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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Ziraat bankasi kanununa miizeyyel kanunun dor-
diincii maddesinin tefsirine, 

Dord kisjnin oliim cezasina garptinlmasma dair 
mazbatalarla, 

Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 28 nci mad-
desine bir fikra eklenmesine, 

Pamuk islahma, 
Devlet demiryollan ve limanlan isjetme umumi ida-

resi memurlan tekaiid sandigi kanununa bazi mad-
deler eklenmesine, 

Polis tegkilati hakkmdaki kanuna bagh cetvele ek-
lenecek kadroya dair kanun layihalari muzakere ve 

kabul edildi. 
Tiirkiye ile Finlandiya arasinda imza edilen tica-

ret anlagmasmm tasdikmai 
Tiirkiye ile Italya arasinda imza edilmig olan tica-

ret mukavelenamesile kliring anla§masi miiddetinin 
bir ay daha uzatilmasi hakkinda imzalanan mukave-
lenin tasdikma dair kanun layihalarmm birinci miiza-
kereleri yapildiktan sonra §ar§amba giinii toplanilmak 
iizere inikad bitirildi. 

Reis Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Tokad Canakkalae 

S. Tevfik Genca Z. Gevher Etili 

2 — HA VALE EDLLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Ba§vekaletle Maliye vekaleti 1935 yih biitce-

leri arasinda 300 000 lirahk miinakale yapilmasma da
ir kanun layihasi (1/405) (Biitge enciimenine) 

2 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih kara biit§e-
sinde 38 000 lirahk miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi (1/406) (Biit^e enciimenine) 

Tezkere 
3 — Edirne mebusu geref Aykutun te§rii masuni-

yetinin kaldinlmasi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi 
(3/198) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden 
miirekkeb Muhtelit enciimene) 

Mazbatalar 
4 — Ankara Yiiksek ziraat enstitiisii 1935 yih biit-

eesinde 19 000 lirahk miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi ve Biit?e enciimeni mazbatasi (1/388) 
(Ruznameye) 

5 — Diyarbekir mebusu General Kazim Seviikte-
kinin, Arzuhal enciimeninin 20 -1 -1936 tarih ve 3 sa-
yili haftahk karar cetvelindeki 128 numarah ka-
rarin Umumi Heyette miizakeresine dair takriri 

ve Arzuhal enciimeni mazbatasi (4/17) (Ruznameye) 

6 — Mart : mayis 1935 aylarma aid iic. ayhk rapo-
run sunuldug-una dair Divani muhasebat riyaseti tez
keresi ve Divani muhasebat enciimeni mazbatasi hak
kinda Maliye ve But<je enciimenleri mazbatalari 
(3/124) (Ruznameye) 

i S f l ^ l 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Rfet Oanrtez 

KATtBLER : Nasid Ulug (Kiitahya), Ali Zirh (Qoruh). 

^ • » i 

BA§KAN — Celse agilmistrr. 

3 — MttZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Muglanin Karakuyu koyilnden Salih k%z% 
tfmmehanm oliim cezasina garpilmasi hakkinda 
Basvekdlet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi 
(3/187) [1] 

BALKAN — Mazbatay i k a b u l edenler ... E t -

meyenler ... Mazbata kabu l edilmistir . 

[1] 102 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

2 — 12 tenvmuz 1336 tarih ve 26 sayili kararla 
askeri ve miilki tekaiid kanununun 45 nci madde-
sindeki sehid kelimesinin sumulii derecesinin ta-
yini hakkinda Basvekdlet tezkeresi ve Milli Mii
dafaa, Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalari 
(3/60) [2] 

[2] 100 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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MtLLl MttDAFAA E. M. M. GENERAL 

KAZIM SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — Miisaa-
de buyurursaniz 45 nci madenin bu tarifatmda; 
(§ehid; harpte veya eskiya miisademesinde her 
nevi dtisman silahi tesirile derhal sehiden ) 
olenler diyor. Burada tayyeciler mevzubahs 
edilmemistir. Tayyareciler sukut neticesinde 
sehid oluyorlar. Tayyareciler hakkmda hususi 
bir kanun oldugu igin bu tarifin onlara stimuli! 
yoktur, yani onlar bu tarifattan harigtirler, bu-
nu arzediyorum. 

BtJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hiikumetin bizden istedigi tefsir, bu madeddeki 
sahadetin tefsiridir. Bu maddedeki sahadet, 
harpte veya eskiya miisademelerinde sehid olan-
lara dairdir. Generalin buyurduklan gibi tay-
yarelerden sukutla sehadet, ayri hiikme ve ka-
nuna istinad eder. BuradaW sehid tabirinden 
kimler istifade eder, munhasiran bunu tefsir 
etmis bulunuyoruz. Binaenaleyh, o hak mah-
fuzdur. 

BASKAN — Bununla tayyarecilerin alakasi 
yoktur. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKtN (Diyar
bekir) — Tayyarecilerin kendi kanunlari mu-
cibince sehidlik tarifati ayridir. Denizciler de 
oyledir. 

BALKAN — Mazbatayi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis-
tir. 

3 — Nebatlan hastalik ve zararli boceklerden 
koruma hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Gilm-
rilk ve inhisarlar, Adliye ve Biitge enciimenleri 
mazbatalan (1/125) [1] 

BALKAN — Ikinci muzakeresine baslryoruz. 

Nebatlan hastalik ve zararli boceklerden 
Koruma kanunu 

Boliim : 1 
Memlekete giren veya memleketten gikan ne-

batlann tabi tutulacagr muamele 
MADDE 1 — Yabanci memleketlerden gelen 

her tiirlii nebat ve pargalarmin Turkiyeye so-
kulabilmesi igin memlekete bulasmasmdan kor-
kulan hastalik ve boceklerden ve bunlarm 
ispor, yumurta ve kurdlarmdan temiz olma-
si ve hastaliksiz ve bbceksiz yerlerin uriinlerin-
den bulunmasi sarttir. 

Bunlarm gonderildikleri memleketlerin ne
batlan koruma islerile ugrasan ve salahiyetle-
ri Hiikumetimizce tanman kurumlarca tasdik-
li mense ve saglik sahadetnamelerile belgelen-
mis olmasi sarttir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci miizakeresi 30 ve 31 nci inikad 
zabitlanndadir. 

kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Turkiyeye bulasmasmdan kor-
kulan hastalik ve zararli bocekler Ziraat ve-
killigince yabanci Hiikumetlere bildirilir ve 
aynca ilan olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazili men
se ve saglik sahadetnamelerile gelen nebat ve 
pargalan, ancak Ziraat vekilliginin teklifi ile 
Icra Vekilleri Heyeti tarafmdan tayin oluna-
cak deniz ve kara gumruklerinden girebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — 3 ncii madde hiikmiine gore 
tayin edilen giimriiklere gelen her tiirlii nebat 
ve pargalan mense ve saglik sahadetnameleri
le birlikte giimruklerdeki (Nebatlan kontrol 
ve temizleme) kurumlarmca muayene ve tet-
kik olunur. Muayene sonunda temiz oldukla-
ri anlasilan ve sahadetnameleri usule uygun 
bulunan nebat pargalari memlekete sokulur. 

Eger koritrolda hastalik veya zararli bocek 
goriiliir yahud hastalik ve zararli bocekten za-
rara ugradiklari anlasilir veya mense ve saglik 
sahadetnamelerinin usule uygun bulunmadigi 
goriiliirse en 50k on bes giin iginde masrafi 
getirene aid olmak iizere geldigi yere geri gon-
derilmeleri yukan fikrada yazili giimrukler
deki kurumlarca mal sahiblerine yazi ile bil
dirilir. Bu miiddet bittikten sonra mal sahible-
ri hastalikli ve zararli nebatlan geri gbnder-
mezlerse bunlarm usuliine gore kontrol ve te
mizleme kurumlan tarafmdan yok edilmesine 
karar verilir, yok edilme isi, kontrol ve 
temizleme kurumu miidiiru veya oranm Ziraat 
miidiiru veya memuru ve giimriik idaresi tara
fmdan memur edilecek bir zattan murekkeb 
bir heyetin gozii oniinde yapilir ve keyfiyet bir 
zabit varakasile tesbit olunur. 

Yok etme isi igin yapilacak masraf kontrol 
ve temizleme kurumu biitQesinden verilir. 

§u kadar ki gelen nebat ve pargalarmda 
goriilen hastalik veya zararli bocekler memle-
kette salgm bir halde bulunuyorsa mal sahi-
binden masrafi almmak iizere Ziraat vekilligi
nin izni ile giimriiklerde fenni temizlemege ta
bi tutulduktan sonra memlekete sokulabilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Yabanci memleketlere gonde-
rilecek olan nebat ve pargalarmdan sahadetna-
me ile gitmeleri lazim gelenleri igin yetistikleri 
yer Ziraat veya miicadele idareleri tarafmdan 
mense ve saglik sahadetnameleri verilir. Bu sa-
hadetnamelerin 3 ncii maddeye gore tayin edi
len giimruklerdeki kontrol ve temizleme ku-
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rumlarmca malm gittigi memleketce aramlan 
§artlara uygun olup olmadigi tetkik edildikten 
sonra tasdik edilerek malrn yollanmasma izin 
verilir. 

Bu tetkik isinin 48 saat iginde bitirilmesi 
lazmidir. Ancak ihrag edilen malda hastalik ve 
zararli bbcekten §iiphe edilirse fenni tetkikler 
yapilmasi igin bu miiddet bir haftaya kadar u-
zatilabilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Yukariki maddelerde yazili 
girme, gikma ve temizleme isslerini yapmak ve 
kontrol etmek igin iigiincii maddeye gore tayin 
edilen kara ve deniz gumriiklerinde Ziraat ve-
killigince kontrol ve temizleme teskilati yaprta-
caktir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Memleket nebat ve uriinlerini 
zararli bocek ve hastaliklardan korumak igin 
liizumu halinde Ziraat vekilliginin teklifi ve Ic-
ra Vekilleri Heyetinin kararile bazi nebat ve 
parcalarmm Tiirkiyeye sokulmasi ve transit 
olarak gegirilmesi yasak edilebilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

Boliim : 2 
Memlekette yetisen nebat ve iirunlerin 

korunmasi 
MADDE 8 — Tarla, bag, bahge, fidelik ve 

fidanlik ve buna benzer sahibli topraklarda her 
hangi bir hastalik veya zararli bir bocek gorii-
liirse o yerin sahibi veya kiracisi yahud ortak-
eisi bunu koy muhtarlarma veya nahiye mii-
diirlerine ve kasaba ve sehirlerde Ziraat veya 
miicadele memurlarma bildirmege mecburdur-
lar. 

Haber verme mecburiyeti veli veya vasiye de 
§amildir. 

Ziraat veya miicadele memuru olmayan ka-
zalarda kaymakamlara bildirilir. 

Muhtar, nahiye miidurlerile yukan fikrada 
yazili kazalarda kaymakamlar kendilerine bildi-
rilen hastalik ve zararli bocekleri ziraat veya 
miicadele idarelerine bildirmege mecburdurlar. 

Haber verme keyfiyeti tarih konarak yazi ile 
tesbit olunur. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir 

MADDE 9 — Hastalik veya bocekle miica
dele igin bas vurulacak gare belli olduktan son
ra Ziraat veya miicadele idareleri hastalik veya 
bocekle ne suretle ve ne kadar vakit iginde mii-
cdele edilecegini en kisa zamanda giftgilere bil-
dirirler ve bgretirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Topragmi kendi isleyen top-
rak sahiblerile kiraci veya ortakgilan Ziraat ve
ya miicadele idareleri tarafmdan bildirilen ve 
ogretilen miicadeleyi verilen miiddet iginde yap-
maga mecburdurlar. 

Bu miiddet iginde miicadele yapmayanlarm 
yerlerinde masrafi Ziraat vekilligi butgesinden 
verilmek iizere miicadele yapilir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmi|tir. 

MADDE 11 — Hastalik veya zararli bocek, 
sahibsiz topraklarda gikar ve salgin bir hal al-
mak istidadmi gosterirse 26 mayis 1926 tarih ve 
858 sayili gekirge kanunundaki mukellefle-
rin tabi olduklan usul ve sartlara gore halk mii-
kellef tutularak gali^tirilmak ve ilag ve sair mas-
rafIan vilayet butgesinden veya Ziraat vekilligi 
tahsisatmdan odenmek iizere miicaadele yapilrr. 

Vilayet biitgelerine konulan miicadele tahsi-
sati genel biitge miicadele formiilune gore har-
canir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Ziraat veya miicadele idare-
lerinin gosterecekleeri liizum ve hastalik veya 
zararli bocek gikan yerlerin en biiyiik miilkiye 
amirlerinin miiracaatleri iizerine biitiin miilki ve 
askeri makamlar ve belediyeler miicadele isinde 
kendi vasitalarile vakit gegirmeden yardimda 
bulunmaga mecburdurlar. 

Resmi veya hususi biitiin kara, deniz ve hava 
tasima idareleri miicadele malzemesini geciktir-
meksizin ve baska esyaya tercih ederek tasimaga 
ve hastalikli yerlerden hastalik olmayan yerlere 
gotiiriilmeleri yasak edilmi^ veya bazi kayid ve 
sartlar altmda gotiiriilmelerine izin verilmis, olan 
nebat ve pargalarmi veya uriinlerini siki bir 
kontrol altmda bulundurarak bunlar igin konul-
mus hiikiimlerin yerine getirilmesini temin et-
mekle mukelleftirler . 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir 

MADDE 13 — Memleketin bir yerinde yeni 
goriilen veya eskidenberi bulunan her hangi 
bir hastalik veya zararli bocegin salgmlas.masi-
nm yahud temiz yerelere bulasmasmm oniine 
gegmek igin: 

A) Hastalik veya bbcegi gotiirebilecek nebat 
ve pargalarmm saglam yerlere gotiiriilmesini 
biisbiitiin yasak etmege veya liizumlu olan fenni 
tedbirleri almak sartile gotiiriilmesini serbest bi-
rakmaga; 

B) Ekilmis veya dikilmis yahud ekilecek ve
ya dikilecek olan nebatlarm hastaliktan ko
runmasi igin lazimgelen biitiin tedbirleri alma-
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ga veya aldirmaga; 

C) Hastalikh veya bocekli nebat ve tohum 
ekilmesini yasak etmege; 

D) Bazi mmtakalardaki hastalikli veya bo
cekli tohum, nebat ve pargalarmi veya iiriinleri-
ni yok etmege; 

E) Bu gibi tohum, nebat ve iiriin satismi ya
sak etmege; 

F) Nebatlara ariz olan boceklerin yumurta, 
kurd veya tirtil, kirizalit ve kahillerini veya 
hastalikli, bocekli yahud hastaliktan veya bo-
cekten zarar gbrmiis olan nebat ve parcalarmi 
yok etmek iizere toplatmaga; 

Ziraat vekilligi salahiyetlidir. 
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — 13 ncii maddenin D fikrasi-
na gore yok edilecek mevad ve parcalarile tiriin-
lerine takdir olunacak krymetlerin yarisi Ziraat 
vekiligi butgesindeki miicadele tahsisatmdan 
sahiblerine odenir. 

Bu krymetler Ziraat vekiligince segilecek iki 
zat ile koylerde ihtiyar meclislerinden sehir ve 
kasabalarda Ziraat odalarmdan ve oda bulun-
mayan yerlerde belediyelerden segilecek ikiser 
azadan miirekkeb bir heyet tarafmdan takdir 
olunur. 

Ziraat vekilligi gerekli gordiigii takdirde ay-
ni maddenin P fikrasma gore yok edilmek iizere 
toplattiracagi bocek, yumurta, kurt veya titil, 
krizalit ve kahillerini kararlastiracagi bir fiat 
iizerinden satin alir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Ziraat vekilligi salgm ve teh-
likeli hallerde masrafi biiteesinden odenmek 
iizere nebat ve Uriinlere ariz olan hastalik ve bo-
ceklerle miicadele yapmaga salahiyetlidir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Hiikmi sahislar elinde bulu-
nan toprak veya iiriinlerde goriilen zararli bo
cek, hayvan ve hastaliklarla Ziraat vekilliginin 
verecegi direktife gore miicadele yapmaga bu 
hiikmi sahislar mecburdurlar. 

Perdlere aid olan topraklarda yetisen mah-
sulerin hiikmi sahislar tarafmdan almmasi ta-
ahhiid edilmis ise boyle yerlerde bas gosterecek 
zararli bocek, Hayvan ve hastaliklarla Ziraat 
vekilliginin direktifi dairesinde ilac, alet ve sair 
vasitalan hiikmi sahislar tarafmdan verilmek 
s>rtile toprak ve iiriin sahibleri miicadele yap
maga mecburdurlar. 

Bu maddede yazili mucadeleyi yapmayan 
hiikmi $ahislarla ilac, alet ve vasitalan kendile-
rine verilmis olan toprak ve iiriin sahibleri hak-
kmda bu kanunda yazili ceza hiikiimleri tatbik 
edilmekle beraber masrafi kendilerine odetilmek 

iizere Ziraat veMlligince miicadele yapiln*. 
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Ziraat uriinleri yetistirilen 
ve saklanan yerlerle bunlari tasiyan vasitalara 
Ziraat veya miicadele teskilati memurlan gir-
mege ve oradaki ekin, iiriin, tohum ve nebat-
larm saglamhgmi kontrol etmege salahiyetli-
dirler. 

Mesken sayilan yerlere kontrol igin giden 
memurlarm oranm sahibi veya kiraci yahud 
ortakcilari rizalarile girmelerine miimanaat 
ederlerse, belediye teskilati olan yerlerde bele-
diye miimessilleri ve bundan baska yerlerde 
muhtar veya ihtiyar heyeti azasmdan biri ile 
Ziraat veya miicadele teskilati memurlan ser-
bestce o yerlere girip vazifelerini yaparlar. 

Kontrol sonunda goriilecek hallere gore bu 
boliimde yazili hiikiimler tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Her cesid fidan, fide, celik 
qiqek ve tohumluk yetistirip satan ve dagrtan 
hususi ve resmi sahis ve kurumlarm tarla, de-
po ve uriinleri Ziraat vekilligi tarafmdan en az 
yilda iM defa kontrol edilir ve bunlara saglik 
sahadetnamesi verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Nebat hastaliklarile zararli 
hayvan ve boceklerle miicadeleye elverisli her 
tiirlii hazir ilag ve alet ve vasitalarmm memle-
kete sokulmasi, memlekette istihsali, yapihnasi 
ve satilmasi Ziraat vekilliginin iznine baglwiir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Memlekete girmesine veya 
memlekette istihsaline, yapilmasma veya satil-
masma izin verilen miicadeleye mahsus hazir 
ilag, vasita ve aletlerin Ziraat veMlligince yapti-
nlacak kontrollarda her zaman fenni tetkika 
tabi tutulan orneklerile ayni kimyevi ve fiziki 
terkib ve vasifta olmalan sarttir. 

Aksi hallerde verilen izin geri almir ve ilag, 
vasrta ve aletlerin memlekete sokulmasi, istih
sali, yapilmasi ve satilmasi vekillikce yasak 
edilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 21 — Memlekete girmesine ve mem
lekette istihsaline ve yapilmasma ve satilmasma 
izin verilen her cesid miicadele ilac, vasita ve 
aletlerinin terkibinde veya sekillerinde yapi-
lan her hangi bar degisiklik icin Ziraat vekil-
ligine haber verilecektir. Vekillik gerekli go-

— 175 — 



1 : 33 29-1-1936 C : 1 
rtirse bai gibi ilag ve vasitalari yeniden muaye-
ne ettirir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Ziraat vekilligince memlekete 
girmesine, memlekette istihsaline, yapilmasma ve 
satilmasma izin verilen miicadele ilag ve alet-
lerin uygun vasitalarla ilgililere vaktinde bil-
dirilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

Boliim : 3 
Ceza htiktimleri 

MADDE 23 — Asagida yazili hallerde: 
A) 8 nci madde hukumlerine ay km olarak 

hastalik veya zararli bocekleri haber verme-
yenler; 

B) 10 ncu maddeye gore gosterilen tarzda 
miicadele yapmayanlar; 

C) 12 nci maddede gosterildigi iizere miica
dele malzemesini tasimaktan istinkaf eden ve
ya tasimayi geciktiren hususi nakil vasitalari 
sahib veya kanuni miimessilleri; 

D) 16 nci maddede yazili hukumlere gore 
miicadele yapmayan hiikmi sahislarm kanuni 
mtimessillerile kendilerine ilag, alet ve sair 
vasita verilen toprak sahibleri, kiracilan ve 
ortakgilari; 

E) 17 nci maddeye gore Ziraat veya mii
cadele memurlarmm bu kanunun ikinci bolii-
mii hiikiimlerini tatbik ettikleri halde buna 
riayet etmeyenlerle hiikmi sahislarm kanuni 
miimessilleri; 

F) 20 nci madde hiikmiine gore Ziraat ve
killigince tetkik ve kabul edilen ornege uygun 
olmayan hazir ilag, alet ve vasitalari memleke
te sokanlar veya memlekette istihsal yahud ya-
panlar veya satanlar; 

Bes liradan elli liraya kadar hafif para ce-
zasi veya tig gtinden bir aya kadar hafif hapis 
cezasile cezalandirilirlar. 

Hastalik veya zararli bocegin haber veril-
memesi veya miicadele yapilmamasi salgm bir 
hale girmisse buna sebeb olanlar 25 liradan 
iki yiiz liraya kadar hafif para cezasi ve on bes 
gtinden tig aya kadar hafif hapse mahkum edi-
lirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Salgm hal almayan haller
de toplu bir yerdeki hastalik veya zararli bo-
cegi haber vermeyenler hakkmda tatbik olu-
nacak ceza bu yerdeki toprak sahib veya ki-
racisi veyahud ortakcilardan baskalari tara-
fmdan haber verilmis oldugu aniasilirsa mah-
kemece cezanm btisbtittin iskatma htikmedile-
bilir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — Bu kanuna gore cezalandi-
rilacak nailer ziraat veya miicadele memur-
lari tarafmdan toprak ve urtinlerin bulundu-
gu yerlerdeki belediye mtimessili veya muhtar 
yahud ihtiyar heyeti azasmdan birinin ve bun-
larm bulunmadigi yerlerde ora sakinlerinden en 
az iki kisinin imzalarile tutulacak zabit varaka-
sile tesbit olunur. 

Zabit varakalan bu memurlar tarafmdan 
Cumhuriyet miiddeiumumiliklerine yazilacak 
bir tezkere ile gonderilir. 

Bu maddede gosterilen sekilde tutulan za
bit varakalrmda yazili hususlar aleyhine an-
cak sahtelik veya maddi sebeblere dayanan id-
dialardan baska itirazlar mahkemece dinlenmez. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Bu kanuna gore Devlet me-
murlari tarafmdan yapilmasi lazimgelen isleri 
yapmayanlar veya ihmal edenler hakkmda me-
muriyet vazifesini yapmamak veya ihmal et-
mek sugundan dolayi umumi hiikumler daire-
sinde takib yapilir ve ceza hiikmolunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Boliim : 4 
Mtiteferrik hiikumler 

MADDE 27— 27 kanunuevvel 1337 tarihli 
Floksera kanunu ve ziraate irasi hasar eden ha-
sarat ve tiifeylatm itlafma ve nebatati muzir 
ranm kal ve mahvine dair olan 14 agustos 1330 
tarihli kanun ile 1528 sayili yabani agaglarm 
a^ilanmasi hakkmdaki kanunun 28 ve 29 ncu 
maddeleri hiikiimleri kaldmlmistir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanunun 
hukumlerine gore ltizumlu olan teskilat Ziraat 
vekilligince yapilan ve usuliine gore bir ay ev-
vel ilan olunan yerlerde tatbik olunur. 

B) «A» fikrasmdaki teskilat yapilip bu ka
nun tetbika geginceye kadar Floksera kanunu-
nun 1 nci maddesi hiikmii meri olacaktrr. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 29 — Bu kanun htiktimlerini yti-
rtitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

4 — Askerlik kanununun 36 nci maddesinin 
degistirilmesine dair kanun layihasi ve Milli Mil-
dafaa encilmeni mazbatasi (1/384) [1] 

BASKAN — tkinci miizakeresidir. 

1111 sayili kanunun 36 nci maddesinin tadili 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kanununun 
36 nci maddesi asagrdaki gibi degistirilmistir : 

MADDE 36 — Ertesi seneye brrakilanlarm 
her sene toplanacak askerlik meclislerinde ah-
vali tekrar yoklanir. Ertesi seneye terklerini 
mucib olan sebeb veya illetleri hangi sene gee-
mis ve bitmis olursa o senenin son yoklama go-
ren veya gorecek olan eratile asker edilerek on-
larla beraber gagirilrr ve askerliklerini yap-
tiktan sonra yasitlarmm bulundugu smifa geqi-
rilir. Bunlardan ihtiyat subayi yetisme sartla-
rmi haiz olanlar, birlikte muameleye tabi olduk-
lari dogumlularm celbi beklenmeksizin ilk aci-
lacak hazirlik krtasi veya ihtiyat subay mektebi 
devresi baslangicmda bu kita veya mektebte bu-
lunmak iizere sevkedilirler, 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 13 - XII - 1934 tarih ve 2607 
sayili kanun mulgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini yii-
riitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

5 — Turkiye ile Yunanistan arasmda milna-
kid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 
tarihinde imza olunan muzeyyel anlasmanin tas-
dikma dair kanun layihasi ve Hariciye ve Ikti-
sad enciimenleri mazbatalan (1/284) [1] 

BALKAN — Bunun da ikinci miizakeresidir. 

[1] Birinci miizakeresi 31 nci inikad zaphnda-
dir. 

Turkiye ile Yunanistan arasmda miinakid 30 ilk 
tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 te imzala-

nan muzeyyel anlasmanin tasdikma dair 
kanun 

MADDE 1 — Turkiye ile Yunanistan ara
smda miinakid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, 
ticaret ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 
26 eylul 1935 te imzalanan ve 1 birinci tesrin 
1935 tarihinden itibaren meriyete konulan mu
zeyyel anlasma kabul ve tasdik edilmistir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukiimlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

6 •— 27 mayis 1930 tarih ve 1632 sayili askeri 
ceza kanununun bazi maddelerinin degistirilmesi
ne ve bazi maddelerine ekler yapilmasina dair ka
nunun 14 ncii maddesinin tefsiri hakkmda Basve-
kdlet tezkeresi ve Adliye ve Milli Mudafaa encil
meni mazbatasi (3/189) [7] 

BASKAN — Encumen, bu layihanm miista-
celen miizakeresini taleb ediyor. Bu kanunun 
miistacelen miizakeresini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

2862 sayili kanunla ilga edilen ve askeri ceza 
kanununun bazi maddelerini degistiren 22 -
XII-1934 tarih ve 2632 sayili kanunun 5 nci 
maddesinden baska diger maddeleri hiikum-

lerinin meriyetinin iadesine dair kanun 

MADDE 1 — 2862 sayili kanunun 14 ncii 
maddesile kaldrrilan ve askeri ceza kanunu
nun bazi maddelerinin degistirilmesine ve iki 
maddesine birer fikra eklenmesine dair olan 
22-XII-1934 tarih ve 2632 sayili kanunun 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri yeniden 
meriyet mevkiine konmustur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

[1] 101 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icraya 
tcra VeMUeri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmistir. 

Acjk reye konan layihaya rey vermeyen var 
mi? Rey toplama muamelesi bitmistir. Reyle

rin neticesini arzediyorum: 
Tiirkiye ile Yunanistan arasmda munakid 

30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 eylul 
1935 tarihinde imza olunan miizeyyel anlas-
manm tasdikma dair kanun layihasma, layiha-
yi kabul etmek suretile (254) zat reye istirak 
etmistir. Binaenaleyh kanun (254) reyle kabul 
edilmistir. 

Baska isimiz yoktur. Ouma giinii 15 te top-
lanmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

T i i r k i y e i le Y u n a n i s t a n a r a s m d a m u n a k i d 3 0 i l k t e s r i n 1 0 3 0 tar ih l i i k a m e t , 
t i care t v e s e y r i s e f a i n m u k a v e l e s i n e ek o l a r a k 2 0 e y l u l 19:*5 t a r i h i n d e i m z a 
o l u n a n m i i z e y y e l a n i a s n i a n i n t a s d i k m a d a i r k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 
Reye istirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Reye istirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
: 254 

254 
0 

144 
1 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Cemal Ak§m 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinen<j 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
$akir Kmaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tayfur Sb'kmen 
Tevfik Anean 
Tiirkan Bastug 

Aydtn 
Nazini Topcoglu 
Tahsin San 
Dr. Hulusi Alatas; 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 

Mcmed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Sele.uk 
Sabiha Gok<jiil 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emm Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mi tat Kuzay 
§iikrii Giilez 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
§iikru Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qankirt 
Hatiee Ozgener 

Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qorvh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
A sim Us 
Atif Tiizun 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llisan Kurtkan 
tlyas Sami Mus 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nabi Riza Yildirrm 
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Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Paik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samlh liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukru Kogak 
Gl. Pertev Demirhan 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Oazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Muzaffer KILKJ 

Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Giimusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
$evket Erdogan 

Igel 
Emin Inankur 
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Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Pakihe Oymen 
General §ukru Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benai Arman 
Celal Bayar 
General Kazim Inane, 
Kami! Dursun 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
fbrahim Demiralay 
Miikerrem Unsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esaa Ozoguz 
M. Fuad Koprulii 
General Muhittin Akytiz 
IVTemed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukru §enozan 
Nuri Tama? 
Sami Erkman 
§erif tlden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nnhid Kerven 
Salih Turgay 
Siil eyman Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
$evket Odul 
Ziihtu Akm 
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Kirsehir 

Ali Riza Esen 
Hazim Borek<ji 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah YargT 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid liner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressara §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Nasid Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 
Irfan Ferid Alpaya 

Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 
§iikru Kaya 

Mus 
Naki Yucekok 
§evki Qiloglu 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunak 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtu Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustun 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 



Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnu Konay 
Resai Erisken 
Sureyya Tevfik Genoa 
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Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Ref et tllgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Munib Boya 

Trdbzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
S i m Day 

Urfa 
Behcet Gunay 

Yozgad 
Emin Draman 
Sirri tyoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Hasan Karabacak 
Raif Dine, 
Rifat Vardar 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Tiirker 
Haydar Qergel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifla Atay 
Hati Qrrpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 

Haeim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayaztd 
tlbeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok (Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 

Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras (Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Hilmi Ergea.u\li 

Qorum 
Ali Riza Ozeng 
Miinir Qagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 

Haydar Riistii Oktem 
Necib Ali Kiigiika 

Diyarbekir 
Riistii Belrit 
Tevfik Bilge 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykae. 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Tsik 
Saffet Arikan (Bakan) 

Eskisehi" 
tstamat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bek^r Kaleli 
IVfemed §ahin 
Nuri Conker (Oruntak) 

Omer Asim Aksoy 
Oiresun 

Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumiisane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

lQel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimeoz 
Yasar Yazici 

Izmir 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakrr 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Kamal tJnal 

Kars 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 

Sitki §erif Eken 
Kayseri 

Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

Ktrsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim Dalkihc, 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Ismet Inonti 
(Basbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
^asif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
K&ni Akeken 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 

Maras 
Hasan Resid Tankut 
Mitat Alam 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
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Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mu$ 
Hakki Kilicoglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 

I : 33 291-1936 C : 1 
Ismail £)amas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 

Seyhan 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Keriui tncedayi 

I a i W i t 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Tekirdag 

Cemil Uybadra 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki t)ke 
Nazim Poroy 

Trdbzon 
Hamdi tftikiimen 
Hasan Saka 

Suleyman Sirn Gedik 
Vrfa 

Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Omer Evci 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhtti Soyak 
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S.Sayisi:102 
Muglanm Kara kuyu koyiinden Salih kizi Ummehanm oliim 
cezasina garpilmasi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve 

Adliye encumeni mazbatasi (3/187) 

T. C. 
Ba$veMlet v 9 -1 - 1936 

Yazi i§leri mildurlugii 
Scvyt : 4/123 

Bttyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Oldiirmek maddesinden sucju Salih kizi 132C dogumlu Ummehanm oliim cezasina garpilmasi hak
kinda Mugla agir eeza mahkemesinee verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edi-
len ve teskilati esasiye kanununun yirmi altinci maddesi mucibince kanuni merasimi tamamlanmak 
iizere Adliye vekilliginden 9 - I - 1936 tarihli ve 11/11 sayili tezkeresile gonderilen ilam ile buna 
aid evrak bilece sunulmustur. 

Greginin yapilmasmi ve sonunun bildirilmesini risa ederim. 
Basvekil 
/ . Inonil 

Adliye encumeni mjizbatast 

V.B.M.M. 
Adliye encumeni 25 -1-1936 
Karar No. 26 
Esas No. 3/187 

Yuksek Reislige 

Iki seriki ile kocasi Muglanm Karakuyu ko- rin, ksndilerinin hareketlerini takib ettigm> 
yiinden DogruparmakoguUarmdan Memedoglu den kus>ulanmislar ve bu sebeble Omeri oldiir-
Omeri taammiiden ve can&varca bir his sevkile mege kartr vermisler ve yardmici olarak da Hii-
bogarak bldiirmekten sucju Muglanm Karaku- seyin arkadasi Halile miiracaat etmis ve bby-
yu koyiinden Salih kizi 1320 dogumlu ttmme- lece her ugii soz birligi yaparak bir gece Halil 
han hakkmda Mugla agir ceza mahkemesinee ve Huseyiu maktulun evine giderek kapida ken-
yapilan muhakeme neticesinde oliim cezasma dilerini bekleyen tJmmehandan Omerin uyudu-
mahkumiyetine dair olan hukum Temyiz mah- gunu ogrenmisler ve hep birlikte odaya girmis-
kemesi Ceza umumi heyetince tasdik olunarak ler, tJmmehan hazirladigi ipi Omerin boynuna 
bu baptaki 20 - XII - 1935 tarih ve 146 sayili taktigi sirida uyanmasmdan iigii birden iizeri-
ilam Basvekaletin 9 -1 -1936 tarih ve 4/123 sa- ne gullanaritk Omeri oldurdiikleri ve cesedi bir gu-
yih tezkeresile Adliye enciimenine havale olun- vala koyuj evden bir buguk saat uzakta bulu-
makla ilamlarla dosyasmdaki kagitlar okundu: nan bir tar.fl.daki kuyuya attiklan, mahkemece 

Suglulardan tfrnmehanm Hiiseyin adinda siibut bularlk her iig suglunun taammiitle ve 
biri ile sevistiklerini haber alan olduriilen Owe- canavarca bii his sevkile Omeri oldurdiikleri an-
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lasilmaktadn*. 
Suglulardan Hiiseyin ile Halil, yaslarmm kii-

giik olmasmdan cezalari indirilmis ve yaslari 
hakkmda bazi tetkikler yapilmak iizere ilamm 
onlara aid kismi bozulmus ve Ummehanm mah-
kumiyeti Temyiz mahkemesi Birinci ceza daire-
si ile Ciimhuriyet basmiiddeiumumiliginin itirazi 
iizerine Temyiz ceza umumi heyetince tasdik 
edilmistir. 

Enciimenimizce yapilan miizakere sonunda 
Ummehanm mahkum oldugu oliim cezasmm ha-
fiflestirilmesini veya degistirilmesini gerekli ki-

lacak bir sebeb gorulemediginden teskilati esa 
siye kanun^nun 26 nci maddesine uyarak bu ce-
zanm infazma karar verilmesinin Umumi Heye-
tin tasvibhe arzma ittifakla karar verilmistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 
Adliye E. Itcisi M. M. Katib 

Qorwoc Kocaeli Trabzon 
Milnur Cjgtl Saldh Yargi R. Karadeniz 

Antalya Bursa Erzurum 
T. Ancan Sadettin F. Talay F. Sirmen 

Joel Kastamonu Konya 
II. Cngun Dr. Sukru fyenozan R. Turd 
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S. Sayisi:100 
12 temmuz 336 ve 26 sayih kararla askeri ve mulk? tekaud 
kanununun 45 nci maddesindeki §ehid kelimesinin §umulu 
derecesinin tayini hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Mill? 
mudafaa, Maliye ve Biitge encumenleri mazbatalan (3/60) 

Z\ 0. 
Ba§vek&let 27 - II - 1933 

Muamelat mudiirlugu 
Sayi 6/524 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

12 temmuz 336 tarih ve 26 sayili kararla 1683 sayili askeri ve miilki tekaud kanununun 45 nci 
maddesinde yank sehid kelimesinin sumulii derecesinin tayini hakkmda Milli Mudafaa vekilligin-
den yazilan 26 - I I - 933 tarih ve 466 sayili tezkere sureti takdim olunmustur. 

Tefsiren bir karara baglanmasi istirham olunur efendim. 
Basvekil 
Ismet 

* Basvekaleti celileye 

12 temmuz 336 tarih ve 26 numarali kararla 1683 numarali askeri ve miilki tekaud kanununun 
45 nci maddesinde sehid kelimesinin dairei siimulu. hakkmda kafi ve vazih malumat yoktur. 

Vekalet; sehid kelimesinin medlulunii su suretle telafcki etmektedir: (Harpte veya eskiya musa-
demelerinde, gerek cebhede ve gerek cebhe gerilcrinde karada, denizde, havada diisman silahlari-
nin tesirile olenler veyahud yaralanma neticesi az veya Qok muddet sonra memleket dahilinde ve 
haricinde olenler kamilen sehid addolunur ve sehidlere aid olan biitun imtiyaz ve hukuktan miis-
tefid olurlar. Bu gibiler icin zaman ve yer mcvziibahs degildir). Bu telakkiye gore mezkur kanundaki 
sehid kelimesinin kimlere matuf oldugunun tefsirinin B. M. M. ce yapilmasina delalet buyurulmasi 
maruzdur efendim. 

M. M. vekili 
Zekai 
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Mill! Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Milli Mudaf aa encumeni 

Karar No. 4 
Esas No. 3/60 

26 - III - 1935 

Yuksek Reislige 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu-
nun 45 nci maddesinde yazili sehid kelimesinin 
siimulii derecesinin tefsiren bir karara baglan-
masi hakkmda 6/524 sayili 27 - II - 1933 tarihli 
Basvekalet tezkeresi ile Milli Miidafaa vekaleti-
nin tezkeresi ve 11 - IV - 1934 tarihinde 4 ncii 
devre Milli Miidafaa enciimeninin verdigi karar 
enciimenimizce okundu ve goriisiildii. 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu-
nun 45 nci maddesinin (yetimlerine maas tahsis 
edilmesini mucib hallerde vefati vukubulanlarm 
sehid kelimesi siimulii dahilinde bulundugu ) 
tasrih etmis olmasma binaen enciimenimiz key-

fiyetin baskaca tefsirine mahal gorulmedigine 
karar vermistir. 
M. M. Encumeni Reisi M. M. Kdtib 

Tstaribul Giresun Er/umnm 
Silkril Gokberk Ihsan Sokmcn S. Kocak 

Aiza, Aza Aza 
Elaziz Istanbul Seyhan 

Ahmed Saffet Ohkay AM Barias Naci Eldeniz 
Aza Aza Aza 

Diyarbekir Malatya Balrkcsir 
K. Seviiktekin 0. Koptagel C. Esener 
Kars Erzurum Si nob 

M. Akyilz Z. Soydcmir (•evdet Kerim Incedayt 

Maliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 10 
Ems No. 3/60 

6-IV - 1935 

Yuksek Reislige 

12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayili kararla 
1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 
45 nci maddesindeki sehid kelimesinin tayini 
hakkmda Basvekaletten Biiyiik Meclise verilip 
Milli Miidafaa enciimenince, sec.im.in yenilenme-
si iizerine, iki defa muzakereden sonra Enciime-
nimize gelen tefsir istegi Milli Miidafaa vekale-
tinden gelen memurlar bulundugu halde tetkik 
ve miizakere edildi. 

Enciimenimiz sehid kelimesinin siimulii hak
kmda Milli Miidafaa enciimeninin miitaleasma 
aynen istirak ederek keyfiyetin baskaca tefsire 

muhtag olmadigma karar vermistir. 
Yuksek Reislige sunulur. 

Maliye K Reisi M. M. Katib 
Ouiniiisane Tsparta Cankiri 

II. F. Atag Kamal final M. Onsay 

Aza Aza Aza 
Bursa Cankrri Diyarbekir 

Dr. G. Kakraman S. (Jolgegen Z. Tigrel 

Aza Aza Aza 
Diyarbekir Kayseri Manisa 

Iluriye Oniz A. II. Arga Tahir Hitit 

( S. Sayisi : 100) 
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Biitge enriimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encilmeni 24-1 -1936 
Mazbata No. 76 
Esas No. 3/60 

Yiiksek Reislige 

12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayili kararla 
1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu-
nun 45 nci maddesinde yazili sehid kelime-
sinin siimulii derecesinin tayinine dair olan 
27 subat 1933 tarih ve 6/524 sayili Basvekalet 
tezkeresi Milli Miidafaa ve Maliye enciimen-
lerinin mazbatalarile birlikte enciimenimize ve-
rilmis olmakla Maliye vekili Fuad Agrali ile 
Milli Miidafaa vekaletinden gbnderilen salahi-
yettar memur hazu oldugu halde okundu ve 
konusuldu: 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanu-
nunun 45 nci maddesinde : (Harbde veya es
kiya miisademesinde sehiden ve hazarda ken-
disinin sunu taksiri olmayarak vazife ica-
bi kazaen veya mecruh olup tedavi sirasmda 
veya icra olunan cerrahi ameliyat neticesinde 
veya sebebi malum olmayarak muhasara icin-
de vefat eden zabitlerle miilki ve askeri me-
murlarm yetimlerine birinci derece maluliyet 
maasmm yiizde yetmis besi ve harbiye ve bu 
derecedeki smiflar talebesi ile kiigiik zabitler, 
gedikliler ve efradm yetimlerine birinci dere
ce maluliyet maasmm siiliisii tahsis olunur) 
denilmis olduguna gore bu madde ile : 

1 - Harbde veya eskiya musademelerinde se
hiden vefat, 

2 - Hazarda kendisinin sunu taksiri olmaya
rak vazife icabi kazaen vefat, 

3 - Mecruh olup tedavi sirasmda veya icra 
olunan cerrahi ameliyat neticesinde vefat, 

4 - Muhasara iginde sebebi malum olmayarak 
vefat, olmak iizere dord vefat vaziyeti derpis 
edilmistir. 

Bunlardan bir numarali fikrada yazili vefat 
vaziyeti, madde hiikmune gore sehid olanlarm 
harb meydanmda veya eskrya miisademesi sira
smda diisman silahi tesirile derhal vefat eden-
lere aiddir. Qiinku asagida arzedilecegi veghile 
bu hallerde yaralanarak bilahare tedavi sira

smda vefat edenler maddenin miiteakip fikrala-
rmda gosterilmis bulunmaktadir. Netekim 2, 3 
ve 4 numarali fikralarda yazili hallerin yalniz 
sefere mahsus olmayrp hazara da tesmil edilmesi 
kasdile hazar kelimesinin metne ilave edildigi 
anlasilmaktadir. Bu ciimleden olarak muhasara 
daha ziyade harp zamanmda diisman tarafmdan 
bir yerin kusatilmasi ve bu yerin memleketin 
diger kisimlarile alakasmm kesilmesine itlak 
olundugu gibi hazarda da eskiya tarafmdan bir 
mahallin ayni suretle muhasara altma almmasi 
seklinde vaki olabilir. Yine vazife icabi kazaen 
veya mecruhiyet neticesinde vefat dahi hazarda 
oldugu gibi seferde de vaki olabilir. Ve bunla-
rm tabi olacagi hiikiimlerin hazar ve sefer ha-
line gore tefrikine saik olacak hig bir sebeb ta-
savvur edilemez. Bu tahlile gore 45 nci mad-
deyi enciimenimiz su sekilde anlamaktadir: 

§fehid, harpte veya eskiya musademelerinde 
her nevi diisman silahi tesirile derhal vefat 
edenlerdir. 

Ikinci fikra hiikmii, ayni suretle sefer veya 
hazarda vazife ilcasile kazaen derhal vefat 
edenlerdir. 

3 ncii fikra hiikmii de ayni sebeblerle yara-
lananlardan bu yaralarm tesirile ve yaralan il-
tiyam bulmadan tedavi sirasmda olenlerdir. 

Muhasaraya dair olan 4 ncii fikra hiikmii 
daha sarihtir. 

Binaenaleyh 1683 numarali kanunun 45 nci 
maddesi metninin bu maksadlan agikga ifade 
etmekte olmasma gore buradaki sehid kelimesi
nin tefsirden mustagni olduguna enciimenimizce 
karar verildi. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. '~ Katib 
tspparta Trabzon Istanbul 

Miikerrem Tfnsal Stm Day F. Oymen 

( S. Sayisi : 100 ) 
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Aza 

Qorum 
E. 8. Akgol 

Aza 
Manisa 

T. Turkoglu 

Aza 
Edirne 

F. Kaltakkiran 
Aza, 

Mu$ 
$. Qiloglu 

Aza 
Gazi Anteb 
A. JH". Ayerdem 

Aza 
Mus 

$. Ataman 

Aza 
Seyhan 

iVaci Eldeniz 
Aza 

Siird 
M. Mayakon 

Aza 
Srvas 

2£ewm £mer 

Aza 
Yozgad 

#. /go's 
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S. Sayisi: 101 
27 mayis I930 tarih ve 1632 sayili askeri ceza kanununun 
bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve bazi rnaddelerine 
ekler yapilmasma dair kanunun 14 ncii maddesinin tefsiri 
hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Mill? mudafaa 

encumenleri mazbatalan (3/189) 

T. C. 
Basvekdlet 14-1 -1936 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/114 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

2862 sayili karmnla 1632 sayili kanunda yaprlan degisikligin tavzih ve tefsiri hakkinda Milli 
Mudafaa vekilliginden yazilan 9 -1 -1936 tarih ve 35/173 sayili tezkere sureti sunulmustur. 

tsin tefsir yolu ile halline ve sonunun ibildirilmsine Yiiksek Tntisaadelerini dilerim. 
Basvekil 
1. inonil 

Milli Miidafaa vekilligi askerlik adliyesi subesi 35/173 sayili ve 9 -1 -1936 tarihli tezkeresi 
sureti 

Basvekalet Yiiksek makamina 

Bu yil 2862 sayili kanunla 1632 sayili askeri ceza kanununun bazi maddelerinde degisiklikler ya-
pilmisti. Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Adliye enciimeninde bu kanun incelenirken 153 ncii mad
denin 2632 sayili kanunla birinci fikrasinin degistirildigi goriilerek bu seferki diizeltmede 2632 sa
yili kanunun 153 ncii maddeye dair olan kismmin kaldirilmasi uygun goriilmiis ve mucib sebeblerin-
de bu goriis aejkga yazildigi halde madde 2632 sayili kanunun butiin kalktigini gosterir sekilde 
gikmistir. 

2632 sayili kanuunla askeri ceza kanununun 66, 67, 147, 150, 153, 188, 189, 190, 191 nci maddeleri 
de degistirilmis oldugundan 2862 sayili kanunun 14 ncii maddesi esbabi mucibedeki kayitlerle bag-
lanmazsa askeri mahkemeleree tereddiidii mucib olacagindan isbu maddenin 2632 sayili kanunun 
5 nci maddesine aid bulundugunu diger maddelerinin yiirumesine engel olmayacaginin izah ve tefsi-
rine izinlerini saygilarimla dilerim. 
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Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye enciimeni 21-1 -1936 

Karar No. 23 
Esas No. 3/189 

Yiiksek Reislige 

2862 sayili kanunla askeri ceza kanununda 
yapilan bazi degisikliklerin tavzih ve tefsiri 
hakkinda Milli Miidafaa vekilliginin gosterdi-
gi liizum iizerine Basvekaletten yaziian 
14 -1 -1936 tarih ve 6/1114 sayili tezkere Adli
ye enciimenine havale edildiginden Milli Mii
dafaa vekilligi namina gelen miidiirler huzu-
rile bu tezkere ile ilisigi olan Milli Miidafaa 
vekaletinin yazili miitaleasi okundu: 

2862 sayili kanunla askeri ceza kanununda 
yapilan bazi degisiklikler arasrada 153 ncii 
maddenin 2 nci fikrasi da degistirilmis ve an-
cak bu maddenin 1 nci fikrasi bundan evvel 
2632 sayili kanunla degistirilmis ve son ka-
nunda maddenin her iki fikrasinda yeniden 
yazilmis oldugundan bu madde dolayisile 2632 
sayili kanunun 5 nci maddesinin hiikmii kaldi-
rilmak zaruri bulunmus ve boylece 2862 sayili 
kanunun 14 ncii maddesinde bu cihet gosteril-
mek lazimgelirken 2632 sayili kanunun bahse-
dilen madde numarasi isaret edilmeksizin mut-
lak olarak kaldirilmistir. Milli Miidafaa veka-
leti Adliye enciimeninin esbabi mucibe mazba-
tasinda keyfiyetin 153 ncii maddeye miinhasir 
oldugu izah edilmis bulundugunu beyan ederek 
2632 sayili kanunun diger maddelerinin hiik-
mii meri bulunmakla, isin bu suretle tefsir 
yolu ile tavzih edilmesini istemektedir. 

Her ne kadar 2632 sayili kanunda hiikmii 

Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 24-1 -1936 

Karar No. 19 
Esas No. 3/189 

Yiiksek Baskanliga 

2862 sayili kanunla 1632 sayili kanunda yapi- Vekilliginden yaziian tezkere sureti gonderildi-
lan degisikligin tavzih ve tefsiri hakkmda M. M. gine ve isin tefsir yolu ile halline dair olup Adliye 

kaldirilmasi lazimgelen askeri ceza kariunu-
nun 153 ncii maddesine miiteallik yalniz 5 nci 
madde olmak tabii ve encumenimizin esbabi 
mucibesi de bu noktayi izah etmekte ise de 
yanlislikla 2632 sayili kanun tamamile orta-
dan kalkmis oldugu 2862 sayili kanunun 14 
ncii maddesinden sarahatle anlasildigmdan bu 
yanlisligin tefsir yolile diizeltilmesi miimkiin 
ve caiz olamayacagradan enciimenimizce yeni
den bir layiha yapilmasma ittifakla karar ve-
rilmistir. Bu sebeble meriyeti devam etmesi 
lazimgelen maddeler hakkinda bir kanun layi-
hasi kaleme almmistir. 

Evrak, havalesi mucibince Milli Miidafaa 
enciimenine verilmek iizere Yiiksek Reislige su-
nulur. 

Adliye En. Rs. M. M. Katib 
Qorum Kocaeli Trabzon 

Miinir (Jagil Saldh Yargi R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Ankara Antalya Bursa 

M. Okmen Numan Sadettin Ferid Talay 

Aza Aza Aza 
Bursa Erzurum Kastamonu 

Atif AkguQ Fuad Sirmen Dr. S. Senozan 

Aza Aza 
Konya Ordu 

R. Tiirel M. B. Pars 

( S. Sayisi : 101) 
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enciimenince incelenip yapilan mazbata ile beraber 
Enciimenimize verilen Basvekaletin 14 son ka
nun 1936 tarihli ve 6/112 sayili tezkere M. M. 
Vekilliginden gonderilen memurlar ile okundu. 

Geregi dusiinuldukte: Adliye enciimeninin 
mazbatasinda da beyan edildigi ve<;hile 2862 sa
yili kanunla hiikmii kaldirilmasi lazimgelen 
maddenin 2632 sayili kaniraun 5 nci maddesi 
oldugundan mezkar 2632 numarali kanunun di-
ger maddeleri hiikiimlerinin meriyette devami igin 
isin bir layiha ile diizeltilmesi hakkinda Adliye 
enciimeninin miitaleasma Enciimenimizce de is-
tirak edilmis ve Adliye enciimeninin tanzim et-
tigi layiha aynen kabul edilmistir. Umumi He-

yetin tasvib nazarma arzolunmak iizere Yiiksek 
Baskanliga sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Istanbul 

S. Gokberk 

Antalya 
C. Mengiliboru 

Istanbul 
Br. H. 8. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Urfa 
Ahmed Tazgan 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Sevilktekin 

Balikesir 
Cemal Esener 

Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Samsun 
R. Barkm 

Katib 

Elaziz ' 
Ahmed 8. Ohkay 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Tekirdag 
R. Apak 

ADLtYE ENCUMENtNlN TEKLlFt 

2862 sayili kanunla ilga cdilen askeri ceza ka-
nununun bazi maddelerini degistiren 22 - XII -
1934 tarih ve 2632 sayili kanunun 5 nci mad-
desinden baska diger maddeleri hukumlerinin 

meriyetinin iadesine dair kanun layihasi 

BlRtNCl MADDE — 2862 sayili kanunun 
14 ncu maddesile kaldirilan askeri ceza kanu-
nunun bazi maddelerinin degistirilmesine ve iki 
maddesine birer fikra eklenmesine dair olan 
22 - XII - 1934 tarih ve 2632 sayili kanunun 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri yeniden me-

riyet mevkiine konmustur. 

iKiNCl MADDE — Bu kanun nesri tari-
hinden muteberdir. 

ftgUNCU MADDE — Bu kanun hukumleri-

ni icraya Icra VeMlleri Heyeti memurdur. 

• * • » • 
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