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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sayin iiyelerden bazilarma izin verilmesi hakkm-
daki Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti ile tspanya Ciimhuriyeti 
arasmda imzalanan ticaret ve Wiring anla§masimn 
tasdikina dair kanun layihasi kabul edildikten 

Ve Maliye vekaleti teskilat ve vazifeleri hakkm-

Layihalar 
1 — Ankara Yiiksek ziraat enstitiisii 1935 yih biit-

cesine 18 236 lira 66 kurusjuk tahsisat konulmasma 
dair kanun layihas (1/555) (Biitce enciimenine) 

2 — Askeri ve miilk! tekaiid kanununun 2 nci 
maddesinin birinci fikrasmm degi^tirilmesine dair 
kanun l£yihasi (1/556) (Milli Miidafaa, Maliye ve 
Biitce enciimenlerine) 

Tezkere 
3 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayili giimriik 

tarife kanummu degistiren 31 mavis 1933 tarihli ka-
nuna eklenen 2256 numarah kanunun 1 nci maddesi
nin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi (3/241) 
(Dahiliye, Giimriik ve imhisarlar, Maliye ve Biitce 
enciimenlerine) 

Mazbatalar 
1 — Bankalar kanunu layihasi ve tktisad, Mali

ye, Adliye ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/416) 
(Ruznameye) 

5 — 1936 yih muvazenei umumiye kanunu layi
hasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/437) (Ruzna
meye) 

6 — Fmniyet isleri umum miidiirliigii 1935 yih 
biitcesindp 2 225 liralrk miinakale yapilmasrna dair 
! /527, Milli Miidafaa vekaleti 1935 yili kara biitce
sinde 1 264 lirahk miinakale yapilmasrna dair 1/530, 
Hariciye vekaleti 1935 yih biitcesinde 17 800 lirahk 
miinakale yapilmasrna dair 1/534, Adliye ve Sihhat 
ve ictimai muavenet vekaletleri 1935 yih biitgelerin. 
de 8 545 lirahk miinakale yapilmasrna ve tahsisat. 
verilmesine dair 1/539, 1935 yili uraumi muvazene ka
nun una bagli bazi daire biitcelerine tahsisat konulma
sma dair 1/540. Dahiliye vekaleti ve Emniyet i§leri 
umum mudiirlugii 1935 yih hiitcelerinde 4 500 lira
hk miinakale yapTlmasma dair 1/541 sayih kanun la-

daki kanun layihasmin birinci miizakeresi yapildik-
tan sonra car^amba giinii toplanilmak iizere inikad 
bitirildi, 

Baskan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Konya Coruh 

Ali Muzeffer Gciker Ali Zirh 

yihalan ve Biitce enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 
7 — Endiistriyel mamulat maliyet ve satis fiatle-

rinin kontrolii hakkinda kanun layihasi ve tktisad ve 
Adliye enciimenleri mazbatalari (1/524) (Ruznameye) 

8 — tnhisarlar umum miidiirliigii 1935 yili biitce
sinde 15 000 lirahk miinakale yapilmasrna dair ka
nun layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/543) 
(Ruznameye) 

9 — Isparta mebusu Miikerrem tlnsal ve Trabzon 
niebusu Sirri Daym Arzuhal enciimeninin 13-IV-1936 
tarih ve 9 sayih haftalik karar cetvelindeki 228, 225, 
ve 274 numarah kararlann Umum? heyette miizakere-
sine dair takriri ve Arzuhal enciimeni mazbatasi 
(4/19) (Ruznameye) 

10 — Konya ovasi sulama idaresi, Yiiksek Mtthen-
dis mektebi, Ankara s.ehri tmar mudiirliigii ve Anka
ra Yiiksek Ziraat enstitiisiiniin umumi muvazeneye 
almmasma dair kanun layihasi ve Biit?e enciimeni 
mazbatasi (1/522) (Ruznameye) 

11 — Milli Miidafaa vekaletince taahhiide girisjl-
mesi hakkinda kanun layihasi ve Biitce enciimeni 
mazbatasi (1/532) (Ruznameye) 

12 — Tiitiin inhisan idaresinin 1931 yih son hesa-
bma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna da
ir 3/165 sayrh Divani muhasebat riyaseti tezkeresile 
TiitiiTi, Tuz ve Muskirat inhisan idareleri 1931 mali 
yihna aid blancolarm gonderildigine dair 3/172 sayih 
Basvekalet tezkeresi ve Tiitiin inhisan idaresinin 1931 
yih son hesabi hakkinda 1/282 sayih kanun layihasi 
ve Divani muhasebat enciimeni mazbatasi (Ruzna
meye) 

13 — Vakiflar umum mudiirliigiiu 1935 yih biitce
sinde 4 000 lirahk miinakale yapilmasrna dair kanun 
layihasi vo Biitce enciimeni mazbatasi (1/544) (Ruz
nameye) 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 



B l E l N C l CELSE 
Acilma saati : 15 

BALKAN — Ref et Canrtez 

KATIPLER ; Sabiha Gbkgiil (Balikesir), Ziya Gevher Etili (Qanakkale). 

BALKAN — Oelse agilmistir. 

3 — MtJZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 -— 2919 say ill kanunun nesrinden evvel 
TTillmmet hesabma tahsil etmds olupta kendi m.es-
lek ve ihtisaslari dahilinde ilcretli vazifelere ta-
yin edilmis buiunanlarin bu suretle geqirdikleri 
hizmet muddetlerinin nanvzetlik muddetlerine 
mahsup edUip edttmeyeceginin tefsiri liak-
kmda Basvekdlet tezkeresi ve Maliye ve Biltge en-
cumcnleri mazbatalan (3/230) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. 

Memurin kanununun muaddel 64 ncu madde-
sine bir fikra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 16 - I I I - 1936 tarih ve 2919 sa-
yili kanunun dordiincii maddesi ile degistirilen 
memurin kanununun 64 ncii maddesine asagrda-
ki fikra eklenmistir: 

(Meoburi hizmet imikellefiyeti sebebile 2919 
numarali kanunun nesrinden evvel iicretli ola-
rak istihdam edilmis olanlarm da bu suretle ge-
gen hizmet miiddetleri namzetlik miiddetine ve 
mecburi hizmetlerine mahsup edilir). 

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

MADDE 2 — Bu kanun nesri; tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN -
Kabul edenler.. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini ic-
raya fcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kafrul edenler... 
Etmeyenler... Kanun kabul edilmistir, 

2 — Turk bayragi kanunu Idyihast ve Da-
hiliye ve Milli Mudafaa encunwnleri mazbatalan 
(1/461) [2] 

[1] Birinci muzakeresi 62 net inikad zapttn-
dadtr. 

[2] 170 sayili basmayaziya ek zabtin sonun-
dadir, 

BALKAN — Bayrak kanununun miizakere-
sine gegiyoruz. Birinci madde miizakere ve ka
bul edilmis, ikinci madde enciimene gonderil-
misti. Encumenin hazirladigi ikinci maddeyi 
okutuyorum. 

MADDE 2 — Ordu kuvettlerile resmi daire 
ve tesekkiiller tarafmdan bayraklarm gekilis 
ve indirislerinde ve sair hususlarda yapriacak 
toren ve bunlarm kullanacaklari hususi alamet 
ve filamalarm sekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve 
Tiirkiye Cumhurlug-uinun yabanci memleketler-
de bulunan resmi ve milli binalarma (Uluslar 
arast metotlarma gore) Turk bayragmm geki
lis ve indirilisleri ve resmi dairelerle tesekkiil-
lerden baska yerlerde Tiirk bayragrnm ve di-
ger hususi bayraklarm ve forslarm gerek tem-
sil ve gerek siisleme igin ne zaman ve nasil ge-
kilecegi ve nerelerde kullalndabilecegi ve bu 
kanunun tatbik sekilleri nizamname ile tesbit 
edilir. 

BALKAN — Madde hakknida miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 3 — Tiirk bayragi ordu kuvvetle-
rile resmi dairelerde ve milli tesekkullerde sa-
bah sekizde gekilir ve giin batarken indirilir. 
Su kadar ki, limanlara giren ve gikan ve seyir 
halinde bulunan harp ve tiiccar gemileriinin bay-
raklarmin cekilis ve indirilis saatleri igin nizam-
nameye istinai hiikumler konulabilir. 

Yalniz: Milli bayramlarda ve umumi tatil 
gunlerinde tatilin devam ettigi muddetce bay
rak gece ve giibdiiz gekili kalir. 

Her giin bayrak gekecek resmi daireler, tc-
ra Vekilleri Heyeti tarafmdan tayin edilir . 

BALKAN — Soz isteyen var mi?. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmistir. 

MADDE 4 — Yas alameti olmak iizere bay-
ragm yarrya gekilecegi haller ve devam miid-
deti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde ala-
kadar dairelere ibildirilir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi?. Maddeyi 
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reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir . 

MADDE 5 — Resmi dairelerde ve tesekkiil-
lerde cekilecek bayrak, bu is icin yapilmis hu-
susi direk ve gondere gekilir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi?. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun hiikiimlerine ve ya-
pilacak nizamnameye muhalif olarak bayrak 
yapmak ve satmak yasaktir. Bu yasaga aykiri 
gidenler, Turk ceza kanununun 526 nci madde-
sine gore cezalandirilir. Nizamnameye muhalif 
olarak gekilmis bayraklar mahallin en 
miilkiye memuru emrile ifndirilir. 

BALKAN — Soz isteven var mi?. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Alay sancaklarmm sekli ve 
yapilis tarzi kendi hususi ahkamma tabidir. 

BA§KAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden bir 
sene sonra muteberdir. 

E A§KAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bu kanun hukiimlerini yerine 
getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Layihanin birinci miizakeresi bitmistir. 
Baska isimiz yoktur. Cuma giinii saat 15 te 

toplanilmak iizere celseyi kapatryorum. 
Kapanma saati : 15,15 
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S. Sayisi: 1 7 0 » k 
Turk bayragi kanunul layihasi ve Mill! mudafaa encumeni 

mazbatasi (i/46l) 

Milli| Mudafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
MUM Mudafaa enciimeni 

Karar No. 34 
Esas No. 1/461 

Yiiksek Reislige 

Yiice Genel Heyete arzedilip tekrar incelen-
mek iizere eneiimenimize verilen bjayrak kanu-
nu layihasmin ufak bir degisikliklet kabul edil-
mis olan birinei maddesinden baska diger mad-
deleri, ait oldugu vekaletlerden goiiderilen me-
nmrlarile okundu ve incelendi. 

Umumi Heyetin miizakeresinde enciimenimiz-
ce anlasilan arzu ve temayule gore layihanin 
2, 3 ve 7 nei maddelerinin birlestirilerek ordu 
kuvvetlerile resmi ve gayri resmi | devair ve 
miiessesatinm bayrak gekilis indirjlis torenleri 
ve flair hususati, Icra Vekilleri Heyetince yapi-
laeak bir nizamname ile tesbiti itiuvafik go-
riilerek ikinci madde olarak, ve besinci madde 
ufak bir degisiklikle beraber ayriea bir fikra 
eklenerek iisuncii madde, ve altnlci madde, 
besinci ve sekizinei madde huknmne aykiri bay
rak yapilmamasmi ve satilmamasmi temin igin 
bir ftkra eklenerek altinci madde | olarak ya-
zilmasma ve ordu. dahili hizmet kanununun 37 nei 
maddesi nmcibince ordurmn seref | timsali olan 
sancagm seklile yapilis tarzinm hususi ah-
kama tabi olduguna dair bir mad<jle ilavesi ile 
kabul edilerek kanun layihasmm Yiiksek Hey
etin tasvip nazarma arzedilmek iizjere Yiiksek 

Baskanliga sunulur. 
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— 2 — 
MfLLl MtlDAFAA ENCttMENlNtN TEKLlFl 

Turk bayragt kanunu layihast 

MADDE 1 — Turk bayragi, bu kanuna bagli 
ornekte gosterilen sekil ve nisbetlerde olmak 
ve al zemin iizerine beyaz ay'- yildiz konmak, 

§artile, yerli saliden yapilir. 
Anoak §alinin tedarikinde zorluk olur ise en 

biiyuk mulkiye memurunun iznile zemin rengi 
al olmak iizere baska kumastan da yapilabilir. 

MADDE 2 — Ordu kuwetlerile resmi daire 
ve tes.ekkuller tarafmdan bayraklarm gekilis 
ve indirilislerinde ve sair hususlarda yapilacak 
toren ve bunlarm kullanacaklari hususi alamet 
ve filamalarm sekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve 
Turkiye Ciimhurlugunun yabanci memleketler-
de bulunan resmi ve milli binalarma (Uluslar 
arasi metotlanna gore) Tiirk bayragmm geki
lis, ve indirilisleri ve resmi dairelerle tesekkiil-
lerden bafka yerlerde Tiirk bayragmm ve di-
ger hususi bayraklarm ve forslarm gerek tem-
sil ve gerek siisleme igin ne zaman ve nasil ge-
Mlecegi ve nerelerde kullanilabilecegi ve bu 
kanunun tatbik §ekilleri bir nizamname ile tes-
bit edilir. 

MADDE 3 — Tiirk bayragi ordu kuwetle
rile resmi dairelerde ve milli te§ekkullerde sa-
bah sekizde gekilir ve giin batarken indirilir. 
§u kadar ki limanlara giren ve gikan ve seyir 
halinde bulunan harp ve tiiccar gemilerinin bay-
raklarmm gekilis ve indirils saatleri igin nizam-
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( S. Sayisi : 170 e ek ) 

nameye istisnai hukiimler ko-nulabilir. 
Yalniz: Milli bayramlarda ve umumi tatil 

gunlerinde tatilin devam ettigi miiddetge bay-
rak gece ve gundiiz gekili kalir. 

Her giin bayrak gekecek resmi daireler, lo-
ra Vekilleri Heyeti tarafmdan tayin edilir, 

MADDE 4 — Yas alameti olmak iizere bay-
ragm yarrya geMlecegi haller ve devam miid-
deti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde ala-
kadar dairelere bildirilir. 

MADDE 5 — Resmi dairelerde ve tesekkiil-
lerde gekilecek bayrak, bu if igin yapilmis hu
susi direk ve gbndere gekilir. 

MADDE 6 — Bu kanim hiikiimlerine ve ya
pilacak nizamnameye muhalif olarak bayrak 
yapmak ve satmak yasaktir. Bu yasaga aykiri 
gidenler, Turk ceza kanununun 526 net m&dde-
sine gore cezalandirilir. Nizamnameye 'muhalif 
olarak gekilmi§ bayraklar mahallin en biiyuk 
mulkiye memuru emrile indirilir. 

MADDE 7 — Alay sancaklarmm sekli 
ve yapilis tarzi kendi hususi ahkamma tabidir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden bir 
sene sonra muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanun hukumlerini yerine 
getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 


