bütçe encümen
lerine) 

Mazbatalar 
8 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 53 500 

liralık münakale yapılması hakkında 1/817, Başvekâ
let ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 2 500 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/819, Diyanet 
işleri riyaseti 1933 senesi bütçesinde 500 liralık mü-

Hizmetleri .görülen bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesine mütedair kanun lâyihalarının birinci mü
zakereleri yapıldıktan sonra perşembe günü toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

I 2 — Manisa mebusu Refik Şevkte Beyin İstanbul 
i Tramvay şirketi hakkındaki şifahî sual takriri Nafıa 
I vekâletine havale edilmiştir. 

nakale yapılması hakkında 1/820 ve Dahiliye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 30 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/823 numaralı kanun lâyihalarile İda
re heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi büt
çesine 700 liralık tahsisat konulmasına dair 2/90, Bü
yük Millet Meclisi ve Riyastei Cumhur 1933 senesi 
bütçelerinde 2 709 liralık münakale yapılması hakkın
da 2/91, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 
8 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/92 ve Büyük 
Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 4 200 liralık tah
sisat konulmasına dair 2/93 numaralı kanun teklifleri 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — Büyük Millet Meclisinin 1933 senesi ağustos 
ve eylül ayları hesapları hakkında 5/54 numaralı Mec
lis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

10 — Devlet demiryolları ve limanlan umum mü
dürlüğünün 1929 senesi son hesabına dair yapılan mu
tabakat beyannamesi hakkında 3/345 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanları umumî idaresinin 1929 yılı son hesabına dair 
1/431 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Harici
ye vekâleti memurin kanununun muvakkat 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 2/85 numaralı kanun 
teklifi ve Hariciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında
ki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair 
1/814 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznamey) 

2 — SUALLER 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C Î CELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER — Refik B. (Konya), Hamdi B. (Mersin) 

REİS — Celse açıldı efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Demiryolları inşaatı için verilen poliçe
lere ait evrakı müsbitenin Divanı muhasebatça 
vadenin hululünden evvel tetkiki hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi. 

19 - XII -1933 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Demiryollar inşaatı için verilen poliçelere ait 
evrakı müsbitenin Divanı muhasebatça vadenin 
hululünden evvel tetkiki hakkında 21-XII-1932 

tarih ve 6/3097 sayılı tezkere ile yüksek huzur
larına sunulmuş olan kanun lâyihasının, görülen 
lüzuma binaen, geri almması Nafıa vekilliğin
den yazılan 16 - XII -1933 tarih ve 6391/9655 
sayılı tezkerede rica edilmektedir. Bahsi geçen 
kanun lâyihasının iadesine yüksek müsaadeleri
ni dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelûsul bu lâyihayı iade ediyoruz. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Millî saraylardaki eşya hakkında 5/53 
numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası fil 

REİS — Ittıla husulü zımnında arzedilecek-
tir. 

Bu eşyanm sureti tevzii bilâhare Divanı Ri
yasetçe görüşülecek ve Heyeti umumiyeye arze-
dilecektir. Şimdilik ıttıla husulünden başka, 
bir karar ittihazım mucip bir mevzu yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu arka
daşlardan bir sual sorayım efendim. Bilmem ne
redeki eşya karanlık ve rutubetli yerde imiş, fi
lân yerde kokuyormuş, hava soğukmuş, kişmiş, 
oraya girmeğe şimdilik imkân yokmuş, vakti 
münasibine talik edilmiş. Oraya giden arkadaş
lar bunları böyle talik etmekle mi, yoksa derhal 
icabına bakmakla mı mükelleftirler? 

MECLİS H. T. E. REİSİ HAKKI B. (Van) — 
Bakmak mümkün değildi (Kürsüye sesleri). 

Kürsüye çıkmağa hacet yok efendim. Elbet
te müsait bir zamanda bakılır, çürüyecek bir şey 
yoktur. Yazın bakılır. 

REİS — Bendeniz de biliyorum. Bu eşya 
bakır ve tabak gibi şeylerdir. Yani çürüyecek 
bir şey değildir. 

Riyaset Divanı bir karar almak lâzımgelirse 

fiJ 31 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Heyeti umumiyeden bu kararı alırız. 
2 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, müte

kait binbaşı Ali Şevket Beyin maluliyeti hakkın
da Arzuhcd encümenince verilen kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair 4/60 numaralı tak
riri ve Arzuhal encümeni mazbatası [1] 

REİS — Arzuhal encümeninin mazbatasını 
okumağa hacet yoktur. Müsaade buyurursanız 
tarafeyn noktai nazarlarını izah etsinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Vekil Be
yin huzuru şarttır. 

REİS — Zekâi Bey ayni zamanda vekildir, 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 

müsaad buyurursanız usule ait söz söyleyece
ğim. Efendim, burada bir usul meslesi bendeniz-
ce varit oluyor. Her hangi bir arzuhal makamı 
Riyasetten encümene tevdi edilir. Encümen ar
zuhale bakar, icraya, Şûraya, nereye aitse oraya 
gönderir. Vekâlete de gider, vekâlet iki ay zar
fında encümenin sorduğu suallere cevap verir. 
Encümen o mütaleayı aldıktan sonra kararını ya
zar, karar cetveline geçirir, cetvel dağıtılır; 
cetveldeki o karara vekilin itiraz edeceğine dair 
nizamnamede sarahat yoktur. Çünkü vekâletin 
evvelce mütaleası alınıyor. Ancak mebuslar ka

fi 7 38 numaralı matbua zaptın sonundadır 
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rara itiraz edebilirler. 
Bu da bir ay içinde olacaktır. 
Şimdi Diyarbekir mebusu Zülfü Bey (Zekâi 

Bey sesleri). Zekâi Bey mebus sıfatile Arzuhal 
encümeninin kararına itiraz ediyorlar. Beyefen
di burada müdafaa ettikçe Vekil Beyin huzuru 
şarttır (Hangi vekil sesleri). Millî Müdafaa ve
kili Bey.. Çünkü vekâlet esasen mütaleasıni da
ha evvelce dermeyan etmiştir. Nizamnamemiz 
vekillerin Arzuhal encümeni kararlarına itirazla
rı hususunda sakittir. Ancak Arzuhal encümeni 
kararına her hangi bir mebus itiraz edipte bura
da mevzubahs olunca vekâletin mütaleası alın
mak lâzımgeliyor. 

REİS — Bendeniz Zannediyorum ki Süley
man Sırrı Beyin mütaleası varit değildir. Çün
kü böyle olsaydı, Arzuhal encümeninin, vekâ
letçe gayrikabili tatbik addedilen kararlarını, 
eğer bir mebus üzerine almazsa Heyeti umumiye-
de mevzubahs ettirmesinin imkânı kalmaz. 

Nizamnamenin bu husustaki maddelerini oku
yorum : 

«Madde 57 — Her mebus cetvelin dağıtılma
sı günüden başlyayarak bir ay içinde Arzuhal 
encümeninin bir arzuhal hakkında verdiği karar 
ne olursa olsun bunun Heyeti umumiyede tet
kik ve müzakeresini isteyebilir bu halde encü
men o arzuhal için mazbata tanzim ve takdimi
ne mecburdur. Bu müddet geçtikten sonra encü
men kararlan katiyet kesbeder.». 

«Madde 58 — Heyeti umumiyenin müzake
resine arzolunan arzuhaller hakkında icap eder
se ait olduğu vekil veya göndereceği memur 
dinlendikten sonra reye müracaat olunur.». 

Nizamname işin Heyeti umumiyeye şekli 
şevkini böyle tesbit ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Lütfen 
59 uncu maddeyi de oku. 

REİS — Okuyayım efendim. 
«Madde 59 — Vekiller kendilerine gönderi

len arzuhallerle, arzuhaller üzerine encümence 
ittihaz olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkın
da icra ettikleri takibatı ve kendilerince mütte-
haz kararları, nihayet iki ayda encümene bildi
rirler. 

Şimdi nizamnamemizde hakikaten Arzuhal 
encümeninin kararına itiraz edecek olan veya
hut onun Heyeti umumiyede müzakeresini iste
yecek olan mebusun ayni zamanda vekil ola
bilmek ihtimali derpiş edilmiş değildir, nizam
namede derpiş edilmeyen bir şey nizamname 
mucibince gayricaizdir; denecek olursa daha 
bir çok meselelerin bu gayricaizlerin içine ithal 
edilmesi lâzımgelir. Bendeniz zannediyorum ki 
Millî Müdafaa vekili 57 inci madde mucibince 
Diyarbekir mebusu sıfatile bu kararın Heyeti 
umumiyeye şevkine salâhiyettardır. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. 
(Diyarbekir) — Bendeniz de Heyeti Celileye bu 
baptaki noktai nazarımı Diyarbekir mebusu sı

fatile arzediyorum. Süleyman Sırrı Beyin bu
yurdukları, Hükümetin huzuru vaziysti Hükü
metteki diğer arkadaşlarım tarafından temin 
edilecektir. Hükümetten sorulan suale eğer ben
deniz cevap veremezsem Maliye vekili Bey ce
vap verecektir. 

Şimdi efendim mesele şudur: Binbaşı müte
kaidi Ali Şevket Beyin beşinci dereceden terfih 
zammı alarak tekaüdü icra edildikten sonra ol-
baptaki kanun mucibince, bütün malûller gibi 
üç senede bir defa derecei maluliyetinin tesbiti 
için yeniden muayeneye sevkedildiğinden bu 
muayene neticesinde evvelki terfihi iktiza etti
rir derecede maluliyeti görülemediğinden, ya
ni beşinci dereceden terfihini icap ettirecek 
derecede maluliyeti tebeyyün etmediğinden 
Heyeti sıhhiyece evvelce yapılmış olan terfih 
zammının refine karar verilmiş ve bu zat onun 
üzerine hakkında yapılan bu muamelenin doğru 
olmadığından bahisle Arzuhal encümenine mü
racaat etmiş, Arzuhal encümeni, dairenin verdi
ği kararın doğru olmadığına dair ittihazı karar 
etmemiş. Şimdi esbabını Heyeti Celilenize arze-
deceğim. 

Mesele 551 numaralı kanunun 11 inci madde
sine merbut emraz cetvelinin tatbiki veya an
laşılmasının tefsiri şeklidir. Eğer Heyeti Celile-
niz bilûmum malûllerin terfihi hakkındaki ka
nunun bu maddesini tefsire lüzum görecek olur
sa evvelâ mütehassıs bir encümene verecek ve 
onun üzerine isabetli kararını vermiş olacaktır. 

11 inci maddeye merbut 44 üncü bentte ay
nen şöyle diyor: «Meşakı seferiyeden mütevellit 
daülbühür nevebatı veyahut marazı uzvii kalp 
ve intifahırie ile muhtelit iltihabu kasabatı 
müzmine». 

Şimdi bunu doktor arkadaşlarım daha iyi bi
lirler ki, bana anlattıklarına göre, müzmin ka-
sabat iltihabının hat şekli, marazı uzvii kalbi 
hâsıl eder. Yani fennen intifahırie müzmin 
kasabat iltihaplarının bir neticei tabiiyesi ol
makla beraber iş görülemeyecek derecede ilerle
miş intifahırie vekayiinde de kalpte tegayyü-
rat bulunur. Binaenaleyh üç hastalık arasında 
bir münasebet vardır. Onun için 43 üncü 
bentte, yalnız marazı uzvii kalplerin derece
leri tasrih edilmiştir. Vazıh olan 44 üncü ben
din üçüncü fıkrasının, yukarıda arzettiğim gibi, 
bütün hükmü aynen vekâletimizce tatbik edili
yor. 

Şimdi Arzuhal encümeni bu fıkrada kanu
nun «ve» ile raptettiği hastalıkları «veya» şek
linde kabul etmiş, bu sebeple Ali Şevket Beyin 
maluliyetini terfih zammı almağa kâfi görmüş
tür. Bunun üzerine bir ihtisas encümeni olan 
Sıhhiye encümeninin de mütaleası sorulmuş, o da 
uzvî kalp hastalığı ile birlikte intifanı rie ile 
muhtelit iltihabı kasabatı müzminenin bulunma
sı beşinci derece maluliyete geçmek için şart de-
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ğildir demiştir. Üçüncü maddeden anlaşılan em
razı intaniye yahut rieviye veyahut terdit neti
cesi marazı uzvii müzmini kalp. O da şu veya 
bu türlü hastalıkların neticesi, ya romatizma 
neticesi veya emrazı intaniyedir. Şimdiye kadar 
tatbikat ve malûlin hakkında yapılan muamele 
böyledir. Mevzubahs olan rapor da şudur: Bu 
«adamın üçüncü muayenesinde, evvelki mua
yenesinden sonra bu maddeye tevfikan terfih 
zammı alırken, sonraki muayenede intifahırie 
ve zatülkasabatı müzmineye müptelâ bulunduğu 
fakat kalbinin sağlam olduğu tahakkuk etmiş 
ve bilûmum malûllerin terfihi hakkındaki 551 
numaralı kanunun 11 inci maddesine merbut 
emraz cetvelinin 44 üncü bendine nazaran bu 
hastalıkların dereceye girebilmesi için marazı 
uzvii kalp ile muhtelit bulunması lâzımgeldiğin-
den bu maluliyet kanunun tarifinden hariç ad
dedilmiştir. Bunun üzerine bu zat Büyük Mil
let Meclisi Arzuhal encümenine istida etmiştir. 
Arzuhal encümeni de cümle arasındaki (ve) 
edatını (veya) şeklinde kabul ederek zatülka-
sabatta olmasını beşinci derecede maluliyet 
olarak kabul etmiştir. Bu tefsir şekli arzettiğim 
mahiyette olduğu için bunun bir ihtisas encü
meni tarafından tetkik ve tefsir edildikten son
ra .Meclisi Âli Heyeti Umumiyesine arzedilmek 
icap eder. Böyle olmadığı takdirde şimdi arzet
tiğim izahattan Meclisi Âlinin vazifesi Arzu
hal encümenine intikal etmiş olur ki, doğru bir 
sey olmayacağı kanaatindeyim. 

ARZUHAL E. M. M. ZİYAETTİN KARA-
MTJRSAL B. (istanbul) — Beyefendiler, mese
lenin inkişafı için tavzih mahiyetinde bazı ma
ruzatta bulunmak isterim, ayni zamanda muh
terem Zekâi Beyefendiye de cevap vermiş ola
cağım. 

İsmi geçen binbaşı Ali Şevket Bey Mektebi 
harbiyeden çıktıktan sonra sırasile bir çok mu
harebelerde bulunmuş ve binnetice meşakı sefe-
riyeden mütevellit olmak üzere intifahı rie ile 
muhtelit iltihabı kasabatı müzmineye uğra
mış. Daha basit tâbirle, müzmin göğüs darlı-
ğile müzmin bronşite maruz kalmış. Bunu te
kaüde sevketmişler, tekaüde şevkini icap eden 
bu hastalıklar sıhhiye dairesince beşinci dere
cede maluliyet üzerinden terfih zammı almağı 
icap edeceği mütalea edilmiş ve kendisine bu 
suretle terfih zammı verilmeğe başlanmış. 
Malûmu âliniz bu gibi malûl olanlar üç senede 
bir devre muayenesine tâbi tutulurlar. Bu za
tin de üç sene sonraki muayenesinde ayni has
talık kendisinde mevcut olduğu görülmüş fa
kat ortaya bir de kalp hastalığı meselesi çıka
rılmış. Bu zat kanunun icabına tevfikan yapılan 
muayeneye göre verilmesi lâzımgeleıı terfih 
zammını müstelzim hastalıklar kendisinde mev
cut olduğu halde ahiren ortaya bir de kalp 
hastalığı çıkarılmasından mütehayyir kalmış. 
Biçare, sağa müracaat etmiş, sola müracaat 

etmiş, nihayet üç buçuk kuruş terfih zammı 
için bir de kalp hastalığına uğramaktansa 
tevzii adelete memur olan Meclisi Âliye uğra
yıp arzuhal etmeği tercih etmiş. Vermiş oldu
ğu arzuhal usulen Arzuhal encümenine havale 
edilmiştir. Encümen arzuhali tetkik etmiş, 
meselede bir aykırılık olduğunu görerek vekâ
lete göndermiş. Vekâlet ise evvelki muamele
den bahsetmiyerek yapılan son muamelenin 
tarifatı kanuniyeye muvafık olduğunu beyan 
ile terfih zammını veremeyiz demiştir. Bunun 
üzerine, meseleyi, tetkika mecbur kaldık. Or
tada bir vatandaşın şikâyeti var, kanun var, 
vekâletin noktai nazarı var, tetkik edelim de
dik. 551 numaralı kanunun 11 inci maddesinin 
44 üncü bendi şöyle diyor: «Meşakı seferiyeden 
mütevellit daülebher nevebatı, yahut marazı uz
vii kalp, ve intifahı rie ile muhtelit iltihabı 
kasabatı müzmine. » Şimdi hepimiz biliriz ki 
sarfta gayet basit bir kaide vardır. «Vav» harfi 
infisal, ittisal, âtıfa mânalarına geldiği gibi 
şu ve bu mânaya da gelir. Bu vavın infisal mâ
nasına geldiğine kanaat etmekle beraber me
selenin ayni zamanda bir fen ve ihtisas işi 
olduğunu mütalea ederek, muhterem Sıhhiye 
encümenine havale ettik. Sıhhiye encümeni, 
fennî bir surette meseleyi tetkik ettikten son
ra mütaleasını ve kararını bize tevdi etti. Ka
rar uzun olduğu için tasdi etmek istemiyorum. 
Yalnız bizi alâkadar eden satırları müsaa
denizle okuyacağım: Uzvî kalp hastalığı 
meşakı seferiyeden olmuş ise evleviyetle beşinci 
dereceyi kazandıracağı ve dereceye girmek için 
bununla birlikte intifahı rie ile muhtelit ilti
habı kasabatı müzmine bulunmasına ve hatta 
mutat olan müterafik tabirile kullanmamış ol
masına mebni Binbaşı Ali Şevket Bey hakkında 
intifah ürree ile muhtelit iltihabı kasabatı müz-
mineden dolayı evvelce 5 inci terfih derecesine 
ithali suretile yapılan muamelenin doğru oldu
ğuna karar verilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Biz de tabiî böyle mütehassıs bir encümenin 
noktai nazarını tetkikatımıza muvafık gördüğü
müzden dolayı bu vatandaşın hakkını teslim et
tik ve kararımızı o suretle verdik. Mesele bun
dan ibarettir. Hüküm Heyeti Celilenindir. 

Yalnız bendeniz bir noktaya işaret edece
ğim. Bir dairei resmiye kanunu bu gün böyle 
anlıyor ve böyle tatbik ediyor, ertesi gün başka 
suretle anlıyor ve tatbikatını değiştiriyor. Daha 
doğrusu kanunu tefsir mahiyetinde ve kendi 
kendisine tebdil ve tadil ediyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Hatayı tashih 
ediyor Ziya B. 

ZİYAETTİN KARAMURSAL B. ( Devam
la ) — Hata olmadığını Sıhhiye encümeni de 
söylüyor. 

Şimdi ortada bir dairei resmiyenin muamelâ
tının istikrarı, inzibatı, intizamı noktasından 
ve harplerde vücutlerini yıpratmış olan bir ta-
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kim malûl vatandaşların hakları noktasından 
bu mesele üzerinde biran olsun tevakkuf edilmek 
icap eder zannındayım. Bendeniz ve Zekâi Be
yefendi noktai nazarlarımızı arzettik. Makamı 
Riyasetten mazbatamızın reye konmasını ve ka
bulünü rica ederim (Bravo sesleri, alkışlar). 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bir nokta 
hakkında tenevvür etmek isterim. Ali Şevket 
Beyin arzuhali, Arzuhal encümenine nazaran, 
icranın son kararına mı taallûk ediyor, yoksa 
bidayeten bir başka yere havalesi icap eden 
bir arzuhal midir? Yani tetkike esas tutulan ar
zuhalin bahsettiği mesele arzettiğim gibi icranın 
son kararı üzerine midir, yoksa bir başka yere 
havalesi mi lâzımdır? 

Ar. E. M. M. ZİYAETTİN KARAMURSAL B. 
(istanbul) — Efendim, müsaade ederseniz bu 
husutaki teamülümüzü arzedeyim. 

Fertler arzuhal verir. Arzuhal de icranın 
son kararından bahseder. Fakat o ferdin müta-
leası bizim için kanaatbahş değildir. Bir kere 
merbut olduğu vekâletin noktai nazarını anla
mak ve iddia ettiği husus doğru mudur, değil mi
dir? Bunu resmî bir lisandan dinlemek icap 
eder. Biz de daima vekâletlere gönderiyoruz. 
Oralardan aldığımız cevaplardan sonra muamele 
yaparız. Teamülümüz budur (Kâfi sesleri, reye 
sesleri). 

REÎS — Söz isteyenler var, buyurunuz vekil 
Beyefendi. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂI B. (Di-
yarbekir) — Hiç şüphesiz maksat mütekait bin
başı Şevket Beyin refah derecesi alması veya al
maması değildir. Heyeti Celile nasıl emrederse 
öyle olur. Mesele bir kanunun tefsiri mevzuudur. 
Ziya Beyle aramızda epey zamandanberi münaka
şa edilen ve benim evvelâ Başvekâlet tarafından 
vekâlete vaki tebligat üzerine vekâletin noktai 
nazarını izah ve Heyeti Celileye bu noktai na
zarı arzetmek sadedinde vaki maruzatım Diyar-
bekir mebusu veya Malatya mebusu sıfatile gel
memiştir diye kabul etmekten ve Heyeti Celi
leye arzetmekten imtina, eden Ziya Beyle ara
mızda altı aydanberi devam eden bu mesele şah
sî olmaktan ziyade bir kanunun tefsiri meselesi 
olduğu için Heyeti Celileden çok istirham ede
rim, meseleyi ariz ve antik tetkik buyursun. 
Mesele bir adamın alacağı maluliyet derecesinin 
şu derece veya bu derece olması mevzuu değil
dir. Yani Arzuhal encümenince ittihaz edilmiş 
bir karara, demin Reis Beyefendinin de izah 
buyurdukları gibi, muttali olduğumuz tarihte 
Başvekâlet vasıtasile Heyeti Celileye maruzatta 
bulunmak üzere makamı Riyasete tezkere yaz
mış ve Arzuhal encümenine havale edilmiştir. 
Arzuhal encümeni ve bilhassa Ziya Bey bunu na
zarı itibare almamış, çünikü Hükümet iti
raz edemez, mutlaka nizamnamei dahilinin mad
desi mucibince bir mebus tarafından itiraz edil
mek lâzımdır denmiş. Bunun üzerine Malatya 
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I ve Diyarbekir mebusları sıfatile itiraz edilmiş 
ve o zamandan bu zamana kadar sürüklenip 
kalmıştır. 

Şimdi burada mevzubahs olan bir kanunun 
bir fıkrasının tefsiridir. Bunu tefsir edecek 
olan Arzuhal encümeni olmamalıdır. Her hangi 
bir müracaat üzerine bir kanunu Arzuhal encü
menine tefsir etmek salâhiyetini Heyeti Umu* 
miye vermemiştir. Çünkü tefsir hakkı Heyeti 
Celileye aittir. Bence bu, kanunun tefsiri de
mektir (Tamamile öyledir sesleri), ve bu tefsiri 
Heyeti Celileniz yapacaktır. 

Tatbikat böyle cereyan etmiştir. Ziya Beyin 
mevzubahs ettiği raporun evvelce başka sonra 
başka telâkki edildiği varit değildir. Rapor 932 
tarihlidir. Bu devre muayenesine ait olan rapor
dur ve devre muayenesine ait olan raporda şu 
ibare vardır: 

« Fartı semane ile müterafık müzmin zatül-
kasabat ve intifahurriesi, vardır ve marazı uzvii 
kalp yoktur, diyor. Bunun üzerine heyeti sıhhi
yenin verdiği karar 932 tarihlidir. Mademki öy
ledir. Refahtan istifade edemez diyor. Amma 
evvelce refahı istilzam eden rapor başka rapor
dur, yanımda yoktur, yanımda olsaydı bunu da 
Heyeti Celilelerine, okurdum, o da böyle değildir. 
O zaman (vav) böyle kabul edilmiş, sonradan 
intifa şeklinde okunmuş, o zaman böyle içtihat 
etmişler, şimdi böyle içtihat etmişler meselesi 
yoktur. Bu, son muayene raporudur ve sara
hatle marazı uzvii kalpten bu adamın salim ol
duğunu ifade etmektedir. Bu noktadan sıhhi-

' ye dairesi bu fıkranın sarahatine göre bu adam, 
i beşinci dereceden maluliyet refahına dahil ola

maz demiştir. Herkese yaptığı gibi. Şimdi bu 
tatbikat yanlıştır, filân sıhhiye reisi tarafından 
şöyle olmuştur, filân reis tarafından başka türlü 
tatbik edilmiştir, meselesi mevcut değildir. Ve
kâletin anladığı bu tarz yanlıştır, bu fıkrai ka-
nuniyeden böyle anlamak lâzımdır, yolunda He
yeti Celileniz tarafından ittihaz edilecek karar 
tefsir mahiyetindedir (Doğru sesleri). Ve an
cak o karan Heyeti Celile ittihaz eder. 
Bunun için de evvelâ, mütehassıs encümene 
havale edilir. Orada tetkik edilir. Neticede it
tihazı karar olunur. Tefsir kararı ittihazı için yol 
budur. Büyle yapılırsa amenna ve sellemna. 
Fakat Aruzuhal encümeni tefsir karan ittihaz 
edemez (Doğru sesleri). Bilhassa şu nokta çok 
mühim olduğu için - bu adamın şu vasıta ile 
elde ettiği hakka itiraz için değil - bu noktaya 
Heyeti Muhteremenin nazarı dikkatini celp 
için maruzatta bulundum (Doğru sesleri). 

REİS — Refik Bey... 
REFlK B. (Konya) — Müsaade buyurulursa 

Sıhhiye encümeninden buradan bir sual sora
yım. 

REÎS — Rica ederim, kürsüye buyurun. 
REFlK B. (Konya) — Bendeniz de mazba-

I tayı okuduğum zaman, Arzuhal encümeninin 
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son defa vermiş olduğu kararın, doğrudan 
doğruya 551 inci maddenin 44 üncü bendinin 
tefsiri yoluna gittiğine kani oldum. Binaena
leyh Heyeti Umumiye Zekâi Beyefendinin mü-
taleasını dinledikten sonra lâzımgelen karan 
verecektir. 

Mazbatayı okuduğum zaman bir nokta da
ha nazarıma dolaştı. O da şudur: Arzuhal 
encümeni, Sıhhiye encümeninden mütalea sor
muş. Sıhhiye encümeninin mütaleasını oku
dum. Fakat Sıhhiye encümeninin yazmış ol
duğu mütalea zannederim, mazbataya eksik 
olarak geçmiştir. Tamam olarak geçmişse 43 
ve 44 üncü bentlerin sarih ibareleri aynen kon
mamıştır ve böylece 551 numaralı kanunun 44 
üncü bendile 43 üncü bendindeki marazlar çok 
sarih olduğu halde birbirine karıştırılmış ve 
böylece salim bir mana istihracı kabil olama
mıştır. Bu maruzatta bulunduktan sonra Sıh
hiye encümeninden şunu soruyorum: Marazı 
uzvii kalp ve intifahırie ile muhtelit zatülka-
sabatı müzmine... Bu ne demektir? Müzmin ka-
sabat iltihabı, müzmin marazı uzvii kalpten 
ayrı mıdır? 

Bu suali sormaktan maksadım şudur: Mad
denin 43 üncü bendi, beşinci derecede terfih 
zammı alabilmek için müstakil bir müzmin 
marazı uzvii kalpten malûl olmasını tasrih edi
yor. 44 üncü bent yine beşinci dereceden ter
fih zammı alabilmek için meşakı seferiyeden 
mütevellit daülbühür nevebatı veyahut ma
razı uzvii kalp ve intifahırie ile muh
telit zatülkasabatı müzmineden bahsediyor. 
yani burada intifahırie ile muhtelit zatülkasaba
tı müzmine vardır. Halbuki 43 üncü bentte müz
min marazı kalp vardır ve müstakildir. 

Şu halde 44 üncü bentteki hastalıklarla ma
lûl hastaların, diğer iki hastalıkla da malûl bu
lunması lâzrmgeliyor. Onun için bu fennî cihe
tin mütehassıs encümen olan Sıhhiye encümeni 
tarafmdan izah edilmesi lâzımgelir. Şunu da 
arzedeyim ki noktai nazarım değişmiyor. Arzu
hal encümeni burada doğrudan doğruya bir har
fe mana vermektedir «Ve» yi, «veya» suretinde 
telâkki ediyor ki, «ve» nin bir çok şekilleri var
dır, vavı ittisal, vavı infirat, vavı cemi gibi. Bu
nu her ne ise mütehassıs encümen izah buyur
sunlar. 

MEMET ALİ B. ( Artvin ) — Efendim, bu 
Ali Şevket Beyle benim Makedonyada arka
daşlığım vardır. Kendisini çok iyi bilirim. Ben
den; üç sene evvel bir rapor istediler. Hakikaten 
arkadaşlar bu adam bir hafta kar altmda kal
dıktan sonra sağ olarak bulundu. Fakat arka
daşlar bunu bu gün buraya getirseniz görürsü
nüz ki buradan Ankara palasa kadar yürütmek 
imkânı yoktur. Bunun parasını keselim veya 
kesmeyelim, bu, Heyeti Celilenin reyine kalmış
tır. Fakat bu kadar felâketler geçiren bu arka
daşın terfihi düşünülmüş olmak için beşinci de

receden malûl kabul edilmesini rica ederim. (Al
kışlar) . 

' ZİYAETTÎN KARAMURSAL B. ( İstan
bul) — Bendeniz encümenin noktai nazarını ar-
zetmiştim. Fakat muhterem Zekâi Beyefendi 
bendenizin şahsımı karıştırarak muamelenin 
başka şekilde olduğunu ifade ettiler. Onun için 
şahsan cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 

Tatilden geldiğimiz gün ruznamede bir 
karara itiraz edildiğini gördüm. Vekâlet 
tarafından bir kararımıza itiraz olunuyor. Hal
buki dahilî nizamnamemiz gayet sarihtir. Hiç 
bir vekil kararımıza itiraz edemez. Ancak bir 
mebus edebilir. . Tabiî bu şekilde mazbatayı biz 
yazmadık. Yazsak bile Heyeti Celile kabul et
mezdi. Vekil Beyefendiyi, bu takrirlerini me
bus sıfatile imza etmeleri için aradım;. Makam
larına da gittim. Yine muvaffak olamadım. Ni
hayet burada son gün kendilerini buldum; Di-
yarbekir mebusu Zekâi Bey imzasını koydular. 
Kendilerile bendenizin burada şahsî bir şeyim 
yok. Bendenizin hüsnü niyetime makrun olan 
bu hareketimi o vakit fartı gayret şeklinde gös
termişlerdi ve buna da hayret etmiştim. 

Mesele bir vatandaşın hakkıdır. Encümen bu
nu tetkik ederek Heyeti Umumiyeye şevketti. 
Tasvjbi Heyeti Celileye kalmıştır. Sıhhiy en
cümeninin noktai nazarına atfen encümen bunu 
tefsir mahiyetinde addetmedi. Tahkikatımız 
doğru ise Millî Müdafaa vekâleti Sıhhiye dai
resi de böyle telâkki ederek bir çoklarına yine 
bu iki hastalık dolayısile maaş vermişlerdir. Hat
ta bu zate de iki üç sene terfih zammını vermişler, 
devre muayenesinde bu mesele ortaya çıkıyor. Ka
nunun 43 üncü bendinde şu tarzda yazılıdır. Hi-
dematı askeriye ifası esnasında ânz olan kalp 
hastalığını başlı başına terfih zammını müstel-
zim mahiyette görerek bu malûllere terfih zam
mı veriyorlar. 

Şimdi hidematı askeriye ile meşakı seferi
ye arasında çok fark vardır. Hidematı askeriye 
esnasında uğranılan bir kalp hastalığı terfih 
zammını icap ettiği halde tabiidir ki meşakı 
seferiyeden doğan kalp hastalığile birlikte in-
tifahı rie ile muhtelit iltihabı kasabatı müz-
minenin daha fazla bir zamma uğrayanlara ve
rilmesi icap eder. Mütekaddim bentteki sara
hate ve bu 44 üncü bendin mündericatına ve 
muhteviyatına mütehassıs encümenin mülâha
zasına binaen encümen bu işin tefsir ile müna
sebetini görmemiştir. Takdir Heyeti Celileni-
zindir (Reye sesleri). 

HAKKI SİNASİ Pş. (Erzurum) — Arkadaş
lar, Bendeniz bidayeten maddei kanuniyenin 
üç hastalığı üzerinde fennen bir kaç kelime söy
leyeceğim. Meşakı seferiyeden mütevellit (Da
ülbühür), bir de marazı uzvii kalp, sonra 
intifahürree ile müterafık. Biri nervö, birisi 
«Malâdı organikle», diğerlerinin muhteliti (ast-
ma - asthime) a müptelâ olan hastayı beşinci 
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dereceden maluliyetle terfih zımmına tâbi tut
muşlar. ( Astma - asthme ) nöbetle gelir ve 
hastayı keser. Müruru zamanla hasta daha 
fazla mutazarrır olur. Halbuki diğer taraftan 
intifahürree ile bronşit kroniği var, bir de 
«Malâdi dü kör» mevcut. 

Şevket Beyin şahsını tanımam, yalnız bi
lirim ki kalp hastalığının bulunması terfih zam
mını temin edebilir. Memet Ali Bey arkada
şımız, diyor ki, bir hafta kar altında kaldı, 
buradan Ankarapalasa kadar gidemez. Yirmi 
sene harplerde ömür çürütmüş bu adamın ala
cağı para 25 liradır. Arkadaşlar, zannederim 
Heyeti Muhtereme bu fedakâr arkadaşımızdan 
lütuflarını diriğ etmez. Binaenaleyh Arzuhal 
encümeninin mazbatasının reye konup kabulü
nü rica ederim (Alkışlar, Müzakere kâfidir 
sesleri). 

BAKTERİYOLOK REFİK B. ( Bursa ) — 
Efendim, bu mesele hakkında uzun uzadıya 
izahat verildi. Bendeniz bir hulâsa yapayım. 
Bir binbaşı muayene edilmiş, iki hastalık bu
lunmuş. întifahırie ve zatul kasabatı müzmi
ne. İlk muayenede marazı uzvi kalp bulunma
mıştır. Bu iki hastalık 511 numaralı kanunun 
11 inci maddesinin 44 üncü bendine tevafuk 
ettiğinden kendisi beşinci dereceden terfih 
edilmiştir. Aradan üç sene geçmiş, üç sene 
sonra devre muayenesinde eski hastalıkları ya
ni göğüs darlığı ve bronşit kronik yine bu
lunmuş. Binaenaleyh kanunun maddei mah-
susasına tevfikan bunun hakkında yapılacak 
başka bir muamele yoktur. Eğer hastalık de
ğişmiş olsaydı veyahut eski hastalık zail ol
muş olsaydı o zaman muamele yapılabilirdi. 
Muayene edildiği vakit eğer eski hastalığı ay
nen mevcut ise artık bunun hakkında ya
pılacak başka bir muamele yoktu. Ev
velce buna terfih zammı veren Müdafaai Mil
liye vekâleti sıhhat dairesi bu sefer 
eski kararından rücu etmiştir. Bu kararı hiç 
bir sebep yokken değiştirmiştir. Denilmişti ki, 
marazi uzvii kalp ve intifanı rie ile zatülkasa-
batın mevcudiyeti terfih zammı için kâfi değil
dir. Bunun üzerine mütekait binbaşı Ali Şev
ket Bey tarafından Meclise müracaat ediliyor. 
Arzuhal encümeni Sıhhat encümeninin mütale-
asını sormuştur. Bu meseleyi tetkik ettik. Mev-
zubahs 3 hastalık, yani intifahı rie, marazı uz
vii kalp ve zatülkasabat hakkında emraz cetve
linin 43 ve 44 üncü bentleri vardır. 43 üncü bent 
alelıtlak hizmeti askeriye - hazarda olsun sefer
de olsun - bsnasında ânz olan hastalıklara aittir. 
Binaenaleyh meselâ bir asker kışlasında iken ti-
fosa veya romatizmaya yakalanmış ve bunların 
neticesi olara<k marazı uzvii kalp olmuştur. Bu 
43 üncü bende temas eder. Harpte olmadığı 
halde kalp hastalığile terfihe nail olur. 44 üncü 
bent ise ancak meşakı seferiyeden mütevellit 
hastalıklara aittir. Bu bentte daülbühür neve-

batı yahut marazı uzvii kalp ve intifahı 
rie muhtelit zatülkasabat vardır. Şimdi 
43 üncü bende göre yalnız, vakti hazarda bile 
alman marazı uzvii kalp terfih zammı için bir 
maluliyet oluyor. Terfih dereceleri de 6 dır. 
Burada mevzubahs olan dava sondan ikinci, ya
ni beşinci derecedir. Yalnız kalp hastalığile ter
fih derecesine girmeye kâfi geliyor. 

Böyle olduğu halde harpte meşakı seferiye
den mütevellit marazı uzvii kalp bu dereceye 
girmeğe evleviyetle kâfidir. Bunun üzerine ar
tık intifahı rienin ve zatülkasabatm bununla be
raber olmasına lüzum yoktur. Bunlar da ken
di başına ehemmiyetli birer maluliyettir. Onun 
için yapılacak başka muamele yoktur. Encüme
nin kanaatine göre intifahı rie ve zatülkasabat 
olduğu ha] de marazı uzvii kalbi burada arajma-
ğa lüzum yoktur. Bu ana kadar acaba ne mua
mele yapılıyor, bunu da sormak istedik. Vaktile 
bu işlerde çalışan doktorları encümenimize davet 
ettik. Sorduk ve anladık ki ; onların da noktai 
nazarları encümenimizin noktai nazarına te
vafuk ediyor. Evvelce de bu suretle muamele 
yapılıyordu. 

Vekil Beyefendinin beyanatının bir noktasın
da biraz zühul var. Önce marazı uzvii kalp var
mışta sonradan zail olmuş buyurdular. Öyle 
değil. Evvelden ne hastalıklar bulundu ise dev
re muayenesinde de aynen onlar bulunmuştur, 
evvelce de kalp hastalığı vokmuş, bunu da sor
duk. Üç seneden beri bu yolda tatbik ediliyor
muş. Üç sene evvel bu zatin bu suretle terfih 
edilmiş olması evvelce de böyle muamele ya
pılmakta olduğunu teyit ediyor. Hulâsası şu olu
yor ki, Sıhhat işleri dairesinin üç sene evvel 
verdiği karar bu güne kadar tatbik edilmiştir 
ve muvafıktır. Encümenimizin noktai nazarına 
bu tevafuk etmektedir. Maamafih rey tabiî He
yeti C dilenindir. En isabetli karar şimdi veri
lecek reylerinizle anlaşılacaktır (Alkışlar). 

(Müzakere kâfi sesleri). 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di-

yarbekir) — Müsaade buyurun efendim, mak
sadım itiraz etmek değildir. Heyeti Celile nasıl 
arzu ederse öyle karar verir. Arkadaşım bir şey 
söylediler, zapta geçeceği için izah etmeğe mec
burum. Buyurdular ki, evvelce böyle tatbikat 
yapılmıştır, binenaleyh ikinci muayenede de es
ki tatbikatı bozmağa sebep yoktur... Zannede
rim ki, bu telâkki yanlıştır. Heyeti Celile bunu 
kabul buyurmamalıdır. Bir memur her hangi bir 
zamanda kanunu yanlış anlaması yüzünden, 
yanlış tatbikat yapabilir. Fakat ondan sonra ge
len her hangi bir memur, bunun yanlış yapıldı
ğını anlar anlamaz derhal tashih eder, hiç bir 
zaman yanlış tatbikatta devam etmez. Heyeti 
Celile de yanlışın idamesini terviç etmez. Ben
deniz demin arzederken demiştim ki: 1932 tari
hinde verilen karara nazaran zam yapılması lâ-
zımgelmez. denmiştir. Bu karar rapora müste-
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nit olduğu gibi evvelki karar da yine ayrı bir 
rapora binaendir. Bunu size gösterecektim, fa
kat yanımda yoktur, dedim. Belki de bu günkü 
rapor gibi, iltihabı kasabatı müzmine ile malûl 
ve fakat kalp hastalığı noktasından salimdir di
yen bir rapordur. Lâkin bu defaki karar marazı 
kalpten salim olduğunu söylüyor. Evvelki ra
por da böyle ise evvelkiler bunu böyle anlamış
lar, fakat bu günkülerin bu yanlış üzerinde ıs
rar etmesi lâzımgelmez, amma Heyeti Celile bu 
kanunu böyle anlar ve öyle tatbikini isterse ta
biî mutadır. 

REİS — Söz isteyen kalmadı. 
Arkadaşlar; bendeniz vazifem noktai naza

rından, müzakeratı hulâsa etmek mecburiyetin
deyim. Ortada iki fikir vardır. Birisi kanunu 
tatbik ile mükellef olan dairenin vekilinin tale
bi ki, tefsir talebidir. Diyor ki, kanunun 43 ve 
44 üncü fıkralarını Arzuhal encümeninin verdi
ği karara mugayir olarak anlıyorum, tatbika
tımız gerek Ali Şevket Bey hakkında, gerek bu
raya müracaat etmemiş diğer zevat hakkında 
böyledir ve benim anlayışım böyle olunca 43 ve 
44 üncü fıkraları bütün alâkadarlar hakkında 
böyle tatbik edeceğim ve illâ tefsir ediniz, ne 
yapacağımı bileyim (Doğru sesleri). 

ikinci fikir de Ali Şevket Bey hakkında veri
len kararın reye konulması yolundadır. Bu iki 
mesele hakkındaki reyleriniz muhteliftir. Tef
sir kararı verilirse, gerek evvelkiler hakkında, 
gerek Ali Şevket Bey hakkında, gerek bundan 
sonrakiler için tatbikat öyle olur. Halbuki / i 
Şevket Bey hakkındaki karar reye konursa b ş-
kasına tesir etmeksizin şahsî olarak müessir olur. 
Binaenaleyh iki teklifi ayrı, ayrı reye koyaca
ğım. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, Vekil Zekâi Beyin, Konya mebusu Re
fik Beyin beyanatı üzerine makamı riyaset, orta
da bir de tefsir meselesi mevcut olduğunu söyle
diler. Orta yerde tefsir meselesi yoktur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Niçin? 
SAİT AZMİ B. (Devamla) — Çünkü tefsir 

ipham halinde olup izaha tahammülü olan hu
suslar için usulüne tevfikan talep edilebilir. Bir 
kanunun bir ibaresini tatbikatta mesul, icra mev
kiinde bulunanlar birinde şöyle, birinde böyle 
mâna vermiş, bu suretle tatbik etmiş. Bundan 
mutazarrır olan fert, hakkı şikâyetini istimal 
ederek Büyük Millet Meclisine şikâyet etmiş, 
Büyük Millet Meclisi de şu tatbikatınız doğru
dur, kanunun mânası bundan ibarettir, ikinci 
yaptığınız tatbik yanlıştır, diyor (Demiyor ses
leri) . 

Her müracaat edilen, şikâyet edilen husus
ta şüphesiz ki icranın anladığı mânanın doğru 
olmadığı ve şöyle tatbik edilmesi lâzımgelir neti
cesine varacağına göre tefsir mevzuu yoktur 
(Handeler). 

Aksi halde vaziyet şu olacaktır: Efendim Ar

zuhal encümeni yapılan muamele, hilafı kanun
dur der. Hilafı kanun demesi; anladığınız mâ
na yanlıştır, mâna bu değildir demekten başka 
mâna ifade etmez. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu tefsir değil 
midir? 

SAİT AZMİ B. (Devamla) — Bu tefsir de
ğildir, buna dikkat etmenıiz lâzımgelir. Aksi 
halde Arzuhal encümeninin kanunsuzdur dediği 
her meselede bir tefsir ka ran almak mecburiye
tinde kalacağız iki iyi bir netice tevlit etmez. 

REİS — Efendim, maalesef arzetmek lâzım
gelir ki ; Arzuhal encümeninin verdiği karar
lan tefsir telâkki etmek, bizim mevzuatımıza 
mugayirdir. Bunlar hususî kararlardır, alâka
dar hakkında verilen bir karardır, doğruluğu 
veya yanlışlığı tefsir mahiyetinde değildir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Reis Bey, söz isti
yorum. 

REİS — Müsaade buyurun, söz vermiyorum, 
söz yoktur, mesele tenvir edilmiştir. Binaenaleyh 
Hükümetin bu mesele baklanda vaki tefsir tale
bini reye koyacaĞım. 

SÜLEYMANİ3IRRI B. (Yozgat} — Efen
dim, müsaade buyurun, usul hakkında söz isti
yorum. 

REİS — Ondan sonra mazbatayı reyinize ar-
zedeceğim. 43 ve 44 üncü bentlerin muhtacı tef
sir olduğunu kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Tefsirine gidilmemiştir efendim. 

Ali Şevket Bey hakkındaki mazbatayı reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir (Alkışlar). 

Efendim, şunu tekrar arzedeyim ki, karar, 
Ali Şevket Bey hakkındadır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Hükü
met bu hususta tefsir talebinde bulunamaz mı? 

REFİK B. (Konya) — Tabiî, Hükümet tef
sir talebinde daima bulunabilir. 

REİS — Tefsir talebi hakkına Hükümet da
ima maliktir, 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şahsî ola
rak tebliğ edilen ve Meclisçe kabul edilen Arzu
hal encümeni kararları hiç bir zaman yalnız bir 
şahsa ait değil, Meclis kararlan bütün vatan
daşlara nümunei imtisal olacak kararlardandır 
(Alkışlar). 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Amma tef
sir değildir. 

REİS — Ben de tefsir olmadığını arzettiım. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şahsa ait 

olduğunu kabul etmiyorum. 
REİS — Ne ise odur. 
3 — Hükümet tarafından imar veya resmî 

binalar yapma/; için yıktırılan binalar hakkında 
1/663 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları fil 

[11 Birinci müzakeresi 13 üncü inikat zaptın-
dadır. 
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REİS — İkinci müzakeresi yapılacaktır. 

Sivas ve Kayseri şehirlerinde 1330 senesinden 
itibaren Hükümet tarafından imar veya resmî 
binalar yapmak maksadile idareten yıktırılmış 
olan binaların sahiplerine verilecek tazminat 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Sivas ve Kayseri şehirlerinde, 

1330 senesinden itibaren, imar veya resmî bina
lar yapmak maksadile Hükümet tarafından ida
reten yıktınlmış olan binalarla bu maksat için 
Hükümetçe vazıyet edilmiş arsaların sahiplerine, 
binaların yıktınldığı ve arsaların almdığı tarih
lerde usulüne göre tesbit edilmiş olan kıymetleri 
ve o tarihte kıymetleri takdir ve tesbit edilme
miş bulunanların dahi usul ve emsaline tevfikan 
halen takdir edilecek o zamandaki kıymetleri 
üzerinden tahvil verilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yıkılan binalarına veya alınan 
arsalarına mukabil kendilerine bina tahsis edi
lip elyevm bu binaları işgal etmekte bulunanla
rın tesbit edilen borçlarile, evvelce kendilerine 
tahsis edilmiş olan binaları müzayede ile satın 
alanların taksit borçlan bu tahvillerden mahsup 
edilir. Fazlası; tahsis ve satış tarihinden itiba
ren birbirine müsavi yirmi taksitte ve yirmi se
nede ödenir. 

Bu suretle yıktırılan evlerine mukabil iskân-
lan için kendilerine ev tahsis edilmiş bulunan
lardan, bu evlerin şimdiye kadar tahsil edilme
miş icar bedeli alınmaz. 

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

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 muvaze-
nei umumiye kanununun 11 inci maddesi hük
müne tevfikan verilecek olan bu tahviller 
ancak Devlete ait ve her yerdeki emval satış
larında başabaş kabul olunur. 

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

MADDE 4 — Birinci maddede tasrih edilen 
maksatla Hükümet tarafından yıktınlmış veya 
vazıyet edilmiş olduğundan bedelleri Hükümet
çe, tazmin edilecek olan bina ve arsalardan bah
çe, meydan ve sokak gibi belediyelerce intifa 
edilenlerin kıymetleri birbirine müsavi taksit
lerle ve yirmi senede belediyeler tarafından Ma
liyeye ödenir. 

Bu bina ve arsalardan Hükümete ait veya 
Hükümete intikal etmiş bulunanlann bedelleri 
belediyelerden aranmaz. 

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

MADDE 5 — Dördüncü madde mucibince 
belediyelerce Hazineye ödenecek borçlan Ma
liye vekâleti belediyelere ait munzam kesirler
den her senenin taksitleri miktannca tevkif ve 
mahsuba salâhiyettardır. 

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

MADDE 6 — Yıktırılmış binalar ve vazıyet 
edilmiş arsalar sahiplerine, mallanna mukabil 
13 eylül 1331 tarihli kanunun ikinci maddesi 
mucibince Hükümete intikal eden gayrimenkul 
mallardan evvelce verilmiş olan ve işgalleri al
tında bulunan bina ve arsaların kayitleri nam-
lanna icra ve tapuları ita olunur. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

4 — Tekirdağ mebusu Cemil Hey ve 32 arka
daşının. 1605 numaralı kanuna müzayyel 2/İS 
numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 

REİS — Geçen inikatta bu lâyihanın heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere yapılmış, madde
lere geçilmiş ve öyle bırakılmıştı. Binaenaleyh 
heyeti umumiyesinin müzakeresini yeniden reyi
nize arzetmiyorum. Birinci maddeyi okutuyorum 
efendim. 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun be
şinci maddesinin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 

1605 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarife

si kanununun beşinci maddesinin 14 üncü fıkra
sına zeyledilen 1605 numaralı kanuna aşağıdaki 
hükümler ilâve edilmiştir: 

A - Memleket dahilinde turizmi teşvik mak
sadile Türkiye Turing ve otomobil kulübü için 
hariçte yaptınlarak celbedilip meccanen tevzi 
olunacak artistik propaganda ilânları, risaleler, 
duvar takvimleri, otomobil ve otel plâk ve mat
bu bayraklan, gündüz ve geceye mahsus yol işa
retleri, rozetler ve mükâfat kupa ve şiltleri güm
rük resminden muaftır. 

B - Resmî ve yarı resmî ecnebi turizm teşek
külleri tarafından ticarî maksat gözetilmemek 
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ve meccanen dağıtılmak üzere Türkiye Turing 
ve otomobil kulübü namma gönderilecek ecnebi 
turizm propaganda afişleri ve risale ve resimli 
kitap ve rehber ve takvimleri mütekabiliyet şar-
tile gümrük resminden muaftır. 

RASIH B. (Antalya) — Sualime cevap veril
mesini rica ederim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Geçen celsede yoktum. Sualinizi tek
rar buyurursanız, memnun kalırım. 

RASIH B. ( Antalya ) — Harice gidecek 
Türklerin turizm plâk ve vesikaları için Hükü
metçe ruhsat verilmiş midir? Çünkü bu sene se-
yahata gidenlerin Bulgar plâk ve vesikalarile 
seyahat ettiklerini gördüm. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Tıırinşr kulübünün teşek
külü bizde yenidir. Evvelâ bir kaç amatör ze
vat tarafından Istanbulda teşekkül etmiştir. Son
ra cemiyet haline inkılâp etmiş ve nim resmî 
temaslara başlamıştır. Bası memleketlerde bu 
turing kulüplerine verilen ehemmiyet malûmu 
âlinizdir. Bizde yalnız İctanbulda yapılmış bir 
teşekküldür. Memleketin her tarafmda şubeler 
açmak ve bunları gayriresmî bir halden çıka
rıp nim resmî bir hale sokulmaları için tertibat 
alındı. Bu gün emniyeti umumlyenin bir şubesi 
bu işle meşguldür. Bunun bazı merasimi var
dır. Bu hususta Meclisi Âli tarafından bir ka
nun kabul edilmiş ve bir de talimatname yazıl
mıştı. Bu talimatname icap eden yerlere gön
derildi. Bu muamele yeni olduğu için henüz 
plâklarını verebilecek bir halde değildir. Bu 
plâklar yoldadır. Turizm mevsimi geldiği vakit 
bu plâkları dağıtacak ve bunlar her yerde mute
ber olacaktır. 

REÎS — Başka söz isteven var mı? (Yok ses
leri). Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

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

Kanunun ikinci kıraati; müddeti zarfmda 
yapılacaktır. 

5 — Balina balığı avcılığının tanzimi hak
kındaki mukavelenin tasdikına dair 1/752 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye encü
menleri mazbataları [1], 

[1] 32 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen, var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

24 eylül 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan 
balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki 

mukavelenamenin tasdikına dair kanun 
BÎRÎNCİ MADDE — 24 eylül 1931 tarihin

de Cenevrede imzalanan balina avcılığının tan
zimi hakkındaki mukavelename tasdik edilmiş
tir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci kıraati; müddeti zarfında 
yapılacaktır. 

6 •— Ahaliye ait olup jandarma hizmetinde 
iken eşkıya tarafından öldürülen veya kaçırılan 
hayranların tazmini hakkında 1/786 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [2İ. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müza
kere açıktır. Söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ahaliye ait olup jandarma hizmetlerinde kulla
nılan hayvanlar ile nakil vasıtalarının tazmini 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Ahaliye ait olup kira ile jan

darma hizmetinde veya jandarmaya yardım 
için jandarma ile beraber bulunan sivillerce 
kullanılmakta iken müsademe esnasında eşkıya 
tarafından kaçırılan veya öldürülen hayvanlar 
ile kaçırılan veya tahrip edilen nakil vasıtaları 
29 mayıs 1929 tarih ve 1471 sayılı kanunun ikin
ci maddesi mucibince Devlet tarafından ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edepler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[2] 37 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahili

ye ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun ikinci kıraati; müddeti zarfında 

yapılacaktır. 
Bundan sonraki lâyihaların tabı ve tevzii, 

henüz 48 saati doldurmamıştır. Karar verirse

niz müzakereye devam ederiz. Vermezseniz ge-
leıcek içtimaımıza bırakırız (Gelecek içtimaa ses
leri) . 

Gelecek içtimaimiz önümüzdeki cumartesiye
dir. O vakit müzakere ederiz. O halde cumar
tesi günü toplanılmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanlma saati : 15,25 

....>. t>G<i 

T. B. M. M. Matbaas% 



Sıra No 31 
Millî saraylardaki eşya hakkında 5/53 numaralı Meclis 

Hesaplarının Tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis hesaplarının J6 - XII - 1933 
Tetkiki encümeni 

Esas No. 5/53 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâleti idaresinde iken 1933 senesi bütçe kanunile Büyük Millet Meclisine devre
dilmiş olan Millî saraylardaki eşya dahilî nizamnamenin 62 inci maddesine tevfikan ve Yüksek 
Reisliğin tensibile encümen reisi Van mebusu Hakkı, Mazbata muharriri Ankara mebusu Rifat ve 
murakıp Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyler tarafından teftiş ve tetkik edilmiş olduğundan neti
cesi aşağıda arzolunur: 

Büyük Millet Meclisine devredilen Dolmabahçe, Beylerbeyi, Göksu, Topane, Aynalıkavak, Ihla
mur köşk ve saraylarıdır. 

Millî saraylar müdürlüğünden gönderilip Meclis İdare Heyetinden alman defterlerde bu saray ve 
köşklerdeki eşyanın atlan ve çeşitleri yazılıdır. Bu defterlere ve Saraylar müdürünün söylediği
ne göre eşyanın sayısı iki yüz yirmi bine yakındır. Eldeki defterlerle karşılaştırılan eşya birer, 
birer gözden geçirilerek hepsi tamam ve yerli yerinde görülmüş ve yalnız Dolmabahçe sarayı 
harem dairesinin alt katlan karanlık ve pek rutubetli ve fena kokulu ve mevsimin kış çıması se-
bebile tetkik edilememiş ve bakır kaplar da ayni rutubetli yerde ve sayıca pek çok ve tetkiki 
günlere muhtaç olduğu için sayılıp tartılamamıştır. Bunların sayılması ve tartılması daha mü
sait bir zamana bırakılmıştır. Maliye vekâletinin baktırıp yazdırdığına göre Saraylardaki gümüş 
takımların tartısı yirmi altı bin ve bakır kapların tartısı da yirmi iki bin kilo imiş. Gerek bu gün 
kullanılmakta olan ve gerek depolarda bulunan eşya kitap ve kullanılmamış değerli ve çok mik
tarda yazı kâğıdı ve zarf, halı, kanape, koltuk, sandalya, perde, tavan askısı, soba, karyola, 
bayo, dolap, konsol,' yatak ve yemek ve çay takımları, gümüş mangal ve şamdan sini ve mineli 
gümüş ve altın yaldızlı ve görülmemiş değerli kahve fincan ve tepsileri, gümüş ibrik liğenler, 
gümüş ateş küreği, maşa, kebap şişleri ve gümüş karlık, masa ve duvar saatleri, kıymetli kahve 
örtüleri, yazı takımı, yazıhane, süslü işlemeli değerli seccadeler ve bohçalar, masalar, ay
nalar, çok değerli tablolar, elmastraş su bardakları, ve çeşit çeşit içki kadehleri, sürahiler ve 
saksonya takımları ve aşure destileri ve binlerce yemek tabakları, çatal, kaşıklar, vazolar, kılmçlar 
ve altın kaplamalı taşlı ve bir çok üzengiler, eyer takımları, landon, fayton ve kupa arabaları, ko
şumlar, süslü kırbaçlar ve pek çok çeşit ufak tefekten ibarettir. 

Bu eşya beş kısım üzerine ayrılmak icap eder : 

1 — Sarayların serilmesine, döşenmesine, süslerine ait ve yerlerinde kalması zarurî ve elzem 
olanlar, 

2 — Tarihî kıymeti haiz olmasından dolayı saklanması lâzımgelenler, 

3 — Lâzım oldukça Saraylardaki eksikliği tamamlamak için olanlar, 

4 — Durdurulmasına lüzum ve zaruret olmayanlar, 



_2~ 
5 — Meclise celbi faydalı olanlar. 

Heyeti umumiyeye arzediyoruz efendim. 

A. H. T. E. 
Van 

Hakkı 

Aza, 
Çankırı 

Ziya 

Reisi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

M. M. 
Ankara 

Rifat 

Aza 
Balıkesir 
İbrahim 

Murakıp 
Denizli 

Mazkar Müfit 

Aza 
Zonguldak 

Esat 

Kâtip 
Ankara 

Halit Ferit 

Aza 
Ankara 

Şakir 

Aza 
Balıkesir 

Memet Cavi\ 



Sıra No 38 
Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, mütekait Binbaş» Ali Şevket 
Beyin maluliyeti hakkında Arzuhal encümenince verilen 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 4/60 numaralı 

takriri ve Arzuhal encümeni' mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
Üç sene evvel beşinci dereceden terfih edilmiş olan mütekait Binbaşı Ali Şevket Beyin 

1683 numaralı kanunun 37 nci maddesi mucibince icra kılınan son devre muayenesinde 
intifanı rie ve zatülkasabatı müzimneye müptelâ bulunduğu, fakat kalbinin salim olduğu tahak
kuk etmiş ve bilûmum malûllerin terfihi hakkındaki 551 numaralı kanunun 11 inci madde
sine merbut emraz cetvelinin 44üncü bendine nazaran, bu hastalıkların dereceye girebilmesi 
için marazı uzvii kalp ile de muhtelit bulunması lâzım geldiğinden mumaileyhin maluliyetinin 
kanunun tarif ettiği şekilde olmadığı görülerek vekâletimiz Sıh. İş'. D. since terfihine im
kânı kanunî olmadığına ve binaenaleyh derecesinin refine karar verilmiştir. 

Ali Şevket Bey bu karara itirazen, Shh. İş. D. since emraz cetvelinin 44üncü bendindeki 
tabiratın yekdiğerine karıştırıldığından ve mezkûr bentte marazı uzvii kalbin ayrı bir maluli
yet olmak üzere zikredilmiş bulunmakta olduğundan bahsile Büyük Millet Meclisi Arzuhal 
encümenine müracaat etmiş ve Arzuhal encümenince bu bapta Sihhıye encü
meninin de noktai nazarı sorularak neticede bağlı 27-5-933 tarih ve sayı 16 hafta
lık karar cetvelile neşrolunan 14-5-93? tarih ve 714 numaralı karar ittihaz olunmuşturki 
mezkûr kararda ( beşinci terfih derecesi için uzvii kalp hastalığı ile birlikte intifahı rie ile 
muhtelit zatülkasabatı müzmine mevcut bulunmasına lüzum olmadığı ve bunlar bulunduğu 
takdirde daha yüksek dereceden terfihi iktiza edeceği, binaenaleyh Ali Şevket Beyin elyevm 
mevcut olan ahvali maraziyesine göre evvelce tesbit edilmiş olan beşinci maluliyet derecesi
nin refine mahal görülmediği ) meal indedir. 

Ancak; bilûmum mallûllerin terfihi hakkındaki 551 numaralı kanunun Hinci maddesine 
merbut emraz cetvelinin 44 üncü bendi aynen ( Mesaja seferiyeden mütevellit daülbühür 
nevebatı veyahut marazı uzvii kalp ve intifahı rie ile muhtelit zatülkasabatı müzmine ) 
şeklindedir. Mezkûr bendin ikinci fıkrasındaki şu sarahata nazaran vazıı kanunun ancak, kalpte 
de tagayyurat tevlit edecek derecede ilerlemiş intifahı rie ile muhtelit zatülkasabatı müzmineyi 
terfih derecesinde kabul etmekte olduğu aşikârdır. Fennen intifahı rie müzmin kasabat iltihap
larının bir akıbet ve neticei tabiiyesinden madut olmakla beraber, iş göremeyecek derecede 
ilerlemiş intifahı rie vekayiinde de kalpte tagayyurat bulunur. İşbu üç hastalık arasındaki bu 
sıkı münasebet ve irtibat, bilhassa bir evelki (43 üncü) bentte başlı başına yalnız marazı uzvii 
kalplerin ne gibi esbap tahtı tesirinde husule gelenlerinin dereceye girebileceği tasrih edilmiş 
bulunması, esasen ibare itibarile de vazıh olan işbu 44 üncü bendin ikinci fıkrasının, yukarıda 

arzolunduğu veçhile (Kalpte de tagayyüratı maraziye tevlit etmiş olması lâzımgelecek derece
de ilerlemiş bir intifahı rie ilemuhtelit müzmin kasabat iltihabatı ) tarif etmekte olduğuna 
müeyyide teşkil etmektedir ki vekâletimizce de kanunun hükmü bu suretle tatbik olunmaktadır. 

Şu sarahati kanuniyeye göre, ayni zamanda beşinci derecedeki işbu 44 üncü bentten gayri, 
gerek kalp hastalığı ile beraber ve gerek yalnızca intifahı rie ile muhtelit zatülkasabatı müz-
mineye ait emraz cetvelinde ne daha yukarı, ve ne de daha aşağı derecelerde başka hiç bir 
bentte olmadığından dolayı, Arzuhal encümeninin yukarıda meali arzolunan 714 numaralı ka-
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rarı, halen meriyülicra olan 551 numaralı terfih kanununun i l inci maddesine merbut emraz 
cetvelinin ahkâmı ile telif olunamamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin 57 nci maddesine tevfikan mezkûr 
encümen kararının Meclis Heyeti umumiyesinde tetkikma müsaade buyurulması maruzdur 
efendim. 

Diyarbekir 
Zekâi 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

^Arzuhal encümeni ]7-X/I-1933 
Karar No. 728 
Esas No. 4İöO 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Arzuhal encümenince ittihaz edilip 16 sayılı haftalık mukarrerat cetvelinde yazılı olan 
714 numaralı kararın Heyeti umumiyede müzakeresi hakkında Diyarbekir mebusu Zekâi 
Beyefendinin vermiş olduğu takrir Encümenimize tevdi kılınmakla mesele tekrar tetkik olundu. 

319 senesinde Harbiye mektebinden neşet ederek o vakitten itibaren Makedonya tarafla
rındaki harekâta, Trablusgarp. muharebesine, harbi umumiye, millî mücadeleye iştirak etmiş 
ve bu esnada (intifahı rie ile muhtelit zatülkasabatı müzmineye ) duçar olmuş olan Binbaşı 
Ali Şevket Beyin bu hastalıkları o vakit M. M. Vekâleti Sıhhiye dairesince beşinci terfih dere
cesine muvafık görülerek bu dereceden maaş tahsis edilmek suretile tekaüdü icra edilmiştir. 
Bilâhare yapılan devre muayenesinde mumaileyhin yine ayni hastalıklarla malûl olduğu ve 
bu maluliyetlerinde bir tagayyür bulunmadığı tahakkuk ettiği halde ayni vekâletin Sıhhiye 
dairesi mumaileyhin beşinci dereceden maaş alabimlesi için bu hastalıkların kâfi olmadığını 
ve bu hastalıklara zamimeten bir de kalp hastalığının bulunması lâzımğeleceğini ileri sürdüğü 
cihetle terfih zammını kesmişlerdir. 

Bunun üzerine mumaileyh Meclisi Âliye müracaat etmiş ve bu baptaki arzuhali encümeni
mize tevdi buyurulmuştur. Encümen usulen vekâletten zati meseleyi sormuş ve alınan tezke
rede ise bu son yapılan muamelenin kanunun tarifatına uygun olduğu ve binaenaleyh muame
lenin tashihine imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Halbuki 551 numaralı kanunun i l nci maddesinin 44 ncü fıkrasında; «meşakı seferiye-
den mütevellit daülbühür nevebatı» yahut «marazı uzviikalp ve intifahı rie ile muhtelit iltihabı 
kasabai müzmineye » maruz olanların beşinci derece üzerinden terfih zamları alacağı göste
rilmesine ve 43 üncü fıkrasında ise yalnız « marazı uzvii müzmini kalbe » uğrıyanların bu 
dereceden maaş alacakları yazılı bulunmasına nazaran encümen yalnız « marazı uzvii kalbin » 
mevcudiyeti beşinci dereceye girmeye kâfi bulunduğuna ve bu kalp hastalığı ile beraber 
zikrolunan iki hastalığın dahi mevcut olmasına mahal görülmediğine ve binaenaleyh mezkûr 
44 ncü fıkradaki (V) harfinin ittisal değil infisal manasına geldiğine ve evvelce yapılan mua
melenin doğru olduğuna kani olmuş idi. 

Şu kadar ki mesele ayni zamanda bir ihtisas işi olduğundan keyfiyeti bir kerre de Sıhhiye 
encümeninden sormağı ve bu muhterem encümenin ilmî ve fennî mütalealarını aldıktan sonra 
karar vermeği muvafık görmüştü. Sıhhiye encümeninin bu hususta ittihaz edipte encümenimize 
bildirdiği karariııda: Mezkûr kanunun 43 ve 44 üncü maddelerinin tarifatına göre maluliyetin 
beşinci terfih derecesine girmek için uzvî kalp hastalığı ile birlikte « İntifahı rie ile muhtelit 
iltihabı kasabatı müzmine J»- bulunmasına hacet olmadığı ve bunlar da bulunduğu takdirde 
daha yüksek bir dereceden terfihi iktiza edeceği ve binaenaleyh mumaileyhin maruz olduğu 
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iki hastalıktan dolayı evvelce beşinci terfih derecesine ithal suretile yapılan muamelenin doğru 
olduğu tafsilen beyan kılınmıştır. Sıhhiye encümeninin hu kararı esasen encümenimizin noktai 
nazarına da aynen tevafuk etmiş olmasına mebni mumaileyh Ali Şevket Beyin elyevm mevcut 
olan marazî hallerine göre evvelce tesbit edilen beşinci derecedeki maluliyetlerinin refine 
mahal görülmediğine karar verilmiştir. 

Dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesine göre tanzim edilmiş olan bu mazbatamız Heyeti 
umum iyenin nazarı takdirine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Arzuhal E. Reisi 
Rize 
Atıf 

Aza 
Bilecik 

Hayrettin 

Aza 
Gazi Antep 

Reşit 

M. M. 
İstanbul 
K O. 

Ziyaettin 

• Aza 
Kayseri 

A. Tevfik 

Kâ. 
Muğla 

Aza 
Mardin 

Abdürrezzak 

Aza 
İsparta 
İbrahim 

Aza. 
Gazi Antep 

Şahin 

Aza 
Bursa 

M. Fehmi 

Aza 
Yozgat 

A. Cevdet 

Aza 
Sivas 

Ziyaettin 

Aza 
Amasya 
Nafiz 



A 
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Sıra No 3 2 
Balîna balığı avcılığının tanzimi hakkındaki mukavelenin 
tasdikına dair 1/752 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 

Hariciye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2599 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

24 eylül 931 tarihinde Cenevrede imzalanan balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki 
mukavelenin tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10-VI1I-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Balina avcılığının tanzimi hakkındaki mukavelenamenin tasdikına dair kanun esbabı 
mucibe lâyihasrdtr. 

Balina avcılığının tanzimi hakkındaki mukavelenamenin, 21 madde içinde toplanmış hükümleri, 
kısaca, aşağıdaki: 

« 1 — 1, 3, 9, 13 ve 20 inci maddelerde, mukavelename hükümlerinin Âkit taraflar kazaları da
iresinde ne suretle tatbik, temin ve hilafı hareketlerin kezalik ne suretle cezalandırılacağı ve bıı hü
kümlerin Akit tarafların gemilerde ülkesinde ve müstemlike, dominyon ve hâkimiyeti altındaki ara
zide şümulü hududunun neden ibaret olacağı ve Balina avı hakkındaki işbu hükümlerin tatbik edile
ceği coğrafî sahayı; 

2 — 2, 6, 10 uncu maddelerde mukavelename hükümlerinin hangi cins Balinalara tatbik edileceği 
ve avlanması memnu Balina cinslerini, avlanan balıklardan istifade tarzı ve hududunun, avlanan 
Balina balıkları hakkında verilmesi taahhüt edilenbiyolojik malûmatın mümkün olduğu kadar mu
fassal olacağı; 

3 — 8, 11, ve 12 nci maddelerde Âkit taraflar' sancağını taşıyan gemilerin Balina avlayabilmek 
ve işleyebilmek hakkını ne suretle haiz olabilecekleri, ve Âkit tarafların balık imalâthanelerde burada 
işlenen balıkların nevi, miktar ve cinslerini bildirmeleri taahhüdünü, ve bu husustaki ihsaî malû
matın (Oslo) daki Beynelmilel Balina istatistik bürosuna bildirilmesi lüzumunu; 

4 — Yedinci madesile balina gemileri tayfasile topçularını ücretlerini ve bunların tesviyesi su
retini ; 

5 — Diğer maddelerde de imza, tasdik, iltihak ve fesih hususlarile Milletler Cemiyeti umumî kâ
tipliği tarafından tescil edileceği ve bu hususlara mütedair şartları », 

Derpiş etmektedir. 
24 eylül 1931 tarihinde tarafımızdan da imza edilen işbu beynelmilel vesikanın Devletler ara

sındaki birlikte ve beraber çalışma lüzum ve zaruretinin gittikçe artmakta olduğu bu zamanda bu 
hususun husul ve takviye bulmasına edeceği yardım derkâr olmasına; diğer taraftan işbu mukave-

2lIX-1933 
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lename hükümlerinin millî mevzııalarımız hükümlerile tearuz eylemediği vaki muhabere neticesinde 
alâ.kadar vekâletler tarafından bildirilmiş olmasına binaen tasdiki faideli mütalea kılınmış ve bitişik 
kanun lâyihası arz ve takdim edilmiştir. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 43 
Esas No. 1/752 

15 -X -1933 

Yüksek Reisliğe 

24 eylül 1931 tarihinde Oenevrede imzalanan Balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki mu
kavelenin tasdikına dair olup İcra Vekilleri Heyetinin 10 - VIII - 1933 toplanışında Yüksek 
Meclisin tasdikına arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kanunun esbabı mucibesinde de zikredildiği veçhile esasen memleketimizde Balina balığı av
cılığı mevcut olmayıp ancak Devletler arasındaki birlikte beraber çalışma lüzum ve zaruretine bina
en Hükümetimizce işbu beynelmilel mukaveleye iştirak edildiği anlaşılmış diğer taraftım mukave
le hükümleri, millî ve iktisadî menafumizle tearuz teşkil etmemiş bulunduğundan encümenimiz 
kanunun tasdikini muvafık bulmuştur. 

Havalesi mucibince Hariciye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

k. En. Reisi 
Edirne 
Şakir 

Aza 
Kastamonu 

T ahir 

M. M. 
Şebiıı Karahisar 

İsmail 

Aza 
İstanbul 

Alâettin 

Kâ 

Aza 
Bolu 

Şükrü 

Aza. 
Zonguldak 

Hasan 

_,-*"""* 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gümüşane 

Edip Servet 

• • t M 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Karar No. 8 
Esas No. 1/752 

Hariciye encümeni mazbatası 

17 - XII -1933 

Yüksek Reisliğe 

24 eylül 1931 tarihinde Oenevrede imzalanan balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki mu
kavelenin tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 10-VIII-1933 
toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi İktisat encüme
ni mazbatasile birlikte Hariciye vekili Beyin huzurile encümenimizde tetkik ve müzakere edildi: 

İktisat encümeni mazbatasındaki mütaleaya iştirak eden encümenimiz kanunun tasdikini muva
fık bukmuş ve Heyeti umumiyenin tasdikına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimini kararlaş
tırmıştır. 

Hariciye E. Rs. N. 
Sivas 

Necmettin 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 

Kâ. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

24 eylül 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan Balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki mukavele
namenin tasdikına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 24 eylül 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan Balina avcılığının tanzimi 
hakkındaki mukavelename tasdik edilmiştid. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
11- VIII -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. V. Mf. V. 
lsm\et Ş. Saraçoğlu Zekâi Dr. T. Rüştü Dr. Refik 
Na. V. Ik. V. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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CEMİYETİ AKVAM 
BALİNA AVCILIĞININ TANZİMİ HAKKINDA YAPILAN MLKAVEI/LNAM h) 

Cenevre 21 eylül 1931 

Haşmetin. Arnavutluk Kiralı, Alman Reich'ı Reisi, Amerika Müttehit .Hükümetleri Reisi, Jlaş-
metlfı Belçikalılar Kralı, Jlaşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda ve deniz aşırı Britanya dominyonları 
Kiralı ve Hindistan İmparatoru, Kolombiya Reisicumhuru, Jlaşmetlû Danimarka, ve İzlanda Kralı, 
İspanya Cumhuriyeti Hükümeti Reisi, Fenlândiya Cumhuriyeti Reisi, Fransa Cumhuriyeti Reisi, 
Yunanistan Cumhuriyeti Reisi, Haşmetlû İtalya Kralı, Meksika Birleşik Hükümetleri Reisi, Jlaş
metlû Norveç Kralı, Haşmetli! Felemenk Kraliçesi, Polonya Cumhuriyeti Reisi, Haşmet lû Romanya 
Kralı, İsviçre Federal Meclisi, Çekoslovak Cumhuriyet Reisi, Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Haşmet lû 
Yugoslavya Kralı Jfazeratı berveçhi âti murahhasları tayin etmişlerdir: 

Haşmet]û Arnavutlar Kralı; 
M. Jjeo Kurti, Mukim elçi, Milletler Cemiyeti nezdinde daimî murahhas. 

AJınan Reich'ı Jieisi; 
M. Jlans Hermanın Völckers, Cenevre Başkonsolosu. 

Birleşik Amerika Hükümetleri Reisi; 
M. Hogh R. Wilson, İsviçre Federal Meclisi nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi. 

Haşmetiû Belçikalılar Kralı; 
M. P. Hymans, Hariciye nazırı. 

Haşmet I û Büyük Britanya ve İrlanda ve deniz aşırı Britanya Dominyonları Kralr, Hindistan 
İmparatoru; 
Büyük Britanya, Şimalî İrlanda ve Britanya İmparatorluğunun Milletler Cemiyetinin ayrıca 

azası olmayan bilcümle aksamı için: 
Vikont Sesil Of Chehvood, K. C. 

Kanada Dominyonu için: 
Hugh Cuthrie P. C. K. C. M. P. Cenapları Adliyi; Nazırı, Başmüddeiumumî. 

Avusturalya Kommonwealthi için: 
M. James R. Collins, C. M. (J., C. B. E. Londra'da fevkalâde komiserlik kaleminde malî 
müşavir ve resmî kâtip. 

Yeni Zelanda dominyonu için: 
Sir Thomas Mason Wilford K. C. M. O., Jv. C. Londra'da fevkalâde komiser. 

Cenubî Afrika İttihadı için: 
Mr. C. T. Te Water, Londra'da fevkalâde komiser. 

Hindistan için: 
Sir Brojendra L. Mitter Kt. Kral Naibinin icraî meclisi hukukî azası. 

Kolombiya Cumhuriyeti için: 
Dr. A. J. Restrepo, Milletler Cemiyeti nezdinde daimî murahhas. 

Haşmeti Cı Danimarka ve İzlanda Kralı, 
M. William Borberg, Milletler Cemiyeti nezdinde daimî murahhas. 

İspanya Cumhuriyeti Hükümeti Reisi; 
\ M. Alejandro Leoux Garda, Hariciye nazırı. . 

Birinci madde 

Yüksek Âkit taraflar, mütekabilen dairei kazaları dahilinde, işbu mukavelenamenin tatbiki ah
kâmını temin ve mezkûr ahkâma mugayir hareket edenleri tecziye için lâzımgelen tedabiri almak 
hususunda muvafık kalmışlardır. 
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İkinci madde 

İşbu mukavelename yalnız fanonlu (ağzı taraklı) balinalara tatbik edilebilir. 

Üçüncü madde 

İşbu mukavelename Yüksek Âkit Taraflar arazileri sahillerinde sakin yerlere ancak atideki şart
lar altında tatbik edilmez: 

1 - Ancak sandal, pirog veya yalnız yerlilere mahsus ve yelken yahut kürekle müteharrik sair 
merakibi bahriye kullanırlarsa, ! 

2 - Ateşli silâh kullanmazlarsa, 
3 - Yerli olmayan eşhas hizmetinde bulunmazlarsa, 
4 - Av mahsullerini ıbir şahsı salise teslime mecbur bulunmazlarsa. 

Dördüncü madde 

Şimal 'burnu balinası ile Groenland balinası adadından olduğu itibar edilecek «Right Whales» 
(Rait Vels) leri ve Avusturalya ile Balırimuhiti kebir (Rait Vels) leri ve Cenubî Bıızdenizi cüce 
(Rait Vels) leri avlamak veya öldürtmek memnudur. 

Beşinci madde 

Balina, yavrularını yahut sütten kesilmemiş genç balinaları, büyümemiş balinaları ve beraberle
rinde yavruları (yahut sütten kesilmemiş genç balina) bulunan dişi balinaları avlamak veya öldür
mek memnudur. 

Altıncı madde 

Avlanan balinaların gövdelerinden kabil olduğu kadar istifade edilecektir: 
1 - Yağ, bütün beyaz kısımdan, baştan, dilden ve bundan başka kalın barsağm mahrecine ka

dar kuyruktan kaynatma suret ile yahut her hangi diğer bir usul ile çıkarılmalıdır. 
İşbu fıkranın ahkâmı ancak mekulâta hasredilmeyecek olan gövdelere veya gövde kısımlarına 

kabili tatbiktir. 
2 - Balina gövdelerini işleyen sâbih veya gayrisâbih bütün imalâthaneler, beyaz kısımdan, etten 

ve kemiklerden yağ çıkarmak için lâzım olan alât ve edevat ile mücehhez bulunacaklardır. 
3 - Eğer balinalar sahile getirilmiş iseler yağları çıkarıldıktan sonra kalan posalarından istifa

de için lâzımgelen tedabir alınacaktır. 

Yedinci madde 

Balina gemileri topçularla taifesi alacakları ücret, avın neticesine tâbi ise, bu ücretin avlana
cak balinaların boyları, cinsleri, kıymetleri ve onlardan çıkarılacak yağın miktarı gibi âmillere 
göre verilmesini ve yalnız tutulacak balinaların adedine göre verilmemesini büyük bir mikyasta 
mecburî tutacak şartlara tâbi olmak suretile istihdam edilmelidirler. 

Sekizinci madde 

Yüksek Âkit taraflardan birine ait hiç bir gemi, bayrağını taşıdığı Yüksek Âkit tarafın hususî 
bir müsaadesini haiz olmadan veyahut gemi sahibi veya müsteciri mezkûr Yüksek Âkit taraf Hü
kümetine gemisini balina avöılığında kullanacağını işar etmeden ve mezkûr Hükümetten böyle bir 
işarda bulunduğuna dair bir şahadetname almadan balina avcılığı edemez ve balina işleyemez. 

İşbu madde, Yüksek Âkit taraflardan her hangi birinin balinalar! avlamak, karaya getirmek 
veya işlemek için kendi arazisi ile kara sularını kullanmak arzusunda bulunacak her gemide ay-



rica kendi salâhiyettar makamlarından sadır olmuş bir müsaadename talep etmek hususundaki 
hakkına asla halel getirmeyecektir. 

işbu müsaadenamenin itası, geminin tabiiyeti ne olursa olsun, reddedilebilecek veyahut âkit 
Yüksek tarafın lâzım veya münasip takdir ettiği şartlara tâbi tutulabilecektir. 

Dokuzuncu madde 

işbu mukavelename maddelerinin coğrafî tatbik sahası açık deniz, kara suları ve millî sular da
hil olmak üzere bütün dünya sularına şamil olacaktır. 

Onuncu madde 

1 - Yüksek Âkit taraflar, bayraklarını taşıyan balina gemilerinden avladıkları her balina hak
kında biyolojik görüş noktasından ve her halde aşağıki noktalara ait olmak üzere mümkün olacak tam 
izahat istihsal etmelidirler: 

a) Avlandığı tarih, 
b) Avlandığı mahal, 
c) Nevi, 
•d) Cinsiyet, 
e) Hayvan karaya çekilmişse, suda parçalanmış ise tahmin edilmek suretile uzunluğu, 
f) Şayet bir cenin varsa, tayini kabil olduğu takdirde, ceninin boyu ve cinsiyeti. 
g) Mümkün olursa -mideniıı muhteviyatı hakkında tafsilât, işbu maddenin 2 ve(f) paragrafla

rında zikredilen uzunluk, burnunun ucundan kuyruk kanatlarının hattı farikııun son noktasına 
kadardır. 

< • : ' ' . i i * 

On birinci madde 

Yüksek Âkit tarafların her bit-:, da ire i hükümleri içinde bulunan sâbih veya karada müesses 
bilcümle imalâthaneleri kendilerine her imalâthanede işlenmiş balinaların adedini, nevilerini, çıka
rılmış yağların miktarını ve nevilerini, toz, guano ve sair ikinci derecede masnuatı mübeyyin he

sap listeleri göndermeğe mecbur tutacaktır. 

On ikinci madde 

Yüksek Âkit tarafların her biri kendi dairei hükümleri içinde balinalara ait olarak yapılan ame
liyelere dair istatistik malûmatı Oslodaki beynelmilel baline istatistik bürosuna tebliğ edecektir. 
Verilecek malûmat hiç olmazsa onuncu maddede zikredilen tafsilât ve: 

1 - Her sâbih imalâthanelerinin ismile tonajını, 
2 - Balina gemilerinin adedi ile umumî tonajını, 
3 - Mukannen müddet zarfında işlemiş kara istasyonlarının bir listesini ihtiva etmelidir. Bu 

malûmat bir seneyi geçmeyecek uygun fasılalarla verilecektir. 

On üçüncü madde 

Yüksek Âkit tarafların her hangi biri için kendi arazisi ve kara suları dahilinde kendi gemileri 
tarafından işbu mukavelename ahkâmına riayeti temin için icap eden tedbirleri almak mecburiyeti 
kendi arazilerinden bu mukavelenamenin tatbik olunması ve bu araziye bitişik kara sularına ve bu 
arazi dahilinde mukayyet gemilere münhasır olacaktır. 

On dördüncü madde 

Fransızca ve ingilizce metinleri mütesaviyen muteber olan işbu mukavelename 1932 senesi 31 
martına kadar Milletler Cemiyeti azası olan veya olmayan her Devlet namına imza edilebilir. 
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On beşinci madde 

işbu mukavelename tasdik edilecektir. Tasdiknameler Milletler Cemiyeti umumî kâtipliğine tev
di olunacak ve umumî kâtiplik bu tevdi muamelesini Milletler Cemiyetine aza olan veya olmayan 
bütün Devletlere tevdiini, tarihlerini işaret ederek, bildirecektir. 

On altıncı madde 

Milletler Cemiyetine aza olup veya olmayıp ta işbu mukavelenameyi imzalamayan her Devlet 
bir nisan 1932 den itibaren mukaveleye iltihak lltihakname Milletler Cemiyeti umumî kâtipliği

ne tevdi edilecek, Umumî kâtiplik tc bu tevdii muamelesini tarihi tevdi ile beraber Milletler Ce
miyeti azası olan veya olmayan bütün Devletlere bildirecektir. 

On yedinci madde 

İşbu mukavelename Milletler Cemiyeti azası olan veya olmayan lâakal sekiz Devletin tasdik 
veya iltihakının Milletler Cemiyeti umumî kâtibine vusulünden doksan gün sonra meriyet mevkii
ne girecektir. Bu adet içinde Norveç Kırallığı, Büyük Britanya Birleşik Kırallığı ve Şimalî İrlanda 
dahil bulunmalıdır. Namlarına sonradan bir tasdikname tevdi edilecek olan Milletler Cemiyeti azası olan 
veya olmayan Devletler için mukavelename işbu vesikanın tevdii tarihinden 90 gün sonra mevkii 
meriyete geçecektir. 

On sekizinci madde 

İşbu mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesinden sonra ve Cemiyet azasından olan veyahut 
olmayan ve haklarında o zaman işim mukavele meri olan iki Devletin talebi üzerine mukavelena
menin yeniden tetkiki için Milletler Cemiyeti Konseyi bir konferans davet ederse Yüksek Âkit taraf
lar kendilerini bu konferansta temsil ettirmeği taahhüt ederler. 

On dokozııncu madde 

1 - İşbu mukavelename mevkii meriyete gireceği tarihten itibaren üç senelik bir müddetin hita
mında feshedilebilir. 

2 - Mukavelenamenin feshi Milletler Cemiyeti kâtipliğine hitaben yazılmış bir ihbarname ile 
yapılacaktır. Milletler Cemiyeti umumî kâtibi her feshi tarihi tebliğde beraber Cemiyet azası olan 
veya olmayan her Devlete bildirecektir. 

o - Fesih ihbarnamenin tebellûğundan 6 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Yirminci madde 

Yüksek Âkit tarafların her biri imza veya tasdik veya iltihak esnasında işbu mukavelenameyi 
kabulü ile müstemlekâtının heyeti mecmuası veya bir kısmı himayesi altındaki memleketler, hâki
miyeti veya mandası altına vazoluıuııuş memalik ve deniz aşın arazisi için hiç bir mecburiyet de
mlide etmek istemediğini beyan edebilir. Bu takdirde işbu mukavelename böyle bir beyana mevzu 
teşkil eden araziye tatbik edilemez. 

2 - Yüksek Âkit taraflardan her biri bilâhare Milletler Cemiyeti umumî kâtipliğine işbu mu
kavelenameyi yukarıdaki fıkrada zikredilen beyanata zemin teşkil eden arazinin cümlesine veya 
bir 'kısmına dahi teşmilen tatbik edilmesini istediğini bildirebilecektir. Bu takdirde, mukavelena
me ihbarnamede bildirilen bilcümle araziye ihbarnamenin Milletler Cemiyeti umumî kâtipliği ta
rafından tebellüğü tarihinden 90 gün sonra tatbik olunur. 

3 - Yüksek Âkit taraflardan her biri on dokuzuncu- maddede zikredilen müddetin hitamından 
sonra mukavelenamenin, müstemlekelerin, himayesi altında bulunan memalikin, deniz aşın arazi
sinin ve hâkimiyeti veya mandası altına konmuş memalikin cümlesinde veya bir kısmında tatbiki-
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nın nilıayel. bulmasını arzu ettiğini beyan edebilir. Bu takdirde böyle bir ihbarnamenin Milletler Ce
miyeti umumî kâtiplimi tarafından tebellüğü tarihinden (j ay sonra ihbarnamede zikredilen arazi 
üzerinde mukavelenamenin kabiliyeti tatbikıyesi kalmaz. 

4 - Milletler Cemiyeti umumî kâtibi işbu madde mucibince alınacak bilcümle beyanname ve ihbar
nameleri aldığını tebellüğ larihile beraber Milletler Cemiyetine, aza olan veya olmayan bütün Dev
letlere bildirecektir. 

Yirmi birinci madde 

İşbu mukavelename mevkii meriyete ^cçer »vcmez Milletler Cem'iydi umumî kâtipliğince tescil 
edilecektir. 

Bunları tasdikan yukarıda zikredilen murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

Cenevrede 24 eylül H)M1 de bir tek nüsha olarak yapılmıştır ve Millet ler Cemiyet i umumî 'kâtip
liği evrakında İti l'zed ilecek tir ve bu nüshanın ttmsaddak kopyaları Milletler Cemiyd i azası olan 
veya olmayan bütün Devletlere verilecektir, 

Arnavut luk : 
Lee Kur t i 

Almanya: 
Dr. j la ı ı s Hermann Völkers 

Amerika Birleşik Devletleri : 
I luglı R. Wilsoıı 

Belçika: 
Uyan an s 

Büyük Britanya, ve Şimalî İ r landa ve imparator luğun Milletler Ceımiyefuıde ayrıca aza olmayan 
bütün aksamı için: 

Ceeil 
Kanada : 

İT. Cııt lir i e 
Av ust rai ya Komıı ıı veli i: 

James E. Collins 
A'<MIİ Ze lând: 

Thomas M. Wilford 
Cenubî Afrika Bir l iğ i : 

O. T. Te. W a t e r 
Hindis tan: 

B. L. Mit ler 
Kolombia: 

A. J . Restrepo 
Dan imarka : 

Croenland 'a müteallik yeni emre kadar i lifinizi kaydi al t ında Yilliam Borber»' 
İ spanya : 

A. LerrouK 
l 'Ynlândiya: 

Evald Gylleıııbögel 
F ransa : 

Lemis Rolün 
Yunan i s t an : 

R. Raplıa el 
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t talya; 

Oııgusto Rosso 
Meksika: 

S. Martinez de Alva 
Norveç: 

Birger Braadland 
Hollanda: 

Avrupadaki Kırallık ve Felemenk Hiııdistaur için « Beeİaotfts Von Blokîaııd » 
Lelıistan: 

Ouguste Zaloski 
Romanya: 

C. Antoniade 
İsviçre: r 

Motta 
Çakoslovakya: 

Zd. Fierlinger 
Türkiye: ,: 

Cemal Hüsnü 
Yugoslavya: 

Dr. V. Marınkovitoh 

Aslına mutabakatı tasdik olunur 
Umumî kâtip namına Umumî kâtiplik Hukuk müşaviri 

>m< 





Sıra No 37 
Ahaliye ait olup Jandarma hizmetinde iken eşkıya tarafın
dan Öldürülen veya kaçırılan hayvanların tazmini hakkında 
I 786 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 22 - X - /§33 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3041 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ahaliye ait olup kira ile Jandarma hizmetinde iken eşkıya müsademelerinde ölen ve kaçırılan 

hayvanların tazmini hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16-X-933 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arz olunmuştur 
efendimi 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Kira ile jandama hizmetinde kullanılan veya jandarmaya yardım için jandarma ile beraber 

bulunan ( kılavuz, muhbir, bekçi, ihtiyar heyeti azalar, muhtar ve saire gibi ) sivillerin hay
vanları veya nakliye vasıtaları esnayı müsademede telef olduğu veya eşkiya tarafından 
kaçırıldığı takdirde bunların bedelleri tazmin edilememektedir. 

Halbuki bu gibi müsademelerde şehit olan sivil kimselerin varislerine 1475 numarall ka
nun mucibince tazminat verildiği halde hayvanlarının ve nakil vasıtalarının tazminine mevcut 
1475 numaralı kanun müsait bulunmamaktadır. Bilhassa eşkıya takibi gibi bir vazife için 
kiralanan veya hayvanı ile müfrezeye iltihak eden kimselerin hayvanlarının ödenmesi bu eşhası 
mağdur bırakmaktadır. Bu sebeple jandarmanın çok mühim bir ihtiyacına karşılık olacak olan 
ilişik kanun lâyihası arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

30-XI-1933 

Yüksek Reisliğe 
Ahaliye ait olup kira ile jandarma hizmetinde iken eşkiya müsademelerinde ölen ve kaçı

rılan hayvanların tazmini hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince lö-X-933 te Yük-

T. B. M. M. 
Dohiliye encümeni 
Karar M 11 
Esas „V H786 



sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun layihasının esbabı mucibesile birlikte gönderildi
ğini bildiren Başvekâletin 22-X-933 tarih ve 6/3041/2 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla jandarma Umum Kumandanı Kâzım Pş.nında hazır bulunduğu 20-XI-933 
tarihindeki toplantımızda okundu ve hu iş hakkında konuşuldu. 

Dahiliye Vekâletinin esbabı mucibe tezkeresinde kira ile Jandarma hizmetinde kullanılan 
veya jandarmaya yardım için jandarma ile beraber bulunan (kılavuz, muhbir, bekçi, ihtiyar 
meclisi azası, muhtar ve saire gibi ) sivillerin hayvanları ve nakil vasıtaları müsademe esna
sında telef olduğu veya eski ya tarafından kaçırıldığı takdirde bunların bedellerinin Hükümetçe 
tazmini için mevcut hüküm bulunmadığından hayvan sahiplerinin mağdur kaldıkları ve eşkiya 
takibi gibi mühim bir vazifenin ifası uğrunda kullanılan bu hayvanların Hükümetçe tazmini 
nısfet ve adalete muvafık olacağı zikredilmekte ve jandarmanın çok mühim bir ihtiyacına kar
şılık olacak olan ilişik kanun lâyihasının bu sebeple tanzim kılındığı bildirilmektedir. 

Serdolunan esbap encümenimizce de tamamen varit ve kabule şayan görülmüş olduğundan 
lâyihanın aynen kabulüne karar verildi. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye En. R. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Amasya 

/. Hakkı 

Reis V, 
Mezun 

M. M. 
Çanakkale 
Şükrü 

Aza Aza 
Kütahya Adana 
Mehmet A. Münif 

Aza Aza 
Rize Çorum 
Esat t. Kemal 

Aza 
Samsun 

Zühtû 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

Aza 
Trabzon 
Fotin 

Aza 
Zonkuldak 

Rıfat 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata tf 24 
Esas K° 1J786 

Bütçe encümeni mazbatası 

18-^11-1933 

Yüksek Reisliğe 

Ahaliye ait olup kira ile jandarma hizmetinde iken eşkiya müsademelerinde ölen veya 
kaçırılan hayvanların tazmini hakkında olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte encümeni
mize tevdi kılınan kanun lâyihası Jandarma umum kumandanlığı levazım reisi hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketin emniyet ve asayişinin muhafazası gibi mühim vazifenin ifası sırasında ölen 
veya kaçırılan hayvanlar ile kaçırılan veya işe yaramaz hale getirilen ahaliye ait hayvanlar 
ile nakil vasıtalarının Devletçe tazmini muvafık görülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

Erzurum 
Asım 

Rs. V. 
Konya 

İstanbul 
Sadettin 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

jzmir 
Kâzım 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Bayazıt 
İhsan 

Bursa 
Dr. Galip 

Çorum 
Mustafa 

Edirne 
Faik 

Kayseri Kırklareli Sivas Yozgat 
A, Hilmi M, Nahit M. Remzi S. Sırn 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ahaliye ait olup kira ile jandarma hizmetlerinde 
iken müsademede eşkiya tarafından öldürülen ve

ya kaçırılan hayvanların tazmini hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ahaliye ait olup kira ile jan
darma hizmetinde veya jandarmaya yardım için 
jandarma ile beraber bulunan sivillerce kulla
nılmakta iken müsademe esnasında eşkiya tara
fından kaçırılan veya öldürülen hayvanlar ile 
kaçınlan veya tahrip edilen nakil vasıtalan 
29 mayıs 1929 tarih ve 1471 sayılı kanunun ikin
ci maddesi mucibince Devlet tarafından ödenir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye vekilleri memurdur. 

16-X-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da, V. Ha. V. Mal. V. V. 

Ş. Kaya Hilmi 
Mf. V. V. Na. V. lk. V. 
Dr. Refik Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. 1. V. Zv. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN T A D İ M 

Ahaliye ait olup jandarma hizmetlerinde kullanı
lan hayvanlar ile nakil vasıtalarının tazmini 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 




