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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Konya Istiklal mahkemesi kararile mill! hudud ha-
ricine gikarilan Suad Remzinin Turk vatandasjigma 
kabuliiniin muvafik olub olmayacagma dair bir ka-
rar verilmesi hakkmdaki mazbata iizerinde cereyan 
eden miizakere neticesinde meselenin Dahiliye ve 
Adliye enciimenlerinde mii§tereken tekrar tetkiki ka-
rarlastirildi. 

Arazi tahriri hakkmdaki kanuna bir madde eklen-
mesine, 

Biiyiik Millet Meclisi memurlarmm teskilat ve va-

Layihalar 
1 — 1936 mali yih muvazenei umumiye kanununa 

bagli bir kisim daire biit?elerinde degigiklik yapilma
sma dair kanun layihasi (1/776) (Butge enciimenine) 

2 — 1936 mali yih muvazenei umumiye kanununa 
bagli bir kisim daire biitgelerinde 82 000 liralik mii
nakale yapilmasma dair kanun l&yihasi (1/777) 
(Biit?e enciimenine) 

3 — Hakimler kanununun muvakkat maddesinin 
(B) fikrasmm 3 ve 4 numarali bendlerinde yazih 
miiddetlerin iic. sene daha uzatilmasina ve muvakkat 
maddeye son bir fikra ilavesine dair kanun layihasi 
(1/779) (Adliye enciimenine) 

4 — Havayollan Devlet isletme idaresinin 1935 
mali yih son hesabi hakkinda kanun layihasi (1/780) 
(Divani muhasebat enciimenine) 

5 — Inhisarlar umum miidiirliigii 1936 mali yili 
biitcesinde 80 000 liralik miinakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/778) (Biitce enciimenine) 

6 — Maarif vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri 
hakkmdaki 2287 sayili kanuna miizeyyel kanun lSyi-
hasi (1/781) (Maarif ve Biitge enciimenlerine) 

7 — Tiirkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua-
hedenamesinin meriyet miiddetinin bir ay temdidi 
hakkinda kanun ISyihasi (1/782) (Hariciye ve Biitee 
enciimenlerine) 

8 — Vakiflar umum miidiirliigii memurlan aylik-
larmm tevhid ve teadiilii hakkmdaki kanuna bagli 
cetvelin degi^tirilmesine dair olan 2880 sayih kanuna 
bagli cetvelde degisiklik yapilmasi hakkinda kanun 
layihasi (1/783) (Biit?e enciimenine) 

zifeleri hakkmdaki kanuna bazi maddeler eklenmesf-
ne, 

Satin alman §ark demiryollan imtiyazi He girkete 
aid mallarm teselliim ve i§Ietme muamelelerine dair 
teklif ve layihalarm birinci miizakereleri yapildik-
tan sonra pazartesi giinii toplanilmak iizere inikad 
bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Hilmi Uran Gazi Anteb Coruh 

Bekir Kaleli Ali Zirh 

9 — Vakiflar umum miidiirliigii 1934 mali yili son 
hesabi hakkinda kanun layihasi (1/784) (Divani mu
hasebat enciimenine) 

10 — Vakiflar umum miidiirliigii 1935 mali yili 
son hesabi hakkinda kanun layihasi (1/785) (Divani 
muhasebat enciimenine) 

11 — Zararh ilacjar gayrimesru ticaretinin meni 
hakkinda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde akte-
dilen mukavelenin tasdikma dair kanun layihasi 
(1/786) (Hariciye enciimenine) 

Mazbatalar 
12 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fik

ra ilavesine dair kanun lSyihasi ve Milli Miidafaa en-
ciimeni mazbatasi (1/773) (Ruznameye) 

13 — 1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa 
bagli bir kisim daire biitcelerinde 82 000 liralik mii
nakale yapilmasma dair kanun layihasi ve Biit^e en-
ciimeni mazbatasi (1/777) (Ruznameye) 

14 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumetile Yuriahis-
tan Kiralligi Hiikumeti arasmda Ankarada 15 ikinci 
kanun 1937 tarihinde akid ve imza edilmif olan ka?ak-
?ihgm men ve takibi igin Tiirk - Yunan ihukavele-
namesinin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hari
ciye enciimeni mazbatasi (1/723) (Ruznameye) 

15 — Tiirkiye, tngiltere ve Irak arasmda 5 hazi
ran 1936 tarihinde miinakid hudud ve miinasebati ha-
senei hemcivari muahedesinin 2 nci fash hiikiimleri-
nin Tiirkiye ile Irak arasmda nota teatisi suretile 
tasdikma dair kanun Ifiyihasi ve Hariciye enciimeni 
mazbatasi (1/720) (Ruznameye) 

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 



B t R l N C l CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATIBLER : Nasit Ulug (Kiitahya) , Ali Zirh (goruh). 

—» 

BA§KAN — Meclis agilmistir. 

3 - MtJZAKERE EDlLEN MADBELER 

1 - Tekadhd nycHasile mimllim ve miiderrislik, 
d/oktor, eczaci, baytar, nvuhendis ve kondoktorluk 
mcDaslanmn bir zat uhdesinde igtimn edebilecegi-
ne dair ohm 900 sfiyih kanunun birinci mpddesi-
nin tefsiri fviakkmda Basvekdlet tezkeresi ve Bilt-
ge encilmeni mazbatasi (3/32%) [1] 

(Mazbata okundu). 
BASKAN —Mazbata hakkmda miitalea var 

mi? 
Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul eden-

ler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmistir. 
tkinci miizakaresi yapilacak maddelere ge-

giyoruz. 

2 - Jand[arma efradi Jiakkindaki 1861 nu~ 
mjtaraZt kanunun bfazi.. niaddelerini degistiren ka-
nun layifoagi ve Milli Mudafdu, DahiUye ve But-
ge encumenleri mazbataHari (1/677) [2] 

Jandarma efradi kanununuii bazi maddelerini 
degistiren kanun 

MADDE 1 — 1861 sayili jandarma efradi 
kanununun 14 ncii maddesi asagida yazili sekil-
de degi^tirilmistir: 

(Seyyar ve sabit toplu kitalarda ve miiesse-
selerde ve mekteblerde bulunan er, onbassi ve 
erba^lar tayinat ve yem kanununa tevfikan is-
tihkaklari kazana konmak suretile iase edilirler. 

Erba^lardan arzu edenlerin ve talimatla ta-
yin edilen miiteferrik hizmetlerde bulunan er 
ve onba§ilarm muayyenati aynen ve yahud ma-
halli rayig iizerinden bedelen verilir. Kazandan 
ia§eleri mumkiin olmayan vilayetlerin sabit 
jandarma kitalari karakollarmdakilere ve Jan
darma gedikli erbas mektebile Jandarma meslek 
mektebinde tabsilde bulunan onbasi ve erbas-
lara ve seyyar krtalarla jandarma mekteble-
rinde ve muesseselerde istihdam edilen gedikli 

[1], 144 sayili basm® yazi tiaptin sonundadir. 
[2] Birinci nmzakeresi, 49 uncu inikat zap-

erbaslara maktuan ve pesin olarak ayda maas-
dan baska ayrica (14) lira ia§e bedeli verilir. 
Bu gibilerin vefati vukuunda ia§e bedeli baki-
yesi geri almmaz). 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Miaddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Mezkiir kanunun 20 nci mad
desi asagidaki sekilde degistirilmis, tir: 

(Jandarmaya girmezden once haysiyet ve 
namusu bozan bir sultan otiirii mahkum olan-
larla her hangi bir sugtan dolayi iig ay ve daha 
fazla hapse mahkum olanlar jandarmaya kabul 
olunmazlar. 

Jandarmada kullanilan temdidli er, onba§i 
ve erbasjlarm asagida yazili sebeblerle kayidleri 
silinir: 

A) Askeri ceza kanununa gore tardi veya 
rutbenin geri almmasmi miistelzim fiillerden 
veya mezkur kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 
97 nci maddelerinde yazili suglardan birisile 
mahkum olanlar, 

B) Mulki, adli ve askeri vazifelerin ifasi 
sirasmda isledikleri suglardan oturii agir hapse 
veya alti aydan fazla hapse veya askeri ceza ka
nununun 30 ncu maddesinin (A) fikrasmm (2) 
numarasmda yazili suglardan birile hapse mah
kum olanlarla ug aydan ziyade memuriyetten 
mahrumiyet cezasile mahkum olanlar, 

0) Askeri ceza kanununun 150, 151, 152, 
153 ncii maddelerinde yazili haysiyet ve §erefe 
dokunan suglardan birini isledikleri veya ar 
ve hayayi mucib bir harekette bulunduklan mii-
teselsil amirlerince yapilan tahkikatla sabit 
olanlar, 

Q) Mesleki tavir ve hareket uygunsuzluk-
lari veya iktidarsizliklari iig sicil amiri taraf m-
dan tasdik edilenler, 

D) Sibhi durumlarmm artik jandarmada 
kullamlmalarma elverisli olmadigi heyeti sihhi-
ye raporile aahit olanlar. 

Yukariki fikralarda yazili sebeblerden dola
yi miikellef er ve onbas,ilarm kayidleri silinmez. 
Yalniz bunlardan sabit jandarma birliklerinde 
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mustahdem olanlar sabitten gayri jandarma te-
^ekkullerine naklolunurlar ve mukellef hizmet-
lerini bitirdikten sonra terhis edilirler. Temdid 
talebleri kabul olunmaz. Bu gibiler hakkmda 
askeri kabiliyeti bedeniyeye aid hukumler mah-
fuzdur. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmi§-
tir. 

MADDE 6 — Bu kanuii nesri fcarihinden mu-
tebertfr. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikiimlerini icraya 
Mill! Miidafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri me-
murdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

3 — fyark demiryollan imtiyazi ile $irkete 
aid mallann satin alinmasma dair olan mukave-
lenin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Nafia 
ve Bulge encumenleri mazbatalan (1/758) [1] 

REOEB PEKER (Kiitahya) — Bu layihanm 
birinci muzakeresi esnasmda tarafrmdan izahat 
verilmesini icab ettiren bazi sozler cereyan et-
mi§(tir. 0 munasebetle soz istiyorum. 

REtS — Buyurun. 
RECEB PEKER — Arkadaflar; §imdi ikin-

ci muzakeresi mevzuu bahsolan §ark demiryol-
larmm Devlet tarafmdan satmalmmasi layiha-
smm birinci konu§ulmasi esnasmda Saym Vekil 
arkadasimiz Ali Qetinkaya esasli ve etrafli iza
hat vermisJLerdir. Bu konu§imanm cereyani esna
smda ben Ankarada bulunmuyordum. Binaen-
aleyh muzakerelerin gazetelerde nesrolunmu^ 
olan kismmx Istanbulda bir kari sifatile oku-
dum. Bu izahati okurken kendimi, Receb Pe-
kerden bafka ve ayni yazilan okumakta olan 
yurddasiardan her hangi biri yerine koydum. 
Kendime verdigiim bu iiguncu §ahis mevkii ile 
okudugum muzakere hulasalarmm bende birak-
tigi intiba fena idi, gegmis muamelenin bil-
hassa benini ismim zikredilerek ve ^ahsmi mev-
zuubahs edilerek ortaya konan 929 mukavelesi 
hakkmdaki ifadelerin heyeti umumiyesinde Re
ceb Pekere tariz ve ima olarak soylenmi§ §eyle-
rin yekunu ile miiteellim oldum ve kendi ken-
dimden igrendim. Gaztenin yazdiklarmi oku-
yup bitirince §oyle dufiindiim: 

Uzun yillar evvel ben, Turkiye Ciimihuriye-
ti Hiikumetinin mesul bir adami sifatile bir mu-

[1] Birmci muzakeresi 49 ncu inikad zabtm-
<lad%r. 

kavele yapmifjim. Hatiramt niiimkun oldu|n ka-
dar eski zamanlara irca ettlm, hafizami zorla-
dim. Bu sdylenmis. olan geylerin zihnimde bi-
raktigi izleri pek etrafli bir surette bulamadim. 
Fakat nefsimie olan guvenim ve bu bahsedilen 
tablonun tersim ettigi s/ahsiyetten kendimde bir 
zerresinin bulunmadigma kati emniyetin, bu 
ilk andaki ezayi sukunete kalbetti. Ankaraya 
ddndum. Mufassal zabrtlari okudum. Bunlari 
okuduktan sonra ilk defa gazetleri okurken 
bende hasil olan hayret ve teessiir iki misli 
artti. 

§imdi bu dakikada huzurunuzda iki ana va-
zifeyi yapmak iizere bulunuyorum. 

Bunlardan birisi; ba§lica Ciimhuriyet haya-
tmm kokle^mis, bir ananesi olmasi lazmi gelen 
mesuliyet duygusudur. Her vatandas bu yurda 
vazife gormek iizere her hangi bir mevki ve 
makami i^gal ettigi zaman omrunun sonuna ka-
dar tesiri baki kalacak bir mesuliyetin altmda 
bulunur. Fakat insanm kendi yaptigi i?ler hak
kmda vuku bulmus olan tarizkar sozlere kar^i 
hassasiyeti ve miidafaa hakkl kuweti bu mesu
liyetin derinligi nisbetinde artar. Ben de bu gun 
huzurunuzda bir kere bu vazifeyi yapacagnn. 
Ikincisi de, sjahsimdan ba^ka olarak Devlete 
aid bilhassa iginde bulundugumuz rejimin ve 
rejim Hukumetinin istikrari bakimmdan mti-
him olan bir noktadm. Birinizin galismasmi ote-
kinin tamamlamasi zihniyetini bu vesile ile 
bu giin Biiylik Meclis huzurunda tekrarlamaga 
firsat buluyorum. Yiice bir varlik, ba^larnnrzm 
iizerinde sade mazinin karanliklarma degil is-
tikbalin ufukunda me^alesini tutuyor. Biz bu 
me^alenin i§igi altmda her birimizin kiymet 
degeri, yeni Tiirkiyenin kurulmasi gibi bir 
biiyiik esere bir kum tanesi ta^rmak kadar naciz 
bir $eydir. Birbirine dayanib giivenerek §ali§-
ma zincirinin viicuda getirdi|i biiyiik eser 

ve biiyuk yekun bu giinku Devletin yiice varligi-
m tesjkil ediyor. Buna gore her hangi bir ma-
kamda almis oldugumuz vazifeyi yapmaga bas-
ladigmuz zaman, bize verilmis olan vazifenin 
iginde, zmini bir emanet vardir; benden ewel 
galismis olan bir arkada^m serefinin bilhassa 
korunmasi vecibesi ... 

Arkada^lar, her hangi bir makama if alan 
bir arkadasm gegmis sayilan, uzun maziye de 
intikal edecek giinlerdeki hizmeti her hangi bir 
tetkik mevzuu olursa o tetkik esnasmda hakbin-
ligin, insafm ve hakikat gorurliigun s,emmeleri 
tesir yapmalidir. Eger insanlarda boyle bir 
kanaat ve emniyet olmasa, degil boyle muazzam, 
mu^kiil ve mudil bir Devlet makinesini ileri 
gotiirmek, hatta en basit ^irketlerin, en kiigiik 
aile munasebetlerini bile yiiriitmek ananesini 
tesis etmege imkan kalmaz. Qiinkii arkada^lar; 
bir insan icin varliklar uzerinde tek biiyiik 
varlik, sereftir, hukuku be^er beyannamesi bir 
§ok masuniyetlerden hahseder: can, mal, irz, 

J00 — 



t : 0 Lm^-98 T$ S t 
mesk6in taarruzdan masundur, der. Fakat mo
dem beferiyetin bu pek raiitearef olan haklarm-
dan ba$ka en iistun tawdigr yiiksek bir hakki 
vardir; o da sereftir. Hig bir mesul vekil kendi-
sinden sonra gelerek kendisinin hesabmi tet-
kik edeceklerin derin insaf ve hakseverligin-
den emin olmazsa yaptigi iflerde, hesablarda 
idari buyiik mesuliyetlere girip, Devletin bu
yiik anlasmalarmda imza koymaga, taahhiid-
lere ginnege kendisinde cesaret gbremez. Bina-
enaleyh payidar bir Devlet kurmak ve bahu-
sus gegmis asirlarm giiriik ve yikik enkazi iize-
rinde modern bir varlik tesis etmek isteyen bir 
millet iedn, bu kaide daha ziyade bnem alrr, eski 
enkazm temizlenmesi yolunda Tiirkiye Devleti-
nin ileriye gidis hizmi anzalara ugratmamak 
iqin arzettigim seref emniyeti esasma herkesin 
sadik kalmasi en birinci vazifedir. 

Bu sbzleri ne igin soyliiyorum, arkadaslar 
ben bu meselede, o zamanki Hiikumet iginde 
mevzubahs olan Ljfte mesul tek adamim. Yusuf 
Kemal arkadasim, bilmiyorum bu giin huzurla-
rile mu§erref oluyor muyum, bu meselenin, bi
rinci miizakeresi cereyan ederken kendisi bir 
mii^avir hiiviyetile alakadar bulundugu halde 
tiitizlenmi^tir. Meclisin bu kiirsiisiine gikip na-
mus meselesini mevzubahs etmege mecbur ol-
mm-itur. Bir miisavir alakasile bir arkadasm 
bu hassasiyeti yanmda bu meselenin mesulii 
bulunan benim de makul bir gizginin iistiine 
gegmemekle beraber hassasiyetimi gostermek-
ligim ve hakikati miidafaa borcunu yerine ge-
tirmekligim laznadrr. 

§imdi s,urasmi arzedeyim ki bu giinkii maru-
zatimAli Qetinkaya arkadasimm verdikleri iza-
hat igerisinde yalniz benim §ahsmia ve 1929 mu-
kavelesine taalluk eden noktalara aid olacak-
tir. 

Bu izahatla 929 mukavelesi eserimin benim 
ve sizlere de lahik olacagma emin oldugum bir 
mujjfterek kanaatle; tarn, dogru haMkatlere uy-
gun, zamanm seraitine uygun, Devletin ihti-
yaglarma uygun oldugu anla^ilacaktir. Ben bu 
kanaatimi size §imdi delillerile arzedecegim. Ve 
bana dusen vazifeyi bu suretle yapmis, olaca-
gim. Bu arada bir noktayi arezdeyim M, tenkid 
etmek kadar, tenkid edilmek te yaptigi islerde 
nefsine itttnad eden; guttugii yolun iistiin, eyi, 
ileri oluduguna inanan adamlar igin bir zevki 
mahsustur. Ben bilhassa sahsan huzurunuzda 
ovinnnenin buyiik adab noksani telakkisinde 
en cok musrr olan arkada^larmizdan biri oldu
gum halde soyleyecegim sozlerde boyle bir sem-
me olursa bunu bir hakki miidafaa vaziyetinde 
olan bir adamm sozlerinde tabii bulursunuz 
zannederim. 

Ben tenkid etmeyi de severim. Hayatrmda 
bana dusen vazifelerimin beni tenkidle vazifedar 
kddi^i sahnelerini zevkle arayan bir adamim. 

Tenkid edilmeyi de sureti mahsusada seve

rim. Uzun zamandan beri arkadaslik ettijim 
sizler benim bu vasfnnm elbette farkma var-
mi^snuzdir. Ben Biiyiik Meclisinize bir eser 
olarak ne getirmissem, onun en eyi gikmasmm 
hepimizin fikir, miitalea ve yardrm istirakile 
olacagi hakkmda besledigim basit kanaatle 
arkadaslarmidan bu isle alakadar olacagmi tah-
min ettiklerimin tenkidini ve emeklerini iste-
misimdir. Bunu benim bu giin muhatabrm olan 
arkada§lanm kendi mu§ahedelerile teyid eder-
ler. Binaenaleyh arkadasimm beni tenkid etme-
sinden teessiir duymus, degilim. Mevzuubahis 
olan meselelerin yekununda, hakbinlikden ve 
929 mukavelenamesinin hakiki mahiyetini kavra-
maktan uzak olan bir zihniyetten miiteezziyim. 
Yoksa hepiniz, Ali Qetinkaya da boyledir ve 
hepimiz de boyleyiz. Yaptigimiz i^lerin muha-
sebesini oliinceye kadar vermeye, Atatiirk re-
jiminin yiiksek, §eref ve namus borcu olarak 
soz vermis insanlanz. (Bravo sesleri, alkislar). 
Yani sunu demek isteyorum ki, su veya bu gibi 
hareketlerimizden her hangi birisinin incelen-
mesinden gikacak mahzuru ort bas edecek bir 
yaran zihniyetinin bu Oumhuriyet rejiminde 
koklesmesinin diismanlariyiz. (Alkislar). 

§imdi arkadaslar 929 mukavelesinin dokunu-
lan noktalarmi sarin ve hakiki simasile huzuru-
nuza agacagim. Yalniz ondan ewel bir vazi-
fem var: 

Benimle mesuliyet arkadasligi yapan zatle-
rin isimlerini de saym Qetinkaya bu kursiide 
mevubahis etti. 

Benden iM yil ewel bir mukavele layihasi 
yapip Bieclise arzetmis olan bu giinkii Peste el-
gimiz Behig Erkin benden ewel Nafia vekaleti 
postunu isgal ediyordu. Gergi onun iki yd ewel 
yaptigi mukaveleyi, iki yil sonra ben, biraz 
daha diizelterek, biraz daha iyilestirerek Mec-
lise arzettim. Benden 2 veya 5 yil sonra her 
hangi bir arkadas degismis olan seraitin tesiri 
altmda belM daha iyi neticeler istihsal etmi§ 
olurdu. Bugun aramizda bulunmayan ve fakat 
bir giin bu Devletin mesul bir vekili olarak bu 
postu isgal etmis, olan bir arkadasimizm. giiniin 
§erait ve imkanlarma gore yapmis oldugu la-
yiha bakimmdan muaheze edilmesini ben hakli 
bulmam. Kendi burada bulunmadigi ve bu va-
zifeden gekilmis bir arkadas oldugu igin bu 
noktayi bbylece tavzih etmegi bir vazife bili-
rim. Bilhassa Tiirkiyede demiryolculuk haya-
tmm ilerlemesi, iyilesmesi ve modern bir vazi-
yete girmesinde gok emegi gegmis olan Behig 
Erkinin emegini bu miinasebetle burada kay-
detmek borcu altmdaynn. 

Sonra benimle galismis olan Burhaneddin 
isminde bir miistesar da soyle yapmi^, boyle 
yapmis, deniliyor. Evet boyle bir miistefarnn 
vardi. 60 - 70 yas arasmda ihtiyar bir zatti. Ne-
reden gelip bu vazifeye girdigini bilmiyorum, 
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Fakat benim vazife aldigmi zaman bu zat miis-
tesar sifatile elinden geldigi kadar galE-fiyordu. 
Ve bu mukavele giktigi zaman da, zannederim, 
kendisi miistegar bulunuyordu. thtiyarligmdan 
dolayi vazifeden gekildi, yerine ba^ka bir ar-
kadas. geldi. Binaenaleyh benimle beraber me-
suliyeti bana aid olarak galisan bana yardrni 
eden, bugiin olmiis bulunan eski emekli bir 
Tiirk memuru arkadasmim da krymetlerini bu-
rada kaydederim. 

Miihendis Muhtar ve Nazif; bunlar da bana 
yardim ettiler. Ayni zamanda simdi arzettigim 
btitiin bu simalarla beraber, Yusuf Kemal Ten-
gir§engin miiessir yardimmi gordiim. Bu gun-
kii maruzatim arasmda rasa bahsinde sirasi gel
digi zaman ayrica bundan bahsedecegim. 

§>imdi arkadaslar; biz bu mukaveleyi nigin 
yaptik? Devlet Lozan ahitnamesinin hususi bir 
kismi mucibince burada, TiirMyedeki imtiyazli 
sirketlerle harp sonunun dogurdugu yeni eko-
nomik vaziyetin icabatma uygun bir surette 
readaptasion yapmak bdevi altmda idi. 

1923 de Lozan sulhu ve onun baglilan imza 
olundu. Saym Behig Erkin arkadasimiz Lozan-
dan 4 yil sonra mukavelesini getirmisti. Ben 
de sulhten 6 yil gegmis oldugu halde gikardmi. 
Dedigim gibi biz burada readaptasion yapmak 
borcu altmda idik, gegikemezdik. Kullandiklari 
tahrik kelimesinden bunu bizzat desip getir-
mem gibi bir hafif koku cikardigim tabirleri 
arasmdaki bu vaziyeti tenvir etmek igin bu 
noktayi boyle kisaca kaydetmek isterim. 

Mukavele nedir?. 1929 mukavelesinin ne 
oldugunu arzetmeden evvel, hadnasinaslik 
saymamanizi rica ederim, alelitlak mukavelenin 
ne demek oldugunu kisaca arzedeyim: 

Qiinkii arkadaslar, bazi bedahetler vardn* ki 
olanlan herkes bilmekle beraber, bir hakkm 
miidafaasi zarureti ile bunlarm tekrarlanmasi 
insan igin bir vazife oluyor. Alelillak mukave-
lelerin, muahedelerin, yalniz bazi harbler so-
nunda galib devletlerin siingusii altmda imza 
edilenler miistesna olmak uzere biitiin anlasma-
larm, andlasmalarin miisterek bir psikolojisi 
vardir, ve her anlasma ve andlasmada tarafeyn 
vardir, ve bu tarafeynin karsilikli menfaatleri 
mevzubahistir. tki taraftan yalmiz birinin nisab 
ve hesabina uygun bir mukavele akdi mevzu-
bahs olamaz. Binaenaleyh yer yiizunde her 
kim bir mukavele yaptim da yalniz kendime 
fayda temin ettim, bunda karsi tarafm faydasi 
yoktur derse mantiki inani^la buna kapilmaga 
imkan yoktur. Iki tarafm da miisterek menfaati 
temin edilmedikge mukavele denilen hadisei 
hukukiye vaki olamaz. 

Her mukavele gibi 1929 mukavelesinde de 
bittabi Devletin menfaati kadar §irketin de 
faydalari vardir. Nitekim Ali Qetinkayanm 
§imdi huzurunuzda ikinci miizakeresi mevzu-
bahis olan hattm satm almmasi igin yapmis 

oldugu mukavelede de elbette her iki 
tarafm faydalari mevzubahistir. Enctimen maz-
bata muharriri Baif Karadeniz arkada§nnizm 
bu psikolojiye, temas ederek geqen miizakere 
miinasebetile onsuz olarak soyledigi bir ka§ 
ciimle bu hakikati agik bir surette ortaya koyar. 
Diyor ki: 

Bu mukavele bir kill olarak gozden gegirildi. 
Nihayet ote tarafm da aldigi, beri tarafm da al-
digi ve verdigi var. Amma top yekun bu Dev
letin eline gecmesi lazmigelen bir miiessese 
satm almmistrr biz de bunu tasvib ettik. 

Oayet tabiidir ve yerindedir. Yapilan mu
kavelenin kayidleri uzerinde hakikati gorme duy-
gunuzu uyandirmak igin burasini sbyliyorum. 
Benim yaptigim mukavelede de elbette benim 
sayacagmi faydalarm yanmda tabii onlarm da 
faydalari olacaktrr. Bu gayet tabiidir. 

Her mukavelenin psikolojik ikinci bir esasi 
ve ruhi bir §arti daha vardir. Bilhassa bu sart 
iginde bulundugumuz devirde en miiessir olan 
sarttn*. Her mukavele iginde yasamlan giiniin 
ekonomik, politik, ve hatira gelen gelmiyen 
daha bir gok sartlarmm tesiri altmda yapilir. 
Giinler geger bu a^rtlarm bir pargasi degi§ir. 
Oteki pargasi biisbiitiin baska sima alrr. Ara-
dan sekiz yil gecdikten sonra her hangi bir mu-
kavale, bu giiniin sartlarma, hesab vegoriisiine 
gore tahlil ve tetkik edilince, insan hakikaten 
farkmda olmadan insafsizliga diisebilir. Bun-
lan arzetmek iiezre bulundugum mukavelenin 
karakterleri uzerinde sizlerde hasil olan fena 
tesiri pesinen iyiye tahvil etmek ve tesir yap
mak igin, soylemiyorum. 

Maruzatim vaM oldugu vakit takdir buyu-
racaksmiz. §erait degismesinin yapilmi^ isler 
iizerindeki tesiri bakimmdan bir kag misal ve-
reyim. 

Biz bu 929 mukavelesini yapdigimiz vakid 
ona ekli olarak yiice huzurunuza bir de $irketin 
mektubunu sunmu^tuk. Bu mektubla biz s,ir-
ketten Edirne demiryolunu Yunanistan hududu 
iginden gegmekten kurtaracak ve kendi arazi-
mizden gegecek ayri bir hat yapmasi vadini al-
mistik. Bununla beraber tabudir ki, bu hattm 
insasi bilahare aramizda yapilacak teknik ve 
mali anlasmaya muallak bulunuyordu. Bunu 
nigin dusunmustiik?. Bugunkii siyasi vaziyete 
gore hatirmizdan boyle bir §ey gegebilir mi?. 
Qiinkii o zaman hattm Yunanistan igerisinden 
gegen kismmda vatandaslarm her bakmidan si-
kayetleri devam ediyordu. Bugiin siyasi vazi-
yet o kadar degi§mi§tir ki, o hududun igerisinde 
Tiirk mebuslan biletsiz ve parasiz seyahat edi-
yorlar. Diinya nasil degi§iyor. 

Biz bu mukaveleyi yaptigmiiz srralarda 
Adanada biitiin §eraiti hukukiyesi tamam olarak 
demiryolu hattmi satm almistik. Mai bizimdi. 
Bizim olan mali isgal etmek igin Devlet biiyiik 
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enerji sarfma mecbur oldu. Nihayet bir barb 
ilani mevzubahs olacak kadar mesele biiyiidu. 
Bundan sonra, yrilar gegtikten sonra Cumhuri-
yet Hukumetiniii kuwet ve enerjisi, diinyaca 
hurmetle tanmmis olan yiioe mevcudiyeti k»rs> 
smda Devletin mail olan bir yerin yine Devlet 
tarafmdan elde edilmesi artik siyasi bir mesele 
tesjkil eder mi? 

Bu gun komiir havzasmi satm aliyoruz. 
0 zaman boyle bir meseleyi hatira getirmek bile 
muskiil oluyordu. Muazzam bir mesele olan dti-
yunu umumiye meselesi de bu bakimdan istifade-
li bir mevzudur. bu da bir cok safahat gegirdi. 
Btttiin bu degismeleri ayni Hukumet yapti. Hep 
zaman ve seraitin degismesi tesirler... Tipki 
bunun gibi, 1927 ve 1929 da readaptasyon layi-
halan arasmda da farklar var. 

Diiyunu umumiye igin Hukumet baska bir 
mukavele yapti, guniin icablarma bakarak eski 
yaptigmi kendi begenmedi kendi sartlarmi bir 
daha degistirdi. Nihayet en son olarak taksit-
lerin yarismi da memleket mahsulii ile odemegi 
kabul ettirdi. Ayni Hukumet ayni mesele igin 
yarm belki her hangi bir baska karar almrya-
cak midir? Bu meselede seraitin son yillar ige-
risinde ne kadar cok ve suratle degistigini gb's-
terir. 

Her mukavelenin diger miisterek bir vasfi da 
biitiin mukavelenin bastan asagi maddelerinin 
birden nazari dikkate almmasi liizumudur. Qun-
kii bir mukavele biitiin hukumlerile bastan asa
gi bir kiil tesMl eder. Insan bir mukavelename-
nin her hangi bir maddesini ayn olarak bir 
hukum yuriitmek mevkiinde kalirsa daima ya-
nilmaga mahkum olur. 

Bunun gibi bir mukavelenin bir maddesini 
okuyup, bakmiz neler almisiz, diye ovtinmek, 
yahud neler vermisiz diye teessiir duymak dog-
ru degildir. Her madde diger maddelerle bera-
ber bir krymet ifade eder. 

Anlasmalarin bu psikolojik karakteri iize-
rinde - muayyen bir hakki anlatmaga mecbur 
oldugum igin - sizi biraz yorduktan sonra 929 
mukavelesi iizerinde Qetinkayanm soylemis ol-
dugu tariz noktalarmi aydmlatmaga ge§ecegim: 

Once intizar hesabi... Bu intizar hesabi nedir? 
Arkadasim benden ewelM izahatmda lutfetmis, 
anlatmis. §imdi ben de dogrusunu anlatacagmi. 

Intizar hesabi: Tiirkiye, sahibi bulundugu 
§ark demiryollarmi isletici bir §irket olan mii-
esseseye harp sonu olarak ayni isletmeye de-
vam etme halinde birakriryor. Hattm boyu 365 
Mlometredir, kilometre tul iizerinde 12 bin altm 
franklik bir isletme masrafi kabul ediliyor Bu 
para yekunu ile isletilecek olan hattm bo
yu 12 bin frankla zarbedilince miisavi su kadar 
frank edecek. Kazanilan paradan bu yekun 51k-
tiktan sonra elde kalacak mUctar yiizde 25 ve 
75 olarak Hukumet ve §irket arasmda taksun 
olunacak. Bunu burada birakarak baska tarafi 

anlatayim. Sonra fikirleri birbirine baglaymt. 
§irketin kilometre basma 12 bin franklik alaca-
gi para isletme masrafi karsiligidir. 

Bir de malzemenin miitemadi surette yeni-
lenmesi, Alpullu - Kirklareli hattmm tesis mas-
rafmm senelik miirettebati, ondan sonra da ni-
zamnamede yazili olan, sermayenin faiz ve fre-
jenero, Bu dort kalemin baligi olan yekunu da 
aynca sirkete odemek lazmidi. Benim zamanim-
daki burolarmiz tarafmdan §irket miimessille-
rile basbasa ugrasilarak tipki Ali Qetinkaya 
arkadasjanm ank,ttiklari gibi (onlar isterler biz 
vermeyiz, biz isteriz onlar vermez). Bu suretle 
yapdan miicadelelerden sonra nihayet ortaya 
bir taknn rakamlar gikryor ve bu ra-
kamlar cemediliyor. Bu dort kalemin yekunu 
1 227 152 frank ediyor. Bu rakamin bu kadar 
kesirli olmasi, 150 nin yanmda iki frangi bile 
ihtiva edecek derecede kesirli olusu gosteriyor 
M, bu yekunu bulmak igin iki taraf kafa ka-
faya vurusarak galismislardrr. §urada bir 
noktayi dahi arzedeyim ki, bendeniz biitiin bu 
maruzatimi Bakanlikta mevcud dosyalarda hi§ 
bir tetkikat yaparak arzetmiyorum. Ankaraya 
geldikten sonra Mecliste buldugum vesikalarm 
ve mukavelenin tetMkile arzediyorum. Bi-
naenaleyh, bu rakamlarm kiisurati hakkmda 
malumat verecek vaziyette degilim. Zaten 
buna liizum da yoktur. 

Arzettigim yekunu bulunca. 
§irket diyor ki, (Kilometre basma hesab 

edilen isletme masrafmdan baska olarak bana, 
brraktigmiz % 75 le diger masraf igin be
nim hakkim oldugunu teslim ettiginiz bir mil-
yon su kadar frank temin edilmezse ne olacak?. 

Edilmiyor mu diyoruz, cevab veriyorlar, 
sirketin bu giinkii islemesine gore bu temin 
edilir, fakat onumiizde uzun bir zaman var 
(1929 dan 1958 e kadar 29 senelik bir mttddet), 
bu miiddet iginde diinya 0 kadar degfefir ki, bu 
ytizden, bu yekunu odemeyebilir). . 

Bu vaziyette ne yapacaksm?. Negosiyasyon 
yapiyoruz, biz soyliyoruz, bizim % 25 miz var. 
Agig-rmiz olursa ondan oderiz; Amma ondan 
ewel bir §ey vardir. Tarifelere de zammedebi-
liriz. Bu hususta Ali Qetinkaya - Zabtm bu nok-
tasmi aynen aklimda tutuyorum - Demi§tir ki: 
(§irket) mukavelenin igindeM sartlar mucibince 
istedikleri tarifelere zam yapacak. Haynr sirket 
nasd istedigi gibi tarifeye zam yapar. Tiirkiye 
Qobansiz suru miidiir?. Bundan bu kadar sene 
ewel Baron Hirs maskaraliklarmm vucude 
getirdigi tesirlere benzer meseleleri, isleri bugiin 
tasawur etmege imkan yoktur. 

Arkadaslar, §irket Qetinkayaya dedigi gibi 
929 mukavelesine dayanarak higbir zaman kar-
silik bulmak igin kendi kendine tarifeye zam 
yapmak hakkma malik degildir. Kazancmm 
kilometre karsdigi yekunundan artanla bir mil-
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yon kiisur frank dolmazsa sirket ancak Dev-
tetin nravafakatile tarifelere zam yapacak ve 
bunu dolduracaktir, mukavele budur. Devle-
tin muvafakatile diyoruz. §uphesiz Devlet na-
mma vekil ya ben ya Qetinkaya veya her hangi 
bir sahis olacaktir. Hesab yapryorsunuz. Ha-
kikaten goruliiyor ki, doldurmryor. Buna el-
bette karsilik ister. Bunu gee.. Boyle konusma 
olur mu?. Devletin tarifeye zam muvafakati 
tabii olarak hattin ve halkm tahammiilu goze 
almarak ya vaki olur ya olmaz. 

Olabilir ki giiniin seraiti tarifelere zamma 
imkan vermezse o vakit Devlet diyor ki benim 
% 25 im var, yeterse peki. Yetmezse, ben 
garanti ediyorum, Devlet agigmizi temin ede-
cek. Bu agiklar olursa toplanip intizar hesabma 
almacak. 

§>imdi burada psikolojik bir noktaya geli-
yorum. Qetinkaya arkadasim mukavelenin bu 
noktasmi bu kiirsuden izah ederken diyor-
lar ki, iste bu 1929 mukavelesi mucibince ilk 
seneler isletme neticesi nasilsa iyi gitmis, ondan 
sonra bozulmus. Yani hattm geliri eksilmis 
zaman gegtikge yaptigimiz mukavele mucibinl 
ce, arzettigim bir milyon kiisur rakkam nor
mal yoldan temin edilemez olmus. Bu farki in
tizar hesabma koyuyorlar. Bu hesab Devletin 
borcu oldugundan sirket lehine % 5 faiz ko-
yacak. Eger acik olmazsa ayni hesabda duracak 
olan % 25 Devlet hissesitne de Devlet lehine 
% 25 faiz yiiriiyecek. Yani karsilikli olarak 
bir intizar hesabi tutulacak. Bu intizar hesabi 
iizerine, Ali Qetinkaya diyor ki, ilk seneler dog-
ru gitmis, fakat sonra bozulmus. Biz bu muka-
veleyi, onun dogru gittigi ilk senelerin en 
basi olan bir giinde yaptik. Demek ki bizim 
yaptigimiz mukavele yapildigi zaman icin uygun 
imis. Ancak bu suretledir ki, mukavelenin he-
sablari fill hayatta seraitin ayni suretle devam 
ettigi miiddetge dogru gitmis olabilir amma 
o serait degismis, zarar baslamis biitun diinya 
mukavelelerinde zamanla bu degisikliklerin 
olabilecegi gibi 

Kendilerinden sorarim Devlet hatlanmiz 
tarifelerinde ne degisiklikler olmadi ve neleri 
yapmaga ve tedbirler almaga mecbur olmadik. 

Sonra Ali Qetinkaya arkadasim diyorlar ki; 
bu ilk senelerden sonra hattin geliri bozul-
maga baslaymca ve bore toplana toplana mil-
yonu gegmis, 1929 mukavelesi bu vaziyet iize
rine satm alma hakkmi derpis etmis,tir. 

Mukavele bir kuldiir. 0 mukavelenin icinde 
onun bir emniyet supabi vardir. Buna dikka-
tinizi gekerim, mukavelenamenin bir maddesinde 
diyor M; sirket her sene kanunusanide biitun 
hesablarmi ve bu arada tabii intizar hesablarma 
taalluk eden tablo ve vaziyetleri Hiikumete 
getirip arzedecektir. Bunlar tabiatile arzedil-
mi^tir. Burada, ben vekalette iken, sen veka-
lette iken vaziyeti mevzubahs degildir. Biiro-

larda intizamla galis,mak vaziyeti vardir. Her 
sene sirket hesablarmi getirip gostermege mec-
burdur. Bihaen&leyh Devlet aleyhine ifleme 
manzarasi goriilur goriilmez, ilk bozulu^u yi-
lmda borg toplanmadan tedbir dii^iinmek buna 
gare olurdu. Bu giin alacagrmiz rasa tedbiri o 
zaman goze almarak bu bela daha tince basi-
mizdan defedilemez miydi? 

Aleyhimize yapilmakta olan bu bore sayet 
bu hal devam edip de imtiyaz sonu olan 1958 
yilma kadar siirse idi nice olurdu halimiz? Dev
letin iizerine 10 -15 milyota gibi bir borg yiikle-
necekti. Bunu Qetinkaya soyliiyorlar. Bu asla 
dogru degildir. 

Arkadaslar; 10 - 15 milyon degil 10 - 15 bin 
liranm bile yiiklenmesine imkan yoktu. 
Qiinki bbyle kabul edilince biz eski devirlerde ol 
dugu gibi mukavele yapacagiz, onu igerisi giive-
li bir kabm sari yapraklan arasina defnederek 
ve agzmi muhiirliyerek nesillere devredecegiz, 
nesil degisecek, agacak bakacaklar ki, burada bir 
facia medfundur. Ctegmis devirlerin her sey-
deki bu ihmalci siarmi bu giin igin tasavvura 
imkan var mi? 

Arkadaslar, bizim yaptigimiz mukavele ha-
yat igin yapiliyor. Bizim ya^ayisimiz miiddetin-
ce her giin bizim hayatimiza bagh olarak haya-
tiyetini muhafaza ediyor. Biz her giin hakikat-
ler aramakla mesguluz .Binaenaleyh Receb Pe-
ker 1929 mukavelesini yaptigi vakit bu Devlete 
intizar hesabindan 10, 15 milyon yekununda 
bir yiik birakilmasma miintehi bir facia yap-
mistir.... Bu dogru degildir. Vekalet mukavele
nin bu ihtimalleri karsilayan diger maddeleri-
ni tatbik edince hig buna imkan yoktur. 

Bu mukavelenin demin arzettigim prensip 
bakimindan her maddesi tek basma bir hiikiim 
ihtiva etmez. Biri digerine bagh olarak hepsi 
bir kuldiir. Mukavelenin birinci maddesinde 
Devlete miihim bir fayda temin ediliyor ,geg-
mis hesablari tafsil etmiyecegim; 1923 de Ve-
yil gelmis, altin farki olarak, bes misli tarife 
yapmis ve eski hesablarin tanzimi de kararlas,-
mis. Arayarak bulunan bu hesablara gore 1927 
de bes milyon diye konabilmis olan yekun 1929 
mukavelesinde birinci maddede bir buguk 
milyon altin frank artrrilmis, bunlari soyleme-
min sebebi mesuliyetini tas.idigrm bir i§in yal-
niz bir tarafmi degil her tarafmi gostermektir. 
Enciimen ve biitiin alakalilarla siki bir i^tirak 
ile galisryorduk. 0 zaman bas^kani galiba saym 
Maliye bakani Fuad Agrali, Mazbata muharriri 
de Mtat Aydm di, enciimenle siki i§ birligi ya-
pryorduk, Enciimen bes milyonu alti milyona gi-
karabilirsek gok iyi olacak diye dii§unuyordu, 
bunu gizli olarak konusmustuk, alti milyonda en-
ciimenin memnun olacagi mutabakatma var-
mistik. Ben sirketi daha fazlasi igin sikistirdrm. 

Burasi tamamen hatnrimdadir. Aramizda in-
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krta oluyordu. §irket murahhaslari trene binib 
gidiyorlardi, o anda enciimene bir son bitim 
hediyesi olmak iizere istediginden yarrm. milyon 
altm frank - ki bizim para ile 200 000 liradir -
daha kopanmstim. Enciimene getirdigim zaman 
arkadaslar meminun olmuslardi. Qiinkii bizim en-
ciimenle mutabik kaldigmuz yekunu 200 000 tiirk 

lirasi kadar gegiyordu. Nibayet hepsini mukayese 
soylenilmesi icab eden bir argiiman olarak kay-
dediyorum. 929 da ben bu kadar soktiim. Daha 
sonralan ba^ka bir arkada$ belki daha f azla soke-
bilirdi. Herkes kendi yaptigr §eyin degismekte 
bulunan hadisat ve vaziyet karsismda daima 
tunc bir heykel gibi bozulmadan kaldigmi id-
dia edemez. Zaman her seyi asmdiriyor. 927 
projesinde de benim Mjilli Miidafaa vekili ola
rak imzam vardir. O vakit Basvekil yine tsmet 
Inonii idi. Nafia vekili Behig Erkin, Maliye 
vekili Abdiilhalik Renda o vakit biz kilometre 
ba^ma 13 000 sokebilmisiz. Aradan iM sene daha 
gegtikten sonra kilometre basma 1 000 altm 
frank daha indirebildim. 356 km. X 1 000 = 
356 000 altm frank eder. Bizim paraya tahvil 
edersek 142 500 lira, bu bir senede karimiz. 
O zamandan bu zamana kadar gegen sekiz se-
neyi hesab edin. Yekunu (1 139 200) tiirk li
rasi eder. Yapilmis, bbyle bir kazancm hatn-i-
mzda kiigiik bir yer, iz birakmasi igin bu he-
sablari sbyledim. 

Bas,mizi agrrtmamak igin baska maddelere 
gegmiyecegim zaten onlar mevzu degildir. 

Sjfimdi ra§aya geliyorum. 
Rasa gegen muzakerede bu kiirsiide gok mii-

him bir ^ehsiyet almis. olan kelimedir. Ben ev-
vela demin alelumum anla^malar bahsinde yap-
tig-mi gibi ras,anxn ne demek oldugunu izah 
edecegim - had nasinaslik saymamanizi rica ede-
rim ras>nm ne oldugunu anlamakta benimle bu 
gunkii sayrn Bakanmuz arasmda esas itibarile 
biiyiik fark vardir. Ra^a nedir? Rasa kelimesi 
Devlet varkgi igerisinde hususi antrprizler 
fikrinden dogmustur. Bilhassa ecnebi antrpriz 
bir Devlet varligi igine hulul etti mi oraya 
koydugu sermayeyi kemirmek ister. O sermaye-
nin i^letmesi igin kendisine verilmis olan imti-
yaz miiddeti igerisinde bir kazaya ugramama-
smi temin ibtiyacmdadir. §u halde yurdumuza 
her hangi bir ecnebi antrprizi, gerek demiryolu 
yapmak gerek fabrika ve saire tesis etmek 
igin; kendisi isletmek iizere bir is yapma vazi-
yetinde olunca birinci is olarak der ki: (Bunu 
bizden hangi tarihe kadar satm almiyacaksmiz? 
Qunkii ben buraya kar maksadile sermaye ko-
yacagnn isimin en feyizli zamanmda yapti-
gim ise bakarak ne karli isdir diye satm al-
maga kalkabilirsiniz. Onun igin siz bunu ben-
den ne zamana kadar satm almayacaksmiz bu
nu soyleyiniz). O zaman konusulur o hesabmi ya-
parken sen de fregabmi yaparsm. o yiiz der se 70 

dersin, o 70 der sen elli dersin. Mutabik kalmir. 
Ondan sonrasi igin satm alacaksm amma im-
tiyaz miiddetinin bana getirmesi muhtemel 
olan mefruz hesabi, kari da nazan dikkate al-
mak mecburiyetindeyim. Qiinkii ben orada kal-
saydim yine kazanmaga devam edecektim, bu
na kar§i tazminat vereceksin, der. Bu kaydi 
koydurmadan hig bir kimse, hig bir ecnebi 
sermaye Devlet smiri igine gelip i§ yapmaz. 
Bir taraftan ra§anm tatbiki isi Devlet igin de 
faydalidir. 3 sene filan kalacak. Fakat niha-
yet bir gun gelip Devlet menfaati icab ederse 
ben bunu satm alacagim der. Rasa §artlarmi 
koymakta sermayedar igin fayda, sermayenin 
kuver olmasi, yani mahfuziyeti igin bir kapak 
bir miidafaa teminidir. 

§imdi mevzua gelelim. Ewela Yusuf Ke-
mal Tengir§enk arkadasimizdan ba§layarak 
konu§magi daha uygun goriiyorum. Tengir§enk 
arkada§imiz o zaman Devlet demiryollarmin 
hukuk mii§aviri idi. Ben Nafia vekaleti mesu-
liyetini iizerimde tutuyordum. Hatirimda bu
lunan bir noktayi arzetmegi vecibe sayarim. 
Nafia vekili sifatile gali§irken Devlet demir-
yollari Hukuk mu§aviri olarak gali§an Tengir-
§enk arkadasimizdan Nafia vekaletine aid bii-
tiin miihim islerde kendisi ile konusmak mec-
buriyetini hissederdim. Bu yardim talebimi 
hig bir vakit reddetmezdi. Bilakis temiz bir 
ozveri ile isti§areleri kabul etti. Hepsinde is-
tisnasiz Devlet igin fayda verici §artlari bul-
mak yolunda bana bir aydmlik tesiri yapti. 
Burada soz sbylenirken her hangi bir arkada-
§m ismi mevzubahs olunca ve bilhassa miiza-
kerenin portesinde de bir insanm hiiviyetine 
ve §eref saydigi taraflarma tesir yapici bir 
koku sezerse titizlenir, hakkidir. Ben de bu 
muzakerede olsaydnn; bu arzettigim geylerin 
esas safhalari kar§ismda titizlenmi§ olacaktim. 
Fakat bir adam igin o titizlenecek hususlarda 
miidafaada bulunmak tabii bir haktir. Yu
suf Kemal arkada§imiz da kendisine taalluk 
eden hususlarda fikrini sbylemistir. Kendile-
rinin sbz esnasmda titizlendiklerini soyledi-
ler. Fakat zapti okudugum zaman sozlermin 
tamamile tarafimdan serdedilen noktalara mu
tabik oldugunu gordiim. Kendilerinden rica 
edecegim; Sark demiryollan mukavelesinin 
bu esas safhalari hakkmda kendi fikirlerini 
tekrar arzeylesinler. BelM o zaman birdenbire 
hatirlamamis. olabilirler. Fakat o giinden bu 
giine kadar gegen zaman da hatirlarma gel-
mistir zannederim. Sirasi geldigi zaman bu saf-
haya temas buyursunlar. Sunu da arzedeyim ki, 
o giinden bu giine kadar Yusuf Kemalin s.ah-
sile hig goriismedim. Bu konusma mevzubahis 
oldugu zamanda kendisinin serbestge fikrini 
soylemek vaziyetini bozmus olmamak igin.... 
Yusuf Kemal arkadasnnla nasil konustuk ve 
nasil mutabik kaldik. Ben batnami soyleyeyim. 
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Bu hat TiirkiyedeM baska ecnebi antrpriz-

lerine benzemez. Esasen bu hat Devletin mali 
idi. §irket burada sade bir isletme unsuru idi. 
Binaenaleyh hatti satm almak mevzubahis de-
gildi. Mevzubahis olan sey, olsa, olsa isletme 
hakkinm satm almmasi idi. Bu bir. Ikincisi 
Rasanin ne demek oldugu hakkmda demin ma-
lumiat arzettim - 1872 den benim mukavele 
yaptigmi 1929 a kadar yani 57 sene zaman bu 
hat - Tabii sahibler degisiyor - Avusturya olu-
yor, Fransiz oluyor, Devlete geciyor en son 
yalniz isletme hakki son s^rkette kalryor. 

§imdi burada yurda yeni gelerek bir is 
yapan ecnebi bir sirketin mevzubahis olan miid-
deti ve imtiyaz sonuna kadar tazminatk klasik 
bir rasa meselesini bu vaziyette diisiinmeye im
kan var mi?. 929 mukavelesinden sonra sirketin 
29 sene zamani kalmis klasik rasa sekli diisii-
ntirsek bu miiddetin mesala iicte ikisi veya 
yarisi kadar bir zamanda rasa hakkimiz olma-
digrni yasmak lazimgelecekti. 

Yani 1929 dan 49 a, bu olmazsa 1945 e kadar 
Tiirkive Sirkctten isletme hakkmi alamayacaktr. 

B-munla kalmaz. 1945 den imtiyaz sonu 
olan 1958 senesine kadar da tasawur edilen karma 
mahsnben her sene icin bu kadar hesabile su 
kadar para vermeyi taahhiid edecektik. Boyle sey 
yantlir mi?. 

ArVada^lar, rasa diye zihnimizde bir heyula 
var. bir vahime var. Mefhumlarm kiymeti on-
larm havattaki rollerinden ibarettir. Mefhum 
diye lugatteki manasile alman her hangi bir 
kelimevi her gun deglsen hayata aynen tatbik 
edemeyiz. Tatbik ettik mi mahvoluruz. Av-
rupalr, adamm karsisma boyle aldatici kiliseler-
le gelir avlar, altr beraber gotiiriir. 

J-Hrasmi da arzedeyim ki, rasa meselesi
ni mevzubahis etmedik degil, nazari dikkatimi 
bi^hassa celbetti. Rasa teklifi once onlardan 
geldi. 0 zamanki mazbata muharriri arkadasimiz -
bilmem hatrrlarlar mi-bir aradasimm hatirasmi 
bu kadar zorlamak istemem, bana rasa maddesini 
onlar acmca ben uyandmi, ben Devlet ha-
yatmda kirk mukavele yapmis tecriibeli bir 
adam degildim. Derhal dedim Id, bu teklif 
onlardan geldigine gore bunda bir marifet var. 
Basvekille konustum, belki Saracoglu ile de 
konustum, oyle hatrrlayorum Tengirsenkle ko
nustum, korkularimi sciyledim, tamam dedi. 

Tengirsengin tekrar hatirasmi ihya etmek 
isterim. Onlarm istedigi ve simdiki Bakanm 
bahsettigi sekilde bir rasa isi yok dedi. Yalniz 

Jbizim rasa diye bir hakkimiz, Devletin hiikiim-
ranlik hakki olarak vardir. Bu boyledir amma, 
bir Devletin reiimi buna miisaid olmazsa ... 
Arkadaslar bn Devletin rejiminde musadereye 
gidilemez. Tiirlriyede mal, mesken mesuniyeti 
vardir. Hie, bir sermayenin ve sirketin mali 
bu memlekette kendi akdettigi mukavelenin 

tahmil ettigi kiilfetler haricinde musadere 
edilemez. Tiirkiye rejiminin simasini diinyada 
bir parlak giines gibi irtisam ettiren, isildatan 
seraitten birisi de budur. 0 halde rasa hakki diye 
istedikleri tarzda miiddetli bir madde koy-
saydik ne olurdu? §>imdi mukavele maddeleri-
nin bir birine eklenmesi srrasi geldi. Ote taraf-
tan intizar hesablarmdan aleyhimize bore top-
lanacak, ondan sonra kanunusanide senelik 
hesab gelecektir. Bu hesab gosterecek ki zarar 
devam ediyor. Halbuki kOnan muddete gore 
rasa zamani gelmemistir. 0 zaman bu cikmaz-
dan nasil kurtulurduk Iste benim emniyet sii-
pabi dedigim budur. Benim mukaveleye koy-
dugum 13 ncii madde mucibince istedigim za
man, sirkete gel buraya, hesab gorecegiz, benim 
aleyhime bore toplaniyor. Seraiti iktisadiye 
degisti, hatti satin alacagim derim. Boyle o 
almir ve alindi da. Burada Ali Qetinkayayi 
tebrik ederim. Amma, sunu da tasrih edeyim 
ki eger Ali Qetinkaya zannediyorsa ki ben on-
lari zorladim da, satin alinmaz bir seyi ben 
aldim. Arkadaslar, bu yanlistir. Sermayenin, 
hakki ne demek oldufunu Avrupali bir sirketi 
bu Devletin smirlari icinden ve hakkin ver-
medigi yoldan haklari zorlayarak siiriip at-
maoa imkan yoktur. §unun ioin imkan yok-
tur divorum, cnnVii o gitmez. Zorlanirsa, bey-
nelmilel hak tahsilinin yollari ve gareleri var
dir. Nihavet ha^eme gidersiniz, ve zorlayinca 
ha1-'?!̂  olursunnz. 

fJetin'kaya diyorlar ki, sirket adamlari soze 
basladiklan zaman (Sisin rasa hakkmiz yok-
tur) deiiior. Tabii arkadaslar. Avrupali adam-
lar oyle konusur. Ali Cetinkayaya sade rasa me-
selesinde bnnu dememisler. kendi izahlari 
arasmda bulduqnra bir kac satrri aynen okur-
sam bu babdaki fiTrrimi tavziha medar olur 
iimidindeyim. 

Benim 1929 mif-nTr'^-1Ie yaptigmi islerden 
birisi Alpullu - YesiV : ;" ^?":ti takasi idi, bitmir,, 
halledilmis, bu yoMa ?1nm,V, verecek kalmamis 
idi, Fakat sirket Qetinkayanm oniine onu da tek
rar getirmis ve demis ki; ben bunu da isterim. Bu 
kac paradir biliyor musunuz arkadaslar, 955 
bin lira. 

Qetinkaya diyor ki: (Kendimizi zorladik; 
dosyalari kanstirdik, aradik ve nihayet anla-
dik ki bizden takas olmu§ seyleri de tekrar 
istivorlar. Reddettik). 

Evet isterler, sizden takas o!mu§ seyleri de 
isterler. Baron Hirsin ve tarihe bu giinden 
itibaren defnedilen Sark demiryollarmin so-
yucu ve somiiriicii sahsiyetinde bu bir anane-
dir. Soygunculuk ananesi. 0 miiessese karsi-
miza gelip konustugu zaman, sizin halinize, 
irfanmiza, o giinkii vaziyetinize bakar ve ge-
tirmis oldugu 40 tiirlii oyunlu teklif icinden va
ziyetinize gore olani seger ve kendisinin hak
ki imis gibi yiiztt kizarmadan ister. 
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Evet, evet byle demi§tir, (Alamazsiniz, ra

sa hakkminz yoktur) demi§tir. (Bana bu mil-
yonu vereceksiniz) demistir. Ra§a hakki 13 
maddede en faydali §ekil olan mutlak bir tarz-
da varken yok demeleri de tipki boyledir. 

Arkadaslar; ra§a hakkimiz vardi ve ra§a 
hakkimiz oldugu icindir ki Ali Qetinkaya bu 
i§i ba§ardi. Yoksa kar§imiza gelen adamlar 
bu hukukun bizde olmadigma kani olsalardi 
ve nihayet ali§ mukavelesinin neticesinde de 
kendilerine bir zarar olacaksa bu anlasmaya, 
buna yana§mazlar ve son anla§ma yapilamazdi. 

1929 mukavelesinde ra§a hakki var midir, 
yok mudur? Tekrar iistiinde duruyorum. 
Qtinkti bunun bir piiriizlii noktasi kaliyor. Sa-
yin hukukgu arkada§lanm bilhassa dikkat bu-
yursunlar. Bundan evvelki miizakerelerde 
vekalette bir takim zatlerin reyleri almryor, 
isti§areler yapiliyor. Vekilin zabittaki ifadele-
rinde bu kayidler vardi. Hatta M. Seref ar-
kada§imizm, Tengir§enk arkada§imizm miita-
leasmda da bu kayid vardir. 0 noktayi bilhas
sa aydmlatmaga ehemmiyet veriyorum: (Ra§a 
hakki vardir amma bu hukiimranlik hakkma 
miistenid ra§a hakkidrr. Yani bu hakla Dev-
let her §eye sahiptir. Devlet tazmin eder ve 
sen hatta zarar verdin gik git) der. Bu hak 
akde miistenid degildir. Yani (Akde miistenid 
ra§a hakki yoktur) diyorlar. Belki ben yanli§ 
anladim aflerini rica ederim. Eksigi varsa ta-
mamlasmlar. Bence 1929 mukavelesinde akde 
miistenid ra§a hakki vardir. izah edeyim: 
arkadaslar, akid neye derler? Mukavelede 
13 madde vardir. Bilhassa 13 ncii maddeyi ko-
yan benim. Bu maddede (Maddeyi okuyarak) 
her iki tarafin bagli kaldigi para cinsi noktai 
nazari ile beraber mutlak ra§adan bahsedilmi-
yor mu? 

Bu madde ile zaten mevcud oldugunda Yu-
suf Kemal Tengirsenkle muttefik kaldigmiiz 
rasa hakki alelhusus kaydi ile ibare arasinda 
ismi gegerek temin edilmistir, bir kiil teskil eden 
bu mukavelenin igerisine sokulmustur. Mad
deyi okudum, dinledinin. Demek ki rasayi ecnebi 
§irketin menfaatmi temin edici uzun miiddet 
satm alamamak kaydini koymadan ve uzun se-
nelere de tazminat yukletici tipine girmiyerek 
gayet tabu yoldan her gun kullanabilecek bir 
hakkimiz olarak koymusum. Bu bir akiddir. Ak-
din 13 ncii maddesi de mukavelenin ayrilmaz bir 
ciiziidiir. §u halde bu mukavelede akde miiste
nid rasa hakki yoktur demeye imkan var mi-
dir? Bunun aksini soylemeye imkan goren 
hukukcu, politikaci her ne olursa olsun hepsi 
ile omriimun sonuna kadar boy olgiismeye ha-
zirrm. Demek ki bu mukavelede akde miistenid 
rasa vardir .§imdi yoktur dedikleri o iki sart-
tan zaman ve tazminat kayidlerinin ihtiva eden 
bir madde koymus olsaydim, bu giin eskiye aid 

bin tiirlii girkinliklerin temizlenmesi silsilesi 
igerisinde onlardan bir giizel eser olan bu satm 
alism halen vukuuna imkan olurmu idi? §u 
halde ras.a i§in benim koydugum usul en dog-
rusudur. 

(Nbt) meselesine gelince, burada saym Bas-
bakanrmizm da adi gegmistir diin kendilerine 
de maruzatta bulundum uzun bir galismadan 
gelmislerdi burada da biiyiik §alismalarla me§-
guller, ben huzurunuzda bunu arzetmeden ev-
vel, o zaman benim mesuliyetine miisterek olmak 
serefini haiz bulundugum zaman, benim imzamla 
yapilmis olan bir isin yanlis^ligi bakrmmdan 
yapilmis olan tarizleri bilmeleri igin zapti 
verdim, bastan asagi okudular, kendilerine 
maruzatta bulunmadan ewel o zamanM 
Basvekilim srfatile benden soracaklari 
bir nokta olub olmadigmi sordum. Evvjela sizde 
hasil olmus bir ukde varsa bu hususta zatiali-
nize cevab vermek birinci borcumdur, dedim. 
Kendileri liizum gormediler. Bundan sonra 
vaziyetin Kamutaya da arzetmekte oldugu ma-
hiyetini hulasa ettim. 

Arkadaslar, demin srrasi gelmisken sojle-
mek istemedim ayri bir mevzu yapmak iste-

mistim. Benim Basbakanla konustuklarim not ola
rak dosyada mevcucldur. Ali Qetinkaya bul-
mus. Basbakanm kendi huzurlarmda bulundu-
gumu da simdi gbruyoram o za-man benim iginde 
galistigrm Hiikumette bilhassa bir gok miihim 
islerde gecesi giinduzii olmaksizm, yer, zaman 
kaycU bulunmaksizm kendisini rahatsiz eder-
dik. 0 zaman bu meseleyi Heyeti Vekilede, en-
ciimende konusuyorduk. Kendilerinden sik 
sik ve her miizakere safhasinda emirlerini ali-
yordum. Kuliib binasmda bir gece ziyaret igin 
vakit bulabildim. Bu firsattan istifade edib 
kendilerine maruzatta bulunacaormi soyleuim, 
koluma girdiler, bir odaya girdik, rar,a hak-
kmda konustuk. Vaktile bu hat yapilirlien 
rasa mevzubahs edilmemis. Readaptasyon miina-
sebetile bir kayid koyalrm diyorlardi. Qalistrm, 
tetkik ettim, adamlarm bunu benden istemeside 
nazari dikkatimi celbediyordu. Ras.a diye yeni 
ve hususi bir madde koyarsak biitiin mukave
lenin seraiti Devletin aleyhine miies>ir olacak 
sekilde zarar verici bir sekilde olmasin diye 
diisiindiik. Klasik rasa seraitinin kabuliine im
kan olmadigmi gbrdiik 13 ncii maddede kabul 
ettigimiz tarzda bir satm almanm Devletin 
hakki olarak konmasi mureccah oldugunu da-
ima ileriye surdiim ve bunu malum oldugu 
veghile iginde bulundugumuz sartlara uygun 
olarak yaptigrmizi soyledim. Basbakanla mu-
tabik kaldik. Ben vekaletts bulundu^am za-
manlar notlu olarak galistim. Hepsinin Ali Qe-
tinkayanm elinde bulunduguna emin oldugum 
notlarmia yegan yegan temas etmi§ olduklarmi 
zannederim. 
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Arkadasrm Qetinkayanm elinde bulunduguna 

emin bulundugum biitiin vekaletin dosyalari 
igerisinde benim notlarima yazilanma rasgel-
diklerini zannederim. §ose ve kopriiler kanunu-
na, milli soseler programlarma, kbprii prog-
ramlan ve pilanlarma ve sulama programlarma 
aid olmak iizere tarafimdan yzilmis. notlara, 
yazilara ve sekillere hesablara raslamislardrr. 
Ondan sonra ve evvel bulundugum Partide, ve-
kaletlerde miihim islerde ayni suretle yazilarnn 
notlarmi vardir. Binaenaleyh Qetinkayanm o-
kudugu notlari gormiis olan arkadaslara bu 
not suniui da ifadesidir yolunda bir yanlig zan 
gelmesin diye bir az uzun izahat vermege mec-
bur oldum. Bilmem bu kadar tafsilatli olarak 
arzetmege liizum var mi?. Fakat arzettigim 
diger esas noktalan tebariiz ettirirken meseleyi 
eksiksiz ve intizamli sekilde gostermek icab 
etmistirT 

Bir temdid meselesi vardir, uzatmayacagnn, 
bana aiddir. Fakat zabrtta bizden ewelki ida-
reye taalluk eden noktalar var. Temdid isi 
1909 da tradei seniyeye arzedilmis, teyid edil-
mis ila... Bunun haricinde kisaca arzedecegim 
bir nokta mevcuttur. Zabtm 72 nci sayifasmda, 
anlatryorlar; Baron Hirs boyle olmus, sirket 
sbyle olmus ve sair fenaliklar... son vaziyete 
kadar geliyorlar. Qetinkayanm ifadesi ile (Ta 
1872 de ba§layan i§letme imtiyazi gittikge 
§irketin lehine, Hiikumetin aleyhine doniiyor). 
Bunu nasi soylerler? Nsil arzedeyim? Temiz-
lik, evet memlekette her bakimdan temizlik ya-
pilmaktadir. Bu, Ciimhuriyet devrinin ba§lan-
gicindan beri arasiz devam ediyor. Bu temiz
lik yalniz imtiyazlarda degil, komiire Devlet 
elinin konmasmda degil, siyasi, ekonomik, 
sosyal her i§te velhasil eskiden mevrus oldugu-
muz bozuk ve zararli biitiin i§leri temizlemek-
te devam ediyoruz ve devam edecegiz. Bu, re-
jimin igidir. Bu rejimde galigan herkesin nisa-
binca hissesi de olabilir. Fakat eski fena de-
virlere bulundugumuz devri de katarak bunun 
temizlenmesi §erefini kendi §ahsimiza izafe et-
memiz dogru degildir. Bu temizlik devam eder 
eder de nihayet 40 sene sonra insafi eksik bir 
adam gikar, o her §eyi eksik goriirse bunda 
hakikat yoktur. Eskiden beri devam edip gel-
mekte olan pislikleri yikmak icin miitemadi ga-
li§ma var. Buna ragmen heniiz bazi §eyler 
gbruliirse bu, heniiz yikmak imkanmin gelme-
mesinden ve yikmak icin §eraitin dolmamasin-
dandir. 0 zamanlardaki fenalik hala devam 
ediyor demek dogru olmaz. 

Simdi, benim mukaveleye aid sozlerim bitti. 
Bir §ey daha ilave edeyim. Gegen yd burada 
Sark demiryollannin biitcesi konu§ulurken 
arkada§imiz Fatma Memik Bakandan bir sual 
sordular. Bakan biraz izahat lutfettiler. Ben 
de burada dinledim. Fakat bu izahat bitmeden, 
o zaman Celal Bayar arkada§imizla beraber 

gahgtigrmiz ve yd sonuna yetigtirniege ugragtt-
gimiz i§ kanunu uzerinde gali§mak iizere §ura-
daki bir odaya girdik. Ali Qetinkaya miiza-
kereden sonra yanima geldi. Bana bziir diler 
halde, o zamanki nezaketlerini hala hatirlarim, 
kelimelerini aynen hatirlamiyorum. Bazi §ey-
ler soylediler. Demek istiyorlardi ki, soyle-
digim sizin zamanmiza aiddir. Belki size doku-
nacak bir nokta gecti, aldirma, hog gbr. Ben 
de (Ne olur canim, sen i§ uzerinde ugra§, ba-
sar, temin et al. 0 zaman hepimizin bayrami 
olur. Bu arada bir kag kelime soylemigsin ne 
olur. Sen igine bak) dedim. Dokunma orada 
kalsaydi mesele yoktu. Fakat devam ediyor. 
Devam edince hatirama eski noktalan ekliyo-
rum. 0 zaman soyledikleri basitti. Yine inti-
zar hesablanndan bahsediyorlardi. 1929 muka-
velesinin bu maddesi igin (Her nasilsa konulu-
vermi§) dediler. Yani ben, nasilsa boyle zarar
li bir §ey koyuvermigim. Bu giin iginde bu
lundugumuz konugma mevzuunu tegkil eden 
arkadagimin beyanatile bu eski beyanatimdan 
sonra bana yaptigi itizari birbirine ekleyince 
daha fazla miiteessir oluyorum. 

Arkadaglar, sozlerim bitiyor. Bir iki keli
me ile fikirlerimi baglamak istiyorum. Bu 
giin biraz sizlerle mahzun olarak konugtum. 
Ben, eskiden beri bu kiirsiiye biitiin politika 
hayatimda gevk ve nege ile gikmig bir adamim. 
Burada rejim fikir ve telakkilerimiz uzerinde 
fikirleri uygun olmayanlarla aci, tatli miina-
kagalar, miicadeleler yaptim. Bazi da arka
daglar arasinda muayyen bir fikir, bir kanun 
miinasebetile konugmalar yaptik. Bu giin Ali 
getinkaya ile kargi bir vaziyette konugmaya 
mecbur olug benim igin bir ig SIZISI yapmig-
tir. Bu Devletin en biiyiik varligi milli birlik, 
beraberlik ve biitiinliiktiir. Bu Devlet bu bii
yiik temel iizerine dayandikga ebediyen yeti-
gilmez, istikbal ufuklarma gan ve gerefle, gev-
ket ve kudretle ulagacagma hig giiphemiz yok
tur. Fakat bu milli birlik ve beraberligin ve 
biitiinlugiin esasi da, bu milletin siyasal ozii 
olan bizler arasmdaki birlige dayanir. Bu 
manzaranm bozulugu degil, bozuluga benzer 
emmarelerinin gbrulugu bile, biitiin diigiincele-
ri bu Devletin varligi igin her giin sicak di-
leklerle dolu olan derin duygulu yurddaglan 
fiitura sevkeder ve iginden yaralar (Bravo ses-
leri). Kara ruhlar bundan sevinir. 

Sunu tebariiz ettirmek istiyorum ki, ar-
kadag Qetinkaya, kendince hakli, fakat ben-
ce bagtan baga yanlig olan miitalealan bura
da bana da tariz yaparak ifade etmiglerdir. 
Bu giinkii maruzatimla haksiz ve yanlig ifa-
delere miistenid zapti okuyanlarm kafalarm-
daki bulutlari dagitmak ve hakikati aydmlat-
mak istedim. Yoksa biitiin arkadaglara kargi 
oldugu gibi Ali Qetinkaya hakkindaki sevgi ve 
saygim, kendilerine de bir vesile ile soyledi-
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gim gibi, icimde steak yerini bu dakikada da- I 
hi muhafaza etmektedir (Bravo sesleri, alki§-
lar). 

NAFIA V. ALl gETlNKAYA (Afyon kara-
hisar) — Meclisin dahili nizamnamesine istina-
den bir hak olarak Recep Peker arkadasrmiz, 
gegen miizakerede, kendilerinin isimlerinin bah-
sedilmesini esas ittihaz ederek soz aldilar. Dik-
katle miitalealarmi dinledim. Anladim ki be-
nim, huzurunuzda biitiin samimiyetimle ve mii-
tevazi bir tavrr ve lisanla, §ark simendifeleri 
isletme imtiyazmi satm almakligrmizE izah 
etmem, maalesef bir suitefehhiime sebebiyet 
vermi§tir. Noktainazarimda hie bir suretle 
Recep Pekerin sahsmi ve zamani memuriyetini 
kasdederek dusiiniilmiis, hatira gelmis hie bir 
cihet yoktur, kendilerini tekrar temin edebili-
rim. (Bravo sesleri). 

RECEP PEKER (Kiitahya) — Tesekkiir 
ederim. 

ALt QETlNKAYA (Devamla) — Memleketin 
esasli bir meselesi ve bir derdi vaziyetinde olan, 
1872 senesinden beri bir bela vaziyetinde isle-
tilmekte bulunan bu §>ark demiryollari imtiyazi 
meselesini kaldirmak, benim igin ve siiphesiz 
Heyeti Muhtereme igin bir zevki vicdanidir. 
Bunu takdir ederek biitiin vuzuhile anlattrm ve 
her halde zannediyorum ki, arkadaslar iizerinde 
boyle sui tefehhiime meydan verecek derecede, 
benim sebebiyet verdigim bir vaziyet yoktur. 
Biitiin samimiyetimle... Rasa meselesini tetkik 
ederken esas mukavelelerde rasa kaydma tesa-
diif edemedim ve ondan sonraki vaziyetlerde de 
ras gelemedim. Rasa kelimesi, yalniz kelime 
olarak hie bir sarti ihtiva etmemek uzere 1929 
mukavelesinin 13 ncii maddesinde zikredilmistir. 
Onu da sarahaten okudum, miitalea dahi beyan 
etmedim. Ondan sonra yine dosyasmdan, Re
cep Pekerin el yazisile olan, rasa hakkinda bir 
miitaleasmi dahi okudum. Bundan bir yanlis 
mana gikmasmi anlamiyorum. Yine kendilerile 
bu noktada beraber degilim. Orada rasa hakki 
zikredilmekle beraber yine rasa hakki iktisab 
edilmis. degildir. Rasanin nazan dikkate alm-
masi igin sart olmasi lazimdir. Boyle bir sey 
yoktur. Boyle bir ibare zikredilmis ve kendi el 
yazilarile kaydedilen isaretle teyid ediyor ki, 
ra§a meselesi halledilmis ve bir eskil almis vazi-
yette degildir. Bunu bu suretle izah ettikten 
sonra biitiin miitalealarmm her hangi bir miif-
redati iizerinde f azla izahat vererek Heyeti Muh-
teremeyi rahatsiz etmek istemiyorum. Gegen 
miizakerede lazim oldugu kadar izahat verdigimi 
zannederek fazla soz soylemek istemiyorum. 

Yalniz isaret ettigim bazi noktalan izah et-
mekte liizum hissediyorum. 

Daha ziyade intizar hesabi meselesinde dur-
dular. Bu intizar hesabi meselesini ben yalniz 
§ahsi olarak gormii§, dii|unmii§ ve hukmetmis, 
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I onun iizerinde yiiriimiis degilim. Intizar hesalbi 

meselesinin §irketle olan muhaberemizde sakat 
bir telakkiye sebebiyet verdigini Basvekalet 
makamina bir takrirle arzetmistim ve Ba^veka-
letten bir heyeti hukukiye teskil edilerek tet
kik edilmesini teklif etmism. Heyeti hukukiye 
tetkik etmistir, verdigi rapor buradadrr. Arzu 
ederseniz okurum. Vardigimiz netice, intizar 
hesabi sakattir; bilhassa intizar hesabmdan te-
rakiim edecek, tevelliid edecek parayi hat ode-
miyor, Devletin odemesini de oraya ilave edi
yor. Hiikumetin borcu olarak odenecektir de-
mektir. Bu cok miihimdir, bakmak mecburiye-
tindeyim. 

«Hiikumetin zimmetinde goriilecek mebalige 
kumpanya lehine % 5 den faiz yuriitiilecek». 

Hiikumetin nicin borcu olsun? Bu bir akit-
tir. Bir tarafm beste dort, diger tarafm beste 
bir nisbetinde bir sermayesine miistenid bir 
akid vaziyetindedir. 

Hattm kazanmasi esastir. Boyle oldugu hal
de Hiikumetin odemesini anliyamryorum. Her 
nasilsa konmus dedim. Ben bunun nasil kon-
dugunu hala bilmiyorum. Hiikumetin nigin bor
cu oluyor? Bunu herhangi bir hukukcu tetkik 
ettigi zaman nasil kabul eder? aklmi ermez. 

§imdi bir iki yeri, affmiza giivenerek, do-
kunmak mecburiyetindeyim. 

Biirhaneddin beyin sahsmdan bahsettim. Ben 
bugiin mesuliim, Nafia vekaleti makammda 
bulunuyorum. Biirhanettin bey, asgari bes sir-
kette, meclisi idare azasi idi ve §ark demiryol
lari meclisi idare reisi idi. Vefat etmistir. Fazla 
sbylemiyeyim. Istanbul Hiikumetinde Abuk pa-
sanm miistesan oldugu sirada sirketlerle ak-
tettigi mukaveleler elimizdedir. Mukavelelerde 
nazir namma imzasmi da koymustur. Bu adam 
buraya gelerek miistesar olmustur ve 1928 de 
mi, 1929 da mi istifa etmistir, sirketlerin basi-
na gecmistir. Bilhassa §ark demiryoUarmm ba-
sma gelmis, onu idare etmistir. Karsmuza da-
ima o cikmistir ve son miizakere ve miinakasa-
lara yetisemedi, allah rahmet eylesin diyelim, 
vefat etmistir. 

Burhanettin Beyin iizerinde durmamizm 
manevi sebebi budur. 27 senesinde hazirladigi 
komisyonun basinda bulunan Burhanettin Bey, 
5 milyon altm frank hesab ediyor. Recb Pe
ker, zamanmda tetkik ediyor, enciimen de 
israrla istiyor, yeniden tetkik ediliyor, 6,5 mil
yon altm franga cikiyor. Iste Burhanettin Be
yin sahsmi boylece uzaktan tanirim. Baskaca 
eskiden gegmis bir seyim yoktur: 

Bir cihete daha isaret edeyim. Ben 1934 se-
nesi subatmm 20 sinde vekil oldum. Yerime 
arkadasim Bay Fuad vekalet ediyordu. 
Ondan teslim aldmi. 0 zaman Izmir -
Kasaba hattmm ayni vaziyette olan mu-

I kavelesinde bir endise vardi. Arkada§-
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larim hattrlarlar. Izmir - Kasaba hattmrn he-
saba mustenid yekunu 2 milyon kiisiir liradan 
giktiktan sonra baki kalan paranm % 601 Hiiku-
mete, % 401 da sirkete aid olacak deniknekte idi. 

Hakikaten bir para temin edilecegi ve daha 
fazlasmm Hiikumete, bakiyesinin, daha azmm 
sirkete aid olacagr gibi bir sey var. Fakat 
maalesef birinci senede degil, ikinci senede 
agik vermege baslamistir. Ben vekalete geldi-
gim zaman agik 500 bin kiisur lira idi. Biz bunu 
odemek mecburiyetinde idik. Bu, kilometre 
tazminatmm baska bir seklidir. Hiikumetle 
miizakere ettik. Bu hattm satin almmasi kara-
rma vardik. Izmir - Kasaba hatti bu suretle 
satin almmistir. Bundan sonra daha 4 - 5 sir-
ket satm almmistir. 

Afyon - Antalya hattmi yapmak tesebbii-
siinde bulundugumuz vakit Aydm hatti sirketi 
derhal tazminat istemege tesebbiis etti. Hiiku-
metiniz buna hakki olmadigmi bildirdi. Hakeme 
gitmek istedi. Buna da hakki olmadigmi gor-
diik. Goriistuk, neticede kendilerinde satmaga 
dogru bir istidad gordiik. Miizakere actik. 
Miizakere neticesinde, Aydm hattmi da, bildi-
giniz sekilde, satm aldik. Fakat orada da gor-
diim ki, harbi umumi zamanmda olan bir hesab-
dan 27 mukavelelerinde bahsediliyordu. 

1894 de 10 sene zarfmda kilometre tazminati 
olarak, muallak bir hesab vardi. Bu hesab da 
dahil oldugu halde, sermayeye zamimeten bir 
milyon kiisiir Ingiliz lirasi kadar bir tazminat 
kabul ve imza edilmis ve her sene mukavelenin 
nihayetine kadar faizinin zammedilmesi esasi da 
ilave eidilmisti. Bunun da memleket hesabma 
zarar oldugunu gordiik, galistik, ugrastik ve 
nihayet muvaffak olub layihayi huzurunuza ge-
tirdik ve tasdik buyurdunuz. 

Sonra telefon sirketi, telefon sirketinin ha-
lini hepiniz biliyorsunuz. Telefon sirketi nihayet 
sedamiza istedigi gibi tasarruf eden bir miiessese 
idi. Bunun da hesabatmi riiyet etmek iizere ug
rastik ve hakikaten bir gok miilewes vaziyet-
lerini bulduktan sonra mtivaffak olduk ve hu
zurunuza getirdik. 

Sonra rihtim sirketi. Biliyorsunuz ki, bu 
§irketten de memleketimiz ne kadar miistaribdi. 
Bunun iizerinde de benden evvel verilen bir 
kararla, arkadasmi Saracoglu ugrasmakta idi. 
Memleketin yuksek rnenfaatini diisunerek tekrar 
harekete geldik. Ve binnetice rihtim sirketini 
kurtardik. 

Nihayet §ark demiryollan, Trakyanm ihtiyaci 
§u ve bu ne olursa olsun, 1872 den beri bu mem
leket iizerinde en gok tazyik yapan bir miiessese-
dir. Bunu izah etmege isin ihtiyaci yoktur. Ben 
Biitge Enciimeninde bir yere kadar daha vazih, 
daha agik sbylemistim. Orada da az soylemis-
tim. §imdi soylemege mecburum. §irkete, boyle 
mulewea ve kirli bir §irketi Ciimhuriyet sine-

sinde barmdiramaz, gekilib gidin dedim. Be-
nim bu sbziim bir Heyet huzurunda soylenmi§ 
bir sozdiir. tJzerinde israr ettim. §ark demir
yollan, intizar, hesablarma, rasasma suna ve 
buna ragmen, memlektin, Cumhuriyetin bir 
hakki olarak ve Ciimhuriyet evladlarmm bunu 
daha iyi kullanacaklan esasmi ileri siirerek bu 
neticeye geldi. Teferruat iizerinde soylemiye-
yim. 

§unu da yine ilave edeyim ki, eKmizde 
daha tic dort sirket vardir. Arkadaslarimm te-
vecciihu, liderlerimin itimadi benim iizerimde 
oldukga ve bu sirketler de mukavelelerine ri-
ayet etmezlerse onlari da almaga galisacagim. 
Bunu bir vazife biliyorum. (Biravo sesleri al-
kislar). 

Qiinkii bunlar milletin biinyesini tahrib et-
mektedirler. Ezciimle Kadikoy su sirketi elde-
dir. Elektrik sirketi gene oyle. Tramvay sir
keti igin, biliyorsunuz, bir gok miicadelelerden 
sonra anlastik. Bunlari affinize magruren sby-
liiyorum, bunlari gordiigum, anladigim birer 
yaradir. Bunlari behemehal tedavi edip Ciimhu-
riyetin biinyesini tertemiz bulundurmak benim 
igin bir vazifedir ve buna galisryorum. Arka
dasmi Pekerle aramizda gegmis hig bir mesele yok
tur. Her ikimiz de, otedenberi inkilabm en agrr 
vazifelerini iizerine almis ve beraber galismis 
arkadaslariz. Tekrar ediyorum; kendilerine, 
mahsus, hig bir kasitla, hig bir soz soylemis 
degilim; (Biravo sesleri alkislar). 

YUSUF KEMAL TENalt iENK (Sinop) — 
Biri sabik, biri lahik iki vekil arkadas birbirini 
gok taltif ettiler. Fakat orada bir hukukgu 
mensi kaldi. Bay Qetinkaya, bir hukukgu di-
yor, intizar hesabinda bunu gbrmemis. Bunu 
buyurdular. Bu intizar hesabmi tetkik etme-
dim. Sonra, rasa hakkinda Peker, benimle ko-
nustuklarmi ve benden miitalea aldiklarmi, 
onu da not halinde oraya koyduklarmi, oger 
hafizami yoklayarak bu nokta aklrma geliyorsa 
soylemekligimi arzu buyurdular. Ciddi arzedi-
yorum, hatirnna boyle bir sey gelmiyor, 
tafsilat gelmiyor. Vakia bu kiirsuden boyle 
seyleri soylemege pek hakkmi yok amma, bil-
vesile arzedeyim, ne igin bir mebustan, bir vekil-
den bahsedilmiyor, bir hukuk miisavirinden bah-
sediliyor.? 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Hukuk mii-
saviri bir mebus olmasa daha iyi olur.. 

YUSUF KEMAL TENGIR§ENK (Devem-
la) — Hukuk miisavirinden bahsediliyor. Hu
kuk miisavirinden su miitalea alinmis, bu miita
lea almmis, ala. Fakat o hukuk musavirinin ver-
digi miitaiealarm hepsi de Meclisten gegmistir. 
Ben oradan hig bahsetmiyorum. Yalniz ra§a 
meselesi hakkinda soyledigim sbz, hatinmda 
kaldigma gore, (Evet Devlet her vakit raga 
hakkmi kullanabilir). 
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Receb Peker pek iyi izah ettiler; buradaki 
kumpanya bir kiraci kumpanyadir, dediler. 
Kumpanyanm kiraci olmasi da Devletin ra§a 
hakkmi kullanmasmda daha iyi bir kuwet 
te§kil edecegine beni temin etmi§lerdir. iyi-
ce biliyorum, yalniz, asil arzetmek istedigim 
nokta, eger biz mesul isek, hukuk miisavirleri 
mesul ise onlardan da bahsedilmeli. Yok me
sul degil, asil mesuliyet vekilin elinde ise bu 
kiirsiiden onlarm isminin mevzubahs edilmesi 
zannediyorum dogru bir §ey degildir. 

Ben bu giin mebus oldugumdan dolayi bu 
kiirsiiden bir kag soz sbyleyebiliyorum, fakat 
mebus olmayan hukukgu arkadaslarm vaziye-
ti ne olur? Esasen onlarm sevkedilecegi yer 
mahkemedir. Eger vekili igfal etmi§lerse mah-
kemeye sevkedileceklerdir. Onun igin arkadas
lar, tekrar ediyorum, bu hususta hukuk mii-
§aviri sifatile bir kusurum varsa - Vekilin ku-
suru olup olmadigini da takdir edecek sizler-
siniz - yalniz ben hem mebus hem de bilmiyo-
rum, §imdiye kadar gerek Devlet demiryol-
lanndan ve gerek Nafiadan bbyle ara sira so-
rulan sualler miinasebetile memlekete hizmet 
ettigimi iimid ederken, burada her hangi bir 
mesele miinasebetile baskasma tariz yollu, hiz
met etmemis ve hilafida haseket etmis gibi 
sbzler sbyleniyor, bunlar beni miiteessir edi-
yor. Gecenlerde son derecede heyecanla bah-
sedi§imin sebebi budur. Yoksa ben kendi yap-
tigimdan tamamile eminim. v 

-If BASVEKlL ISMET INONU ( Malatya ) -A. 
\ \ Sark §imendiferleri mukavelesinin Meclisten 

I gegmesi miinasebetile agilmi§ olan miizakereye 
i bu giin de devam ediyoruz. Ilk miizakeresin-

\J/&e yoktum. Mesele ile vazifesi dolayisile ala-
kadar olan, eski ve yeni Vekiller birbirlerine 
bir 50k mevzularda temas etmi§ bulunuyorlar. 
Bu giin memnuniyetle mu§ahede ediyoruz ki 
arkada§lanmizm birbirlerine karsi sahsi infia-
le varacak imali ve tarizli sozleri yoktur. Bu-
nu kaydetmek bizim icin memnuniyettir. On-
dan sonra eski ve yeni mukavelelerin bazi mev-
zulari iizerinde arkada§larm tenkidlerini din-
ledik. Efkari umumiyenin ve Biiyiik Meclisin 
bir noktada bilhassa meserret duymasi lazim-
dir. 0 da memleketi alakadar eden bir mev-
zuda bir prensib takib eden, ekseriyetle bir 
partiye mensub arkada§lar oldugumuz halde 
memleketin menfaatini miidafaa etmek igin 
yekdigerimizi tenkid etmekten, fikirlerimizi 
millet huzurunda agik soylemekten sakmmi-
yoruz (Bravo sesleri, alki§lar). Zannediyorum 
ki §irket mukaveleleri meselesinde tasavvur 
edilebilecek biitiin teferruati bu kadar agik yii-
rekle te§rih etmek islerin Biiyiik Millet Mecli-
sinde selametle cereyan ettigini gostermek icin 
biiyiik teminattir. 

Simdi, miinaka§a nereden gikiyor? 937 de 
§ark simendiferlerini satin almak igin muka-

vele yapmi§ bulunuyoruz. Bu mukavele bu giin 
kabili istihsal olan, biitiin menfaatlerimizi te
min eden iyi bir netice midir? Mesul olan Ve-
kil bunu miidafaa ediyor ve bunu miidafaa 
ederken tabii olarak mukavelenin istinad et-
tigi miitekaddim mukavelelere ve biitiin bir 
tarihe i§aret ediyor. Tabii bizim zamanimizda 
yapilmi§ olan ilk mukavele 1929 mukavelesi-
dir. 1929 mukavelesinde eksik olan maddele-
re isaret etmek bu giin alman neticeyi kiymet-
lendirmek icin bir vasita addolunabilir. 
Bunu eski Nafia vekili Receb Peker izaha 
muhtag addederek o da eski mukavelenin 
kabili istihsal olan en iyi bir netice oldugunu 
izah etmege galisti. Zannediyorum ki her iki 
arkadasimizm esas noktada hakki vardrr. Biri 
digerinin isini hafif gormiisse veya bu manada 
telakki edilecek bir soz kagirmissa bir hata et-
mistir. 0 da, o biri de her ikisi de hata etmis, 
olabilir. Hakikat sudur: 929 mukavelesi o serait 
altmda istihsali kabil olan azami bir neticedir. 
bu mukavele 927 de Meclise verilmistir. 927 daha 
bizim Anadolu hattmi dahi satm almadigimiz 
bir zamandir. Hig bir hatti satm almamisiz, 
bir sirketle temas etmemisiz. Heniiz sirketlerle 
Lozan muahedesinin mecburi mutemmimi olan 
(Readaptasyon) ahkammi tatbik etmek istiyo-
ruz. 927, heniiz diiyunu umumiye meselesinin 
kamilen agik oldugu bir zamandir. Yani diiyu
nu umumiyenin altm esasi iizerine tediye olun-
masi ve bizim noktai nazarlarnnizca kagid pa
ra iizerinden tediye olunmasi miinakasasi 928 
mukavelesile daha ilk neticesine varamamis-
ti. Bu serait altmda 927 de mukavele Meclise 
sevkolunmustur. Meclis bunu tetkik etmemis-
tir. Yalniz Hiikumet tetkik etmistir denilemez. 
Bu mukavele Meclisten 929 da gikti. Mecliste 
iki sene kaldi. Bu giin miitalealarile bizi pek 
miistefid eden arkadaslarimm hepsi o zaman bu 
mukavele iizerinde galismis olacaklardn* ve fi-
kir soyliyebilecek muhim makamlarda bulu-
nuyorlardi, genis mikyasta vazifedardilar. Bay 
Ali Qetinkaya Parti grubu sefi ve Biitge encii-
meninde idi. iki sene zarfmda tetkik etmek igin 
elbette vakit bulmustur. Kayseri saylavi Hasan 
Ferid Nafia enciimeninde azadir. §u kadar 
sene §ark simendiferinde hukuk miisavirligi 
yaptiktan sonra gelmistir. Bu mesele iizerinde 
hizmet edecek vaziyette idi. Mitad Aydm Biit
ge enciimeninde mazbata muharriri idi. Salih 
Vahid Beyle beraber bu meseleyi tetkik etmek 
icin ayrica memur edilmislerdir. Raporlari 
vardn*. Bu arkadaslar ve biz gok siikiir hayat-
tayiz, senelerce tetkik etmis bulunuyoruz. 0 se
rait altmda Biiyiik Millet Meclizine eski mu
kavelenin kabili istihsal bir neticede oldugu
nu soylemistik. 

Arkadaslar mukavele denilen sey gok nan-
kbr bir sseydir. imzasmdan bir dakika ewel 
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ya imza ediliyor veya kayboluyor dendigi za
man bin. mJiskiilatla elde edilen neticenin kay-
bolmastni istemiyecek gokluk bulimabilir. Im-
zasmdaii bir saat sonra da yiiziine bakilmaz 
bir seydir. Qiinkii bir 50k kabili istihsal gorii-
len seyler istihsal oluiimamistir. (Alkislar). 

Bu giinkii mevzular iizerinde o zaman da 50k 
miinakas.a gegti. Satm alma hususunda sara-
hat yoktur. Nigin yoktur?. Elbette bu muka-
velede atiyen satm alma ihtimalini diisiinerek 
bir takim hiikiimler koymak iyi olacakti. Nigin 
konulmamis? Akla mi gelmemis? Bay Recebin 
notu bu iste emek sarfedildigini gostermekte-> 
dir. Biz mukavelede, ileride satm almak ihtimal-
lerine Ijcarsi Devlete miisaid olacak hukiimler 
koymagja galismisiz. Sonra hukuk miisaviri ile 
konusan Nafia vekili gelmis ve demis ki, emek 
sarfettik. §imdi satm alma hususunda bir hii-
kurn kdymoga kalkismak Devlet aleyhine bir 
neticeye miincer olabilir. 0 halde satm alma 
noktasmdan bu gun Devlete miisaid hiikiimler 
koymaga imkan goriilmiiyor, umumi ahkam 
dahilinde kalarak, Devletin esas hakkindan is-
tifade ederek satin alma meselesini ba^ka bir 
zaman ileri siirmek yolunu derpis edelim. Bu 
hareketi makul gormemek haksizliktir. 13 ncii 
madde igin arkadaslar arasmda, bu madde 
satm alfaia haldam veriyor veya vermiyor gibi 
miinakajsalar gegti. Bizim kanaatimizce 13 ncii 
madde iizerinde satm almadan bahsolunmasi 
bizim icin meseleyi tekrar mevzubahs etmege 
imkan yerir. Bunu kabul etmemek ziihuldiir. 
Satm alinmgi ilerde su serait altmda yapacagiz 
gibi bir hiikiim konmamasi Bay Ali Qetinkayaya 
hak veriyor ki sarahat yoktur. Bay Receb Pe-
kerin scfyledigi; biz 0 zaman frank meselesini 
kagid para iizerinden hesab ederiz demisiz, on-
lar da altm iizerinden demisler. Onlar demis 
ki siz bu hatti su zamana kadar satm alamaz-
smiz, biz demisiz ki imtiyaz miiddeti isu zaman-
da biteoektir, biz bunu satm alabiliriz. Hter 
iki tara| bunlari kabul etmemistir. Fakat nasil 
ayrilacal'iz? Ayrilirken hig bahsetmemek bizim 
teklifin jreddi mi, onlarm teklifinin reddi mi 
mlahiyetinde telakki olunacak? Hukukgularm 
tedbirleiji, goktur. Nihayet hukukgular her iki 
tarafm feu sozlerini mevzubahs ettikten sonra 
bir neticeye vanlmadan ayrdmanin her iki ta-
raf aley|iine bir mana gikarmamasi igin diye 
iki tarafkn noktai nazarmi keydetmislerdir. 

Bizim noktai nazarimiz 0 demektir ki Devlet 
ilerde satm alma hakkini muhafaza eder ve 
onu mevzubahs ederken frank hususu ortaya gi-
karsa oitda altm esasi kabul edilmiyerek diger 
bir mevzu iizerinde cevab vermek hakkmi mu
hafaza ediyor. Bunlar hukuk miisavirleri ta-
rafmdan; tabiatile alman tedbirlerdir. 

Receb Peker miilahazatmi soylerken Devle
tin hakki hiikumranisine istinaden, rasa hakki 

gibi zaif bir noktadan fazla, bu nokta iizerinde 
israr etti. Soylemege mecburum ki Devletin 
hakki hiikumranisine istinad eden esas satm 
alma hakki zaif bir hak degildir. Belki biitiin 
haklarm iistunde gelen bir haktir. Onun igin 
hararetli miinakasalar esnasmda, tasawur et-
tigimiz manalardan daha ileri gelen sozlerin 
miibalaga edilmemesini bu miinasebetle 
mevzubahs etmek isterim. Kezalik sir-
ketler hakkmda burada bir gok soz-
ler suylenmistir. §irketlere soyle yaptik, 
boyle yapacagiz, dendi. Arkadaslar hepimiz size 
karsi mesul mevkideyiz, hepimizin vaziyeti, Hii-
kumetin vaziyeti, sirketlerin vaziyeti kanunlarla 
ve hiikiimlerle baglidrr. Bizim bu mevzuda 
soylediklerimiz kanunlarin Devlete verdigi hak
ki hulus ile takib edecegimizden ibarettir. Bu 
vazif emizdir. 0 sirketlerden de mukavele ile bagli 
olduklari vazif elerini yapmalarmi takib edecegiz. 
Yanibizve onlar umumi ve hususi hiikiimlerle 
baglryiz. Ali Qetinkaya arkada^miizm sirketler 

hakkmdaki siyasetimize aid olan sozlerinden fazla 
bir mana gikarmamanizi rica ederim. (Bravo-
sesleri, alkislar) Hepimiz mukavelelerin ahkami 
dairesindeyiz. Biitiin bu miinakasalar 1937 mu-
kavelesinin Meclisin tasdikma arzolunmasi mii-
nasebetile geliyor. Nasil 1929 mukavelesinin 
miinakasasi bir giin Biiyiik Millet Meclisini 
ve efkari umumiyeyi isgal etti ise 1937 muka
velesinin de bir giin Biiyiik Millet Meclisinde 
bir gok zevkli ve hararetli munakasalara mevzu 
olmasi miimkiindiir. Gerek Receb Pekerin ve 
gerek Ali Qetinkayanm viicude getirdikleri 
islerin iyi taraflan arkadaslarimmdir, amma 
mesul taraflarma istirak ederim ve onlardan da
ha ewel gelirim (§iddetli ve surekli alikslar) 
(Biravo sesleri). 

Size 1937 mukavelesinde, bizi ileride nasil 
tenkid edeceklerini gormiiyor olmadigimi ay-
rica arzetmek isterim. 1937 mukavelesini pahali 
alryoruz. Bunu istikbal bize soyleyecektir. 1937 
mukavelesini, bunca senelik tecriibemize gerek-
se diger hatlara nisbetle siki bir surette muka-
yese edecek miistakbel hesabgi, bu hatti bizim 
pahali aldigimizi soleyecektir. 

Arkadaslar, sermayeye, faize, mali husulara, 
mesela % 7 yerine % 5 faiz gibi bir takim not-
lar vardir ki bir miinekkid, bu kadar tecriibe-
lerden sonra, bunu Ismet Inonii Hiikumeti nasil 
yapmis diye soyleyecektir. 

Bu giin arkadasimm verdigi izahattan da 
gordiiniiz ki 1937 mukavelesi uzun bir maziden 
gelmektedir. 

Istikbalin tenkid edecegi bir nokti da sudur: 
Iki vekil arasmdaki miinakasalardan 1937 

mukavelesinin her iki vekil tarafmdan ayni 
sekilde ve iyi bir surei^e anlasilniis oldugu efkari 
umumiye nazarmda miiphem, siipheli kalmistn*. 
her ikisinin anlamadigi bir takrm yerler var 
ve tamamile anlamadiklan h^lde 0 mukavele-
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alluk eden notlardan anlasilryor ki, vazife ha-
ricinde bulundugumuz yerlerde de arkadaslan-
mizm hizmetine daima hazir bulunduk. Btitiin 
bu serait bir araya getirildikten sonra hulus ile, 
sidk ile nasil 1929 mukavelesinin gikmasmi Bti-
yiik Meclise teklif etmissek 1937 mukavelesinin 
tasdik olunmasmi §ark simendifer hattmm 
Devlet eline gecmesini bu memleketin menfaa-
tine muvafik iyi bir is addediyoruz. Muvaffa-
kiyet B. M. Meclisinin olacaktir. Bunu tasvib 
buyurmanizi rica ederim arkadaslar. 

tJmid ederim ki, butiin bu mtinakasalar ef-
kari umumiyede, meselenin etrafli tetkik oluna-
rak B. M. Meclisinde huzurla karar verildigi 
hakkmda yeni bir teminat nesesi husule getirsin 
ve Biiyiik Meclisin hafizasmda butiin bu mtina-
kasadan eglenceli bir hatrra kalsm. (Bravo 
sesleri, siddetli ve siirekli allnglar). 

BASK AN — Maddelere gegiyoruz. ~~" 

Sark demiryollari imtiyazi ile Sirkete aid mal-
larm satm almmasma dair mukavelenin tasdi-

ki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Sark demiryollari imtiyazi ile 
Sirkete aid mallarm satin almmasma dair Hti-
kumetle (Sark demiryollari Turk anonim §irke-
ti) arasmda 25 - XII -1936 tarihinde imza edil-
mis olan bagli mukavelename tasdik edilmistir. 

BASKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme-
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Isbu satm alma mukavelena-
mesi damga resminden muaf oldugu gibi bu mu
kavelename ile Htikumetin tesviyesini iizerine 
aldigi biitiin vergilerle resim ve harclar ve bu 
vergilerin munzam kesirleri affedilmistir. 

BASKAN — Tadilname yoktur... Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme-
yenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanun hiikumlerinin icra-
sina Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini acik reye arze
diyorum. 

Ewelki layihaya rey vermeyen var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 

4 — Askeri orman koruma te§Jcilati hakkm
da kanun layihasi ve Ziraat, MUM Miidafaa ve 
Biltqe enciimenleri mazbatalan (1/672) [1] 

ye istinaden yine muzakere idare olunmustur. 
Bu sartlar altmda tarn ve en iyi neticelerin 
almdigi daima miinakasa gotiiriir. istikbalin bu 
suallerine cevab vereyim. Biz 1937 mukavelesi-
ni her seklinde, satm alma hakki vardrr, yoktur, 
frank altmdrr veya kagiddrr; tarafmi bilerek 
takib ettik, biitiin mutalealan krymetleri 
derecesinde goz bniine aldik, netice olarak 
vardigimiz kadar §ark simendifer hattmm size 
teklif ettigimiz anlasma neticesinde satm alm-
masmm faydasi vardir. Devlet, bunca sene 
teahhur etmis olan ve bu memleket icin liizum-
lu ve faydali olan bu hatti satm almalidir. 
1M, uc sene daha beklemekten hattm iizerinde 
viicude gelecek tahribatla daha fazla zararli 
olacagi neticesine vardik. Qiinki §irket gidece-
gim diye buraya fazla para sarfetmemistir. Ve 
etmiyecektir. Bu beseri ve tabii bir hadisedir. 

Bir gun eline geeecek olan bir mail Devletin 
bir an ewel almasi ouun daha ziyade tahrib 
olunmamasi igin faydalidrr. Demek ki bunun 
satm almmasinda mali noktai nazardan da 
faydamiz vardir. 

Arkadaslar, Avrupa hududundan da Tiir
kiyenin oteki hududuna kadar giden simen-
diferlerin satm alma meselesi tesadiifen Bay 
Ali Qetinkayanm, Bay indniinun, Bay Pekerin 
kendi marifeti olarak yapilabilmis bir eser ol-
maktan gok daha biiyiik bir seydir. (Bravo 
sesleri) 

Anadolu hatti icin Devletler Tiirkiyenin eline 
gecmesin diye hayli siyasi tedbirler almislar 

ve Adana mmtakasmda bulunan biitiin hatti satm 
aldigimiz zaman bunu elde etmek icin pek gok 
zorluklar gikmistrr. Parayi odedigimiz halde 
bunu filen isgal edebilmek icin biiyiik gugltik-
lerle karsilastik. Nihayet §ark hatti kalmisti; 
Oumhuriyetin 13, 14 ncu senelerinde btiyuk mii-
nakasalardan sonra bunu da tahakkuk ettirmis 
bulunuyoruz. Demek ki, basdan nihayete kadar 
btiyuk bir ana damar tamamile Devletin eline 
gegmesi, Ctimhuriyetin ilk ydmdanberi takib 
olunan siyasetin, B. M. Meclisi ve onun icra kuv-
vetlerinin suurla ve sebatla takib ettikleri ana 
prensibin hem iktisadi sahada, hem siyaset sa-
hasmda tamamile tasdik ve teslim edilmesi ne
ticesinde almmistir. §imdi bu son hattm, ucsuz 
kalan §ark demiryollarmm da bir an ewel 
Devletin eline gegmesi teahhuru caiz olmayan 
bir vazifedir. Bunu ele almaktaki fayda, diger 
btitiin mtilahazalarm tisttindedir. Bu hat askeri 
ve siyasi noktai nazardan da hususi bir ehemmiye-
ti haizdir. Bu sozleri bizi istikbalde - Bizi dedigim 
zaman sirf kendimi kasdediyorum - yapilan bu 
mukavelenin zayif taraflan igin tenkid lutfun-
da bulunacak nesillere cevab olmak tizere soyli-
yorum. Kendilerinin hatirma gelebilecek daha 
iyi ve daha etrafli neler varsa bunlarm hepsini 
gormeye galistik ve esM mukavelelerde bana ta- [1]146 sayili basmayazi zabhn sonundadir. 
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BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

sbz isteyen var mi? 
MILL! MUDAFAA En. M. MUHARRtRI 

SUKRU KOgAK (Erzurum) — Bu layihanm 
miistacelen miizakeresini, Milli Miidafaa eneii-
meni namma, teklif ediyorum. 

BASKAN — Enciimen miistaceliyet teklif 
ediyor. 

REFlK INGE (Manisa) — Mazbatada yazil-
mak lazimgelirdi. Usui bu idi. 

§UKRU KOQAK (Erzurum) — Bu layiha 
orman kanunu layihasile birlikte Meclise gelmi§-
ti. Ki§ tatili dolayisile bu, enciimenlerde kal-
di. Simdi nisan ayidir. Malumu aliniz nisan ve 
te§rinievvel aylarmda ordunun yeni erati celbe-
dilir. Bu kanunun bir an evvel gikip tatbik o-
lunmasi lazimdir. Buna nazaran orman koru-
ma kitasma aynlacak yeti§mi§ kitaat eratmdan 
bir kisim da jandarmadan ayrilacaktir. Bun-
larin yerine ise yeni erat gelecektir. Yolda bu-
lunan yeni eratm kitalarma tertib ve tefriki-
mn yapilabilmesi igin, Milli Miidafaa enciinleni 
bu layihanm miistacelen miizakeresini rica ve 
bunun icin bir takrir takdim ediyor. 

REFIK INGE (Manisa) — Orman kanunu 
hangi ayda tatbik edileek? 

StJKRU KOQAK (Erzurum) — Haziranda. 
REFIK INGE (Manisa) — Be§ gun netice-

ye tesir eder mi? 

Yiiksek Baskanliga 
Arzeyledigim sebeblere binaen kanunun miis

tacelen miizakeresini dilerim. 
Erzurum 

§ukru Kogak 
BALKAN — Takriri reye arzediyorum. ka-

bul edenler.... Etmiyenler... Layihanm miistace
len miizakeresi kabul edilmistir. 

Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere gegil-
mesi kabul edilmistir. 

§UKHU KOQAK (Erzurum) — Kanunun 
basligi iizerinde konusacagim. 

BALKAN — Madde okunsun arzedersiniz. 
Orman koruma teskilati kanunu 

MADDE 1 — Orman koruma vazifesi bu ka-
nunda gbsterilen sekilde askeri kitalara veril-
mistir. Bu kitalar, koruma vazifelerine halel 
gelmemek sartile askeri usullere gore teskil, 
talim ve terbiye edilirler. 

M3ILLI MUDAFAA En. M. M. §UKRU KO
QAK (Erzurum) — Bu kanunla bu gunkii or
man koruma kanunu kaldinlryor, yerine askeri 
teskilat konuyor. Bu layihanm biitiin maddeleri, 
bu teskilatm kurulusunu, konusunu ve ayni za-
manda Milli Miidafaa vekaleti ve G-enel kur-
mayla olan miinasebetini gosteriyor. Bu sebeble 
Hukumetin, Ziraat enciimeninin, Milli Miidafaa 
enciimeninin yazdigi layihalarm basligi (Or

man koruma askeri te^Vllati) dir. Fakat Biit-
qe enciimeni, her halde ziihul eseri olarak. 
askeri kelimesini kaldirmis. Halbuki ordu dahi-
li hizmet kanununun 4 ncii maddesi aynen soy-
ledir: (Ciimhuriyet ordusu, kara, deniz, hava 
kuvvetleri ve jandarma ve askeri teskilata uy-
gun Giimriik ve inhisar ve orman muhafaza ki-
talarile subaylarmrn arasmdan ve askeri me-
murlarile ve saireden miitesekkildir). Onunicin 
Biitge enciimeni arkadaslari da zannederim, 
muvafik bulurlar, bu «askeri» kelimesini ilave 
edelim. Ordu dahili hizmet kanununun dordiin-
cii maddesi de bunu amirdir. 

B. E M. M. RAIF KARADENlZ (Trab-
zon) — Biitge enciimeni zuhul ederek askeri ke
limesini Qikarmis degildir. Bilerek ve diisiinerek 
gikarmistir ve bunun iinvanmi sadece «Orman 
koruma teskilati» kanunu olarak tesbit etmis-
tir. Bunun sebebi sudur: Baska orman koruma 
teskilati bizde yoktur. Artik bu kanunla tesek
kiil eden kitalar, muhafizlar, yalniz ve yalniz 
bu orman koruma teskilatmdan ibaret kalacak-
lardir. Bunun haricinde bir de sivil teskilati ol-
saydi o zaman burada askeri ve sivil diye ayri-
la,bilirdi. Mademki Tiirkiyede tek bir tesekkiil 
vardir, onun ismi de «Orman korumo teskilati» 
kanunudur. Maamafih bunda israr edilecek 
cihet yoktur. Ister askeri, ister yalniz koruma 
teskilati denebilir, takdir Yiiksek Heyetini-
zindir. 

§UKRU KOQAK (Erzurum) — 1841 numa-
rali giimriik muhafaza teskilati kanununun bas
ligi sbyledir: «Giimriik muhafaza memurlarmm 
askeri teskilata gore tensiki hakkmda kanun» 
3015 numarali askeri kanunda da bbyle baslik 
vardir: «Giimriik muhafaza genel komutanligi 
emrindeki deniz teskilatmm askerlestirilmesi 
hakkmda kanun» her iki kanunda da askeri ke-
limesi konmustur. Buna da konmasmi rica 
ediyor ve bu hususta bir de takrir veriyorum. 

Yiiksek Baskanliga 
Arzeyledigim sebeblere binaen kanunun bas-

ligina «Askeri» kelimesinin ilavesini arzeyleiim. 
Erzurum 

§ukru Kogak 
BALKAN — Takriri nazari dikkate arzedi

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmemistir. 

Birinci madde hakkmda baska miitalea yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Ziraat vekaletine bagli ve Tiim 
komutam salahiyetini haiz bir orman genel ko-
mutanligi teskil olunur. Ormanlarm viisat ve 
ehemmiyetine gore alay veya miistakil tabur 
veya bbliik halinde teskil edilecek olan bu kita
lar bu komutanlik emrine verilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 

— 114 — 



1 : 51 26-4-1937 C : 1 
mi?. Reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etme-
yenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Orman koruma genel komu
tanligi memleket miidafaasi, askeri talim ve ter
biye, seferberlik isslerinde dogrudan dogruya 
Genel kurmaya, subay ve askeri memurlarile 
erat ve silah ikmali hususlarmda Milli Miidaf aa 
veMlligine baghdir. 

Orman koruma kitalarmin asil vazifeleri or-
manlari korumaktir. Ancak bu krtalar bulun-
duklari yerlerdeki orman mevzuu vesilesile ala-
kalanacaklari emniyet islerinden dolayi Dahi-
liye vekaletinden de emir' alirlar. 

{•fttKRtJ KOQAK (Erzurum) — Milli Miida-
faa encumeninin iigiincii maddesi, Biitge encii-
meninde, ikinci ve iigiincii madde olarak ay-
nlmi§tir. ikinci maddeyi kabul ettik. Fakat 
iigimcii maddenin ikinci fikrasi soyledir: (Or
man koruma kitalarmin asil vazifeleri orman-
lan korumaktir.) Zaten kabul ettigimiz bi-
rinci maddede; (Orman koruma vazifesi bu ka-
nunda gosterilen sekilde askeri kitalara veril-
mistir. Bu kitalar koruma vazifelerine halel 
gelmemek §artile askeri usullere gore te§kil, 
talim ve terbiye edilirler) denmi§tir. Binaen-
aleyh burada bu fikra fazladir. bu fikra fazla 
olmakla beraber dahili emniyet bakimmdan da 
nereden emir alacagi hakkmda Milli Miidafaa 
encumeninin iiguncii maddesinin son fikrasi 
olarak tesbit edilen §ekli, Biitge enciimenimiz 
ba§ka §ekilde izah buyurmu§lardir. Milli Mii
dafaa encumeni §oyle tesbit etmi§tir : (Orman 
koruma genel komutanligi mmtakalan dahi-
linde tahaddiis edecek dahili emniyet i§lerinden 
dolayi dav Dahiliye vekilliginden emir ahr.) Biit-
§e enciimeni, orman koruma kitalarmin vazi
fesini sbyledikten sonra, (Ancak bu kitalar, bu-
lunduklan yerlerdeki orman mevzuu vesilesile 
alakalanacaklan emniyet i§lerinden dolayi 
Dahiliye vekaletinden de emir alirlar) diyor. 
Heyeti Oelilece malumdur ki, memleket dahi-
linde ordudan ba§ka elinde silah bulunan bii-
tiin te§ekkiiller Dahiliye vekaletinin emrin-
dedir. Emniyet meselesi mevzubahs oldugu za-
man dogrudan dogruya Dahiliye vekaletinden 
emir alirlar. Burada bir iltibas hasil oluyor. 
Asil vazifesine halel gelmemek §artile, emni
yet i§lerinden dolayi, Dahiliye vekaletinden 
emir alirlar gibi bir fikir ve mana gikiyor. 
Burada bu, sarih degildir. Gecenlerde burada 
Dahiliye vekili Jjfiikrii Kaya, Diyarbekirdeki 
gapulculuk ve soygunculuk hadiselerini yapan-
larm Mazi dagmdan geldiklerini soylemisler-
dir. Bu Mazi dagi ormanliktir. Yann bu ka-
nun ciktiktan sonra, olabilir ki, Ziraat veka-
leti, yahud Orman koruma komutanligi oraya 
bir kita koyacaktir. Ikinci bir hadise zamanm-
da bu kita, benim asil vazifem ormanin muha-
fazasidir, dii§iincesile yerinden kimildamaz. 

Binaenaleyh bu iiciincii maddenin ikinci fikra-
smi buradan kaldirarak, Milli Miidafaa encii-
meninin ugiincii maddesinin son fikrasmm bu-
raya eklenmesini teklif ediyorum. (Dogru ses-
leri). 

BtTgE En. M. M. RAlF KARADENIZ 
(Trabzon) — Birinci maddedeki yazili§, iiciin
cii maddede yazmakla ifade etmek istedigi-
miz ahkam icin kafi degildir. Birinci madde
de, ormani korumak vazifesi, bu kanunda gos
terilen §ekilde askeri kitalara verilmi§tir. Bu 
kitalar talim ederlerken koruma vazifesine ha
lel gelmeyecektir. A§agidaki hiikiim biisbiitiin 
ba§kadir. Bir defa te§ekkiil edecek bu askeri 
kitalarm asil vazifeleri ormani beklemektir ve 
biitiin vazife bundan ibarettir. Bunlarm talim 
ve terbiyesile emniyetin muhafazasi hususun-
da, jandarma veya o vazifeyi goren kisimlar 
kafi gelmedigi takdirde onlara yardim etmek, 
tali islerdir ve fevkalade ahvale miinhasirdir. 
Bu boyle olmayacak olursa, bu te§ekkiil han-
gi hizmeti gorecegini anlayamaz ve §a§km bir 
vaziyette kalir. Biz burada, bu kitalar te§ek-
kiil edince, asil vazifeleri ormani korumaktir, 
fakat askeri talim ve terbiye de yapacaklardir, 
diyoruz. 

Fakat su sartla ki asil vazifelerini, orman 
koruma vazifesini ihmal etmiyeceklerdir. Bunlara 
verilen ve bunlarm teskili igin sarfedilen 2 
milyon 800 bin lira yani iig milyon liraya ya-
km bir para orman miilhak biit^esinde goriil-
mektedir. Fakat bir de askeri kita oldugu igin 
talim ve terbiye ile mesgul olmalan, vazifeleri-
nin miisaadesi nisbetinde ancak kabul olu-
nabilir. Eger vazifeleri miisaade etmezse onu 
bile yapmiyacaklardrr. Diger taraftan Milli 
miidafaa encumeninin buraya koydugu hukiim-
le, bu kitalar ancak dogrudan dogruya Dahiliye 
vekaletinden emir alabilecekler gibi bir vazi-
yete dusuriilmiistiir. Yani Dahiliye vekaleti 
istedigi zaman, dahili asayis igin, bir yerde es-
kiya giktigi zaman, isini, birak, onu takib et 
diyecekti. Bu cihet, iki vekalet tarafmdan da 
tereddiidii mucib olmus, bunun iizerine Ziraat 
ve Dahiliye vekaletleri birbirlerile anlasarak 
miisterek bir formiil tesbit etmisler ve demisler 
ki, orman koruma kitalarinin asil vazifesi or
mani beklemek olmakla beraber dahili emniyet 
bakimmdan Dahiliye vekaletinin emrindedir. Bu 
formiil Biitge enciimenince ayrica tetkik edildi. 
Bu kitalarm dahiliyeye merbutiyetleri, ha-
kikaten dahili emniyet bakimmdan iyice dii-
siiniilmiis ve yerinde gbriilerek kabul edilmistir. 

Arkadaslarm izah ettikleri gibi, getelerin 
orman yanmda, ormanda saklanmis olmalan 
vesilesile Dahiliye vekili emir verebilir. Fakat 
muayyen bir mmtakada olan bu kitalara, orman 
olmryan orman mintakasmdan harig bir yerde 
eskiya takibi igin emir verirse, bu sefer or-
manlan muhafaza igin teskil edilmis olan bu 
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kitalar asil vazifelerinden baska yerlerde ga-
hsmis bulunacaklardir. Onun igindir ki biz bu 
iigiincii maddeyi, tatbikatta niahzurlari mucib 
ve miiskilati badi olmasin diye bu sekilde ve 
Hiikumetle muttefikan tesbit ettik. Noktai na-
zarimiz budur. Milli Miidafaa enciimeni kendi 
maddesinin daha iyi oldugunu iddia ediyor. 
Halbuki Hukumetin bu miitaleasma gore, Biit-
§e enciimeninin tesbit eyledigi bu madde, bu 
kitalardan istifadenin ne sekilde yapilacagmi 
iyi gergevelemis bulundugu igin, daha yolunda 
ve daha giizeldir. Bunu tasvibinize arzediyoruz. 

§ttKRtJ KOQAK (Erzurum) — Esasen Ra-
if Karadeniz arkadasimm dedigi gibi, Milli Mii
dafaa enciimeni, bu orman muhafaza kitalarmi 
her hangi bir emniyet bakimmdan alrpta bas
ka tarafta kullanmayi dusiinmemistir ve tes
bit ettigi fikrada bu yoktur. Fikrayi bir daha 
okuyayim; «Orman koruma genel kumandanli-
gi mmtakalan dahilinde tahaddiis edecek da-
hili emniyet islerinden dolayi da Dahiliye ve-
killiginden emir alir». Bu fikrayi tesbit ettigi-
miz zaman, Dahiliye vekili ve Ziraat vekili en-
ciimende idiler ve ikis de bu fikra iizerinde 
mutabik kaldilar. Fakat Biitge enciimenine 
gittigi zaman bu fikra bu sekilde gikti ve ilti-
basa meydan verdi. 1917 numarali Giimruk mu
hafaza kanunun birinci maddesini de, aynen oku
yayim: «Kumandanlik kagakgiligm menii taki-
binden ibaret olan vazifei asliyesinden baska 
kara ve deniz hududlarmm emniyeti hususla-
rmda Buyiik erkani harbiye reisliginden, sahil 
ve hudud iizerinde dahiliyeye miiteallik emni
yet islerinde Dahiliye vekaletinden emir alir). 
Binaenaleyh Heyeti celilenin gikardigi bu ka-
nunda bu da sarihtir. Takririmin kabuliinii ri-
ca ederim. 

BALKAN — Baska soz isteyen var mi? Bir 
takrir var okutuyorum: 

Yuksek Reislige 
Uguncii maddede liizum olmryan fikranm 

kaldrrilmasmi ve Milli Miidafaa enciimeninin 
iigiincii fikrasinin kabuliinii arzederim, 

Erzurum 
§iikrii Kogak 

BALKAN — Tadilnameyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemistir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir. 

§ark demiryollarinin satm almmasi hakkm-
daki layihaya rey vermiyen var mi? Rey top-
lama muamelesi bitmistir. 

MADDE 4 — Orman koruma kitalarmm ku-
rulu§unda askeri te§kilat esastir. Ancak komu-
tanlik karargahi, kitalarm te§kilati, kurulu§u 
ve kadrolari ihtiyaca gore Milli Miidafaa ve 
Ziraat vekaletleri tarafindan mii§tereken tan- | 

zim ve tesbit olunur. 
SttKRtJ KOQAK (Erzurum) — Birinci fik

ra, birinci maddenin son fikrasinda yazilmi§trr: 
«Bu kitalar, koruma vazifelerine halel gelme-
mek §artile askeri usullere gore te§kil, talim 
ve terbiye edilirler.» deniyor. Binaenaleyh 4 ncii 
maddenin birinci fikrasi fazladrr. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Biitge 
enciimeni, askeri te§kilat kanununu miizakere 
ederken askerlerin miitaleasmdan istifade et-
memi§ degildir. Arkada§lanm dikkat ederlerse 
goriirler ki, kendilerinin de kabul ettigi Zirat 
enciimeninin 3 ncii maddesinde «Makineli tii-
fek bbliikleri yoktur» diye kayid vardrr. Biz 
«Makineli tiifek boliikleri yoktur» diye mad-
deye bir kayid koymadik. Dedik ki: bu gibi 
tegkilatin kurulu§u askeri tegkilata benzeye-
cektir. Amma icab eden te§kilat ve koruma va-
zifelerini Milli Miidafaa vekaletile Ziraat ve-
kaleti mii§tereken kararla§tinr. Orman koruma 
te§kilatma esas nedir? sivil mi, polis mi, yoksa 
biisbiitiin askeri te§Mlattan gayri bir tegkilat 
midir? Bunu maddede tebariiz ettirmek igin, 
ana fikir olarak, askeri teskilat denilmi§tir. 
Amma yine ufak tefek tegkilat yapilabilir. Ya-
ni makineli hafif tiifek boliikleri gikarabilir. 
Bu noktai nazardan, daha ziyade kanun ifa-
desine uygun ve maksadi ifade eder §ekilde 
maddeleri yazarak huzurunuza arzetmi§ bulu-
nuyoruz. 

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

MADDE 5 — Orman koruma kitalarmm ko-
nusu Genel kurmayin miitaleasi almarak orman-
larin muhafazasi esasina gore Ziraat vekaletince 
yapiln*. 

REFIK INGE (Manisa) — (Konus) ne de-
mektir? 

§fUKRU KOQAK (Erzurum) — Bu, askeri 
bir istilahtrr. (Konus) tabiri tabiye tabirini ha-
tirlatir. Yani falan yere falan tabur gidecek, 
filan yere su alay gidecek.. gibi. (Tesis) te diye-
biliriz. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Orman koruma genel komutani 
ile alay, tapur, bbliik ve takim komutanlan or-
duda alakalan baki kalmak ve azami iig sene 
hizmet etmek suretile kita vaziyeti miisaid olan-
lardan Milli Miidafaa vekilligince intihab ve ta-
yin olunurlar. 

Bu kitalara verilecek gedikli erbaslar da 
Milli Miidafaa vekaletince temin olunur. 

Milli Miidafaa vekilligi tarafmdan orman 
koruma kitalarma verilen subaylarm hizmet 
miiddeti zarfmdaki sicilleri ordu sicil talimatna-
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mesine gore Orman genel komutanligi tarafm-
dan ve Orman genel komutanmm sicili de Ziraat 
vekili tarafmdan tutulur. Bu sicillerin hirer niis-
hasi Milli Miidafaa vekilligine verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 7 — Orman koruma kitalarmdaki 
subaylarin ve gedikli erbaslarin maaslarc, terfi, 
istifa ve tekaiidlukleri ordudaki emsalleri gibi-
dir. Bunlarla erbasi, onbasi ve erlerin maas ve 
tahsisatlan Orman umum miidurlugii biitcesin-
den verilir. 

§UKRU KOQAK (Erzurum) — Yalniz, bu
rada, ikinci fikrada (Bunlarla erbasi, onbasi, ve 
erlerin maas ve tahsisatlan orman umum mu
durlugii biitcesinden verilir) deniyor. Ordu da-
hili hizmet kanununun ikinci maddesi, erat den-
digi zamanda, erden basgedikliye kadar olan 
kismi kasdetmektedir, binaenaleyh burada 
erat dense daha iyidir ve eldeki kanuna uygun 
olur. 

BASKAN — Yani erba§i, onba§i kelimeleri 
kalkacak, yerine (erat) denecek. 

RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Biz de 
bunu (erat) diye yazmigtik. Fakat tatbikatta 
yalniz neferlere hasredilmesin diye tafsil ettik. 
Bunu Milli Mudafa vekaletinden gelen memur-
lar da tensib etti. Bunda hiikiim degi§ikligi 
yoktur. Bilakis sarahat vardrr. 

SttKRtt KOgAK (Erzurum) — Askeri da-
hili hizmet kanununun ikinci maddesinde aske
ri §oyle tarif eder: 

«Madde 2 — Er: thtiyaglan Devlet tara-
fmdan deruhde ve temin olunan riitbesiz as-
kerdir. Onba§i, §avu§, iistgavu§, ba§cavu§, ba§-
gedikli bu riitbeleri haiz olan askerlerdir. On-
bagmdan maadasma erba§ denir. Bunlardan hu-
susi kanunla mukellefiyetlerinden fazla hizmet 
deruhde edenlere, gedikli denilir. Erat: erden 
ba§gedikliye kadar olan askerlerdir.» 

Bu kanun da Meclisi aliden gikmistir. 
BASKAN — Bu hususta bir tadilname ve-

riyor musunuz? 
REFlK INCE (Manisa) — Baskan, Tadil-

nameye hacet var mi? Bay §iikrii enciimen na-
mma soylemeyorlar mi? 

BALKAN — Kendileri enciimen namma 
mi, yoksa §ahsi kanaatlerini mi soyleyorlar. 
Nereden bileyim de reye koyayim. 

StJKRtJ KOQAK (Erzurum) — Bu hususta 
bir tadilname hazirladim, veriyorum. 

BASKAN — Verilen tadilnameyi okutuyo-
rum. 

Yiiksek Baskanliga 
Arzeyledigim sebebe binaen «Erba§ ve onba-

§i» kelimelerinin kaldirilmasmi ve «Eratm» ya-

zilmasmi teklif ederim. 
Erzurum 

Sukrii Kogak 
BASKAN —Takriri nazari dikkate alan-

l a r . . . Almayanlar... Nazari dikkate almma-
mi§tir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 8 — Orman koruma kitalan subay, 
gedikli erba§, erba§, onba§i ve eratinm i§aret-
leri ve kiyafetleri Milli Miidafaa vekaletinin 
miitaleasi almarak Ziraat vekaletince tanzim ve 
icra Vekilleri Heyeti tarafmdan tasdik oluna-
cak bir kararname ile tesbit olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 9 — Orman koruma kitalarma ali-
nacak miikellef erat her sene son yoklamada ih-
tiyac nisbetinde Milli Miidafaa vekaletinin ten
sib edecegi askerlik subelerince orman koruma 
kitalarma tefrik ve muayyen celb zamanlarmda 
sevkolunurlar. Bu eratta a§agidaki §artlar bu-
lunacaktir: 

A - Hiisniihal sahibinden olmak ve fena §6h-
retle taninmami§ bulunmak, agir hapis ve mu-
hilli namus ciirumlerle mahkum olmamak; 

B - Silahli hizmete salih bulunmak; 
C - Hizmet edecekleri mintakalar halkindan 

olmamak. 
B*u suretle ayrilacak erattan en az iicte bir 

miktarimn okuyup yazmak bilmesi de §arttir. 
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? 
REFlK INCE (Manisa) — Bu kanunu tet-

kik eden enciimenlerin hepisinden rica ediyo-
rum. (A) fikrasi kalksm. Bir orman koruma-
sma tayin olunacak efradm hiisniihal ashabm-
dan olmasi, fena §6hretle tanmmami§ bulunma-
si, agir hapis ve muhilli namus curiimlerle 
mahkum olmamasi kaydine hiq luzum yoktur. 
En mukaddes bir hizmet olan askerlikte bu 
sartlar lazim degil imi§ gibi bir manaya ma-
hal vermemek igin, hususi bir kanun maddesi 
koymagi asla muvafik gormiiyorum. Bunu 
miimkiinse nizamnameye koysunlar. Biitge en-
ciimeninden gok rica ederim. 

RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Miikelle-
fiyeti askeriye kanununa gore mahkum da ol-
sa, ceza da gekmis, olsa hiisniihal ashabmdan 
taninmamig dahi olsa, mutlaka askerlik yapa-
caktir. Eger bu kaydi buradan Qikaracak 
olursak, mahkum olanlarm, orman muhafaza-
sinda istihdam edilmek imkani ve vaziyeti ha-
sil olacaktir. Asil sbyledikleri soz miikellefiye-
ti askeriye kanununa taalluk eder. Qiinkii o 
kanuna gore, mahkum olanlar da askerlik ya-
parlar, o vazifeden hig kimse mustesna degildir. 
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REFIK INCE (Manisa) — Orman koruma-

sini temin igin yapilan bu kanunun tatbikma 
memur olan ellerde, Devlet memuriyetinde 
aranmasi lazrm gelen namus haysiyet ve sere-
fin de aranmasi dogrudur. Ancak toplanmis as-
kerler igerisinde, kendi memleketlerimizden 
farzedelim, isimleri yazili, subelerinden Ahmed, 
Memed 317 dogumlu filan diye kagidlari gel-
mis. Bunlardan, kiinyesmde mahkumiyet ve 
hiisnii hal erbabindan olmadigi kaydi bulu-
nanlar orman muhafazasma memur olama-
yacak. Dogrudur. Fakat bunu burada zik-
retmek dogru degil. Nitekim asagida gele-
cek. Bunlar hakkinda bir nizamname yapi-
lacaktir. Oraya bunlar pekala konabilir. 
Burada agir hapis deniyor. Agrr hapis, bizim 
ceza kanunumuzda bir seneden baslryor. Bir 
senelik agrr hapse mukabil 20 sene hafif hapis. 
olursa, o halde bunlari kullanacagiz. Fakat bir 
sene agrr hapis olanlan kullanmiyacagiz gibi 
bir vaziyet husule gelir ki bu da kari^ikliga 
sebebiyet verecektir. 

Tensib buyurursaniz bu maksadi istihdaf 
ederek muhafizlarm hiisnii hal eshabi olmama-
si dahi mazur goriiliir gibi bir mana verilmemesi 
igin, bu fikrayi kaldrrmakda bir faidei ame-
liye vardrr. 

Ben yine takrir verecek degilim, bilmem yine 
Biitge eneiimeni israr edecek midir? 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) —Arkada-
srm bir fikra olarak nizamnameye bunu korlar 
ve bu sekilde mahkiim olanlar orman kitalan-
na ayrilamaz dediler. Pek ala bilirler ki bir 
kimse igin, muayyen bir memuriyete ayrila-
miyacak denilebilmesi ancak kanunla olur. Ni
zamname isi degildir. Qiinki her vatandas, her 
Turk igin agik bulunan bir kaprya, sen gire-
mezsin diyebilmek, Teskilati esasiye kanununun 
her kese miisavat ve hukuk bahseden madde-
sini tahdid demektir. Binaenaleyh bu is nizam
name mevzuu olamaz. 

Diger taraftan agrr hapisle mahkiim olani 
almiyorsunuz da, agrr hapisden fazla miiddetle 
mahkum olan hafif hapis mahkumunu alryor-
sunuz, diyorlar. Zaten agir hapisle mahkum 
olmak, fena ve seni sayilan suglardan dolayidrr. 
Bunun haricinde digerleri igin bir tahdid vardir. 
0 tahdidde diyorlar ki muhilli namus ciirumler-
le mahkum olanlar varsa onlari da kabul etme-
yecegiz. Bundan daha ileri giderek, suglu ile 
mahkum olanlan da almiyacagiz dersek gok 
ileri gitmis oluruz. 

Kafi derecede tahdid vardir, bu madde ye-
rindedir. Kendileri de takrir vermek istemi-
yorlar. Bu vesile ile mesele tenevviir etmis olu-
yor. 

ZiRAAT V. KS. MUSTE§ARI RIZA ERTEN 
(Mardin) — Bu kanun layihasinda derpis edil-
mis olan bu fikra, esas itibarile, diger mevzua-
tmiizda mevcuddur. Giimriik koruma teskila-

tindan aynen almis ve buraya dercedilmistir. 
Biitge enciimeninin ve Hiikumetin teklifi vechile 
kabuliinii rica ederim. 

BALKAN — Maddenin tadili hakkmda tak
rir yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmdstir. 

MIADDE 10 — Erad ihtiyaci ve nerelere 
gonderilecegi her celb tarihinden iig ay evvel 
Ziraat vekaletinden Milli Miidafaa vekaletine 
bildirilir. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Miikellef eratm orman ko
ruma kitalarinda hizmet miiddeti iki buguk se-
nedir. 

MltLLi MUDAFAA En. R. Gl. K. SEVtJK-
TEKiM (Diyarbekir) — Kabul edilmiyor am-
ma teklif edecegim Milli Miidafaa eneiimeni, 
«M!ukellef eratm orman koruma kitalarmda 
hizmet miiddeti jandarmada oldugu gibi iki 
senedir» demistir. Fazla hizmeti askerlik miid-
detinden tenzil olunur, eger «jandarmada oldu
gu gibi» kaydi bulunmazsa, o zaman bu fazla 
hizmetin, hizmeti askeriyenin son senesinden 
tenzili igin ayrica kanun gikarmak lazrmgelir. 
Milli Miidafaa enciimeninin maddesinin kabu
liinii rica ederim. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — «Jandar
mada oldugu gibi» kaydi, bize esbabi mucibe 
ifade eder sekilde geldi. Zannediyorum ki bu 
Orman koruma kitalarmda bulunacak efradm 
askerligi iki buguk senedir, dedigimiz zaman, 
bunlann hakkmin bilahare yapacaklan hizmet-
ten tenzil olunmayacagi gibi bir §ey hatrra 
gelmez. Fakat buna mukabil arkada§lar bir 
fayda miilahaza ederlerse biitiin dileklerini 
kabul ederiz. 

BASK AN — Bu bir hak temin ediyor mu? 
Gl. KAZIM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — 

Tabii, jandarmada oldugu gibi denirse o hiz
metin son askerlik miiddetinden tenzili igin ay-
n bir kanun istemez. 

BASKAN — Milli Miidafaa enciimeninin 
12 nci maddesini 11 nci madde olarak okutu-
yorum. 

MADDE 11 — Miikellef eratm orman koru
ma kitalarmda hizmet miiddeti jandarmada ol
dugu gibi iki buguk senedir. 

BASKAN — Bu §ekli tadil hakkinda miitalea 
var mi? Bunu 11 nci madde olarak reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 12 — Orman koruma kitalarmin 
talim ve terbiyeleri asagidaki tarzda yapilir: 

A - Subaylarm talim ve terbiyesi ormanda-
ki asil vazifelerine halel gelmeyecek surette ve 
miimkiin oldugu kadar ordudaki usullere tevfi-
kan icra olunur. 
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B - Orman koruma erati ilk alti aylik fili 

hizmetlerini Ziraat vekaletince Genel kurmayin 
mutaleasi almarak tesis edilecek talimgahlar-
da yapmak suretile askeri ve mesleki talim ve 
terbiyeye tabi tutulurlar. 

C - Orman koruma krtalarmda vazifenin mii-
saadesi nisbetinde askeri talim ve terbiyenin 
devamma da dikkat olunur. 

Q - Munhasiran talim ve terbiye noktai na-
zanndan kor ve or komutanlan mintakalan da-
hilindeki orman koruma krtalarmi tefti§ ede-
bilirler. 

D - Orman koruma kitalannin mesleki ta
lim ve terbiyesi Ziraat vekaletince tesbit edile
cek usullere gore yapilir. 

BASK AN — Miitalea var mi? Kabul eden-
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Erba§lan ve onba§ilar §u su-
retle temin ve tedarik edilirler: 

A - Alti ay fili hizmet yapmis, olan orman 
koruma kitalanndan liyakat gosteren erat ko
ruma alay komutanlan veya miistakil tabur 
komutanlan tarafindan imtihan edilerek onba-
§iliga nasbolunurlar. 

B - Orman koruma kitalan icinde erba§i-
liga terfi, ordudaki esaslara gore orman 
koruma alaylan dahilinde hazirlanir ve orman 
koruma genel komutanhgi tarafindan tasdik 
olunur. 

Gl. KAZIM SEVttKTEKIN ( Diyarbekir ) — 
Burada kelime hatalari vardir. (Erba§i) tabiri 
(Erba§) olacaktir. 

BttTQE E. M. M. RAIF KARADENIZ 
(Trabzon) — Bir «i» fazla yazilmi§tir, kalka-
caktir. 

BALKAN — Tashih edildi. Madde hakkm-
da baska miitalea var mi? Maddeyi bu tadille 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil-
mistir. 

MADDE 14 — Orman koruma erati alti ay
lik talim ve terbiyeleri esnasmda her turlu mas-
raflari Orman umum miidiirliigii biitcesinden 
verilmek iizere askeri erat gibi maa§ alirlar 
ve ilbas ve iase edilirler. 

Orman koruma kitalanna dahil olduktan 
sonra, ilk alti aylik hizmeti miiteakib iskan ve 
ilbas ile askeri tayinat ve yem kanununa gore 
yapilacak iaseden baska cavu§lara (15), onba-
§ilara (10) ve her ere (5) lira maa§ verilir. 

Orman koruma kitalanna verilecek subay, 
memur, gedikli erba§, erba§, onba§i ve eratin 
geli§, gidi§ harcirahlan, maa§lan ve her turlu 
kanuni masraflari orman umum miidurlugii biit
cesinden verilir. 

Erat, onbasi ve erba§lardan iki bucuk sene-
lik fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman te§-
kilatina girmege talib olanlar kadronun miisa-
adesine ve ehliyetlerine gore orman i§lerinde 
istihdam olunabilirler. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmi§tir. 

MADDE 15 — Orman koruma kitalannin 
tesekkiil ettigi mahallerde mevcud orman mu-
hafaza memurlan orman mesaha memuru un-
vanini alir. 

BA§KAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 16 — Orman koruma kitalarmm si-
lahlari (Tiifek ve sair teferruati) ve cephanesi 
ihtiyaca gore Milli Mudafaa vekaletince ve di-
ger techizat ve malzeme de orman umum miidiir-
lugiince temin olunur. Milli Mudafaa veka
letince verilecek olan silah ve cephanenin na-
kil masraflari orman umum miidurliigii biitce 
sinden tesviye olunur. 

BASKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Orman koruma kitalannin 
teessiis ettigi yerlerde orman kanununun or
man bekcileri ve bekgi basilanna verdigi va
zife ve salahiyetler bu kitalara intikal eder ve 
orman koruma kitalannin ormana aid vazife 
ve salahiyet bakimindan orman te§kilatile ala-
ka ve miinasebetleri Milli Mudafaa ve Ziraat 
vekaletlerince mii§tereken yapilacak ve Icra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak kararna-
me ile tesbit olunur. 

REFlK 1NNCE (Manisa) — Biitge En-
cumenimizin hukuki ibarelere verdigi kry-
met her vakit takdirle goriilecek bir mevzudur. 
Onun igindir ki, bugun ruznamede mevzubahis 
olan iM kanundan birisinde ayni vaziyetten dola-
yi karamame, digerinde de nizamname tabirleri 
kullanmis olmalarmm esbabi iizerinde fikirleri-
ni almak istiyorum. 

Bu giinkii ruznamenin iigiincu maddesinde 
bir kanun layihasi daha vardir. 

Trabzon - Iran hududu transit yolu iizerindeki 
kanunu gozden gegiren Biitce Enciimeni bu me-
murlarm hukuk ve vezaifini tayin ederken bir 
nizamnameye ihtiyag gosteriyor, bunda tama-
men kendilerile beraberim. Buraya gelince: 
«Askeri orman koruma kitalarmm teessiis ettigi 
yerlerde, orman kanununun orman bekcileri ve 
bek<jibasilarma verdigi vazife ve salahiyetler bu 
kitalara intikal eder ve askeri orman koruma 
kitalarmm ormana aid vezife ve salahiyet baki-
mmdan orman teskilatile alaka ve miinasebet
leri Milli Mudafaa ve Ziraat vekaletlerince miis-
tereken yapilacak ve Icra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak karamame ile tesbit olunur» 
deniyor. §imdi yeni bir kanun (jikryor. Kanun 
layihasmm tatbikatma medar olmak iqin kul-
lanilacak anasirm hukuk ve vezaifini goster-
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mek esasli ve tetkike muhtac. bir mevzudur. 
Nizamnameyi dahi Icra Vekilleri Heyeti yapar. 
Amma esas kanunla mutabakatmi incelemek 
tizere hukuk gozii ile gbren bir heyetten de 
gecmesi faydalidir. Halbuki kararname olunca 
tatbik edecek adam vaziyeti kendi gozii ile go-
riir. Binaenaleyh buraki kararname yerine 
nizamname konmamis olmasmm sebebini soru-
yorum. Tenvir ederlerse, maksadimizi istihsal 
noktasmdan, tesekkiir ederim. 

RAlF KARADENiZ (Trabzon) — Madde-
nin mevzuu sudur: Biz orman kanununda or-
man bekgi ve bekgibasilarina bazi vazifeler 
verdik. 0 kanun yapilirken diisiindiik ki, or-
manlarda sivil bekgiler olacaktir. Kanun gik-
tsktan sonra bu teskilatm askerilestirilmesine 
karar verildi. Askeri teskilat olunca oradaki 
erat, onbasi ve erbaslarm vaziyeti hukukiyeleri 
ne olacaktir . Burada bir kayid ilave ettik. 
Orman kanununun bekci ve bekgibasilara ver-
digi vazife bu krtalara intikal eder, dedik. 
Fakat bu intikal isinde, zabrt varakasmi erler 
tutacak, erbasi tutacak, zabrt varakasmi miid-
deiumumiye su sekilde gbnderecek gibi idari 
ve teferruata aid isler vardir. Bunlari tesbit 
etmek kanun mevzuu da degildir. Hatrra ni
zamname gelir. Fakat nizamname bu kanuna 
gore tayin ve tesbit olunur. Neticede §urayi 
devletin tasdikma gidecektir. §urayi devletin 
isleri fazla oldugu igin bu isin oradan gabucak 
gikmasma imkan olmayacaktir. Diisiindiik, 
Hiikumetin de tasdikinden gececek talimatna-
meden daha kuvvetli olan kararname seklini 
bulduk. 

Arkadasmim dedigi gayet dogrudur. Ka-
nunlara aid nizamnameleri onlarm esaslarmi 
ihlal etmiyecek sekilde yapmak baslrca kayid 
oluduguna gore, bu hususta da bir nizamname 
yapilmasi ve bunun §urayi devletten cikmasi 
lazimdrr. 

Fakat buna vakit ister, Hiikumet bu teskilati 
yapacak ve vazifeye derhal baslayacaktrr. Fakat 
ortada nizamname yoktur. 0 zamana kadar 
bu isler nasil goriilecektir? Onun igin kararname 
dedik. Kararname ile tesbit edilen bu gibi hu-
suslarda emsali pek goktur. Mesela Tiirk para-
smi koruma kanununun icab ettirdigi sekiller 
kararname ile tesbit edilir diye Icra Vekilleri 
Heyetine salahiyet verilmistir. Bu da 0 nevi ka-
rarnamelerden biridir. 

REFtK INCE (Manisa) — RAIF arkadasim 
ilk miitalealarile iktifa etmis olsalardi asagi 
yukari bu esbabi mucibeyi kararname halinde 
kabul etmek imkani hasil olacakti. Fakat ni-
zamnamelerin gikmasi zaman gecjcnesini mucib 
oluyor demesile, teskilati esasiyenin nizamna-
meye verdigi ehemmiyeti lskat eder bir vaziyet 
almak bence dogru degildir. Prensib olarak, 
nizamname olmasi lazimdir amma zaman gecmesi 
buna mini oluyor diye zaman mefhumunun ka-

nunlara emri muhalef et verilmesi teskil etmesini 
ben asla kabul edemem. 

Bu noktai nazardan, Biitce enciimeninin ka
bul ettigi mevzu, nizamname olduguna gore ni
zamname yapilacaktrr. 

Sonra nizamname yapilmcaya kadar kanu-
nun tatbikati teahhur ediyormus. Bir defa ni
zamnameyi yapan Icra Vekilleridir. §urayi 
Devlet, Icra Vekillerinin vasrtai tetkikidir, miis-
tesandir. §urayi Devlet dogrudan dogruya Bas-
vekalete merbuttur. Bunun igin Milli Miidafaa 
ve Ziraat vekaletleri bu isin isticalini arzu 
ederlerse, talimatnamelerini derhal yaparlar ve 
nizamnamenin kanunla alakasmi §urayi Dev-
lete soylerler ve nizamnamenin gikmasma hig 
bir mani olmaz. Diger kanunlarda, nizamna
menin gikmasi tatbikat icin nasil mani olmryorsa 
ve bunu diisimiiyorsak burada da ayni seyi 
diisiinmemiz lazimdir. 

Sonra kararname tabirini kullanmislardir. 
Bu gok giizel bir seydir ve iimid ederim ki 
bundan sonra devam edecektir. Bittabi bun-
dan maksad, Icra Vekillerince verilen kararna-
melerdir. Talimatname tabiri baska yerlerde, 
bildigimiz yerlerde kullanilsm. Raif arkadasim, 
Tiirk parasmi korumak kanunundaki Icra Vekil
leri Heyetince yapilacak olan kararnameyi misal 
olarak soylediler. Halbuki oradaki vaziyet bas
ka, buradaki vaziyet baskadir. Orada, Icra Ve
killeri karar verebilir diye salahiyet veriyoruz. 
0 salahiyetini istedigi zaman kullanacaktrr. 
Yoksa burada oldugu gibi yapilan bir teskila
tm hukuk ve vazaifinin miitekabilen nasil isle-
yecegini gosteren bir kararname mevzuu yok
tur. Onun icindir ki bu noktai nazardan nizam
namenin zaman endisesile kaybolmamasi nokta
smdan, prensib itibarile, muvafik gbrmedigim-
den dolayi kararname yerine nizamname tabiri-
nin konmasmi teklif ederim. 

RAlF KARADENtZ (Trabzon) — Arkada-
simiz yanlis anlasrlabilecek sekilde bir ifadede 
bulundular. Yani zaman mefhumu, Teskilati esa-
siye kanununun bir hiikmiinii geri biraktirryor 
gibi bir ifadede bulundular. Halbuki bbyle 
bir sey yoktur. Malumu aliniz, teskilati esasi-
ye kanunu, kanunlarm tatbikatmi gbsterir bir 
nizamname yapilabilir; der. Mutlaka kanunla
rm sureti tatbikini bir nizamname gbsterecek-
tir gibi kati bir hiikiim koymamistir. Gbstere-
bilir, teferruata aid islerin nasil tatbik edile-
cegini bir nizamname gbsterebilir ve teferruata 
aid islerin nasil tatbik edilecegine aid bir 
mevzuu daha evvelden belli edebilir. Fakat lii-
zum varsa nizamname yapilir, yoksa yapilmaz. 
Biz bunu kararname ile tesbit ettik. Kararname 
ile tesbit edilsin diye kati hiikiim koyduk. Icra 
Vekilleri heyeti bunu ister kararname ile, is-
terse Vekili aidi elile yapabilir. Fakat biz ka-
rarnameye baglanmasmi arzu ettigimiz icin
dir ki maddeye bu sarahati koyduk. Eger ar-
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kadasimm dedigi gibi, nizamname olacak olursa 
ki - bu Devlet isidir - , §urayi devlete bu cabuk 
yaptirilabilir, nihayet §ura da Hukumete bag-
lidir diyorlar. §urayi devletin elindeki isler 
pek coktur ve bunlarm her biri digerinden miis-
taceldir. Bu vaziyette yine geg kalacaktir. Bu 
is ne teskilati esasiye kanununa aykiri ve ne 
de arkadasimm dedigi gibi, simdiye kadar Bii-
yuk Millet Meclisinin kabul etmis oldugu usul-
den gayri bir sekilde kabul edilmis bulunmak-
tadir. Ancak isin giizel gorulebilmesi igin, ka-
rarname ile tesbit olunur, kaydmm buraya ko-
nulmasmdan ibarettir. Takdir Yiiksek heyetini-
zindir. 

Yiiksek Reislige 
Kararname yerine nizamname konmasmi 

teklif ederim. 
Manisa 

Refik ince 
BALKAN — Takriri nazari dikkate alan-

lar... Almayanlar... Takrir nazari dikkate alm-
mistir. 

Burada degistirebilir miyiz? 
BUTQE En. Rs. MUSTAFA §EREF OZKAN 

(Burdur) — Evet, degi§tirebiliriz. 
RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Madde, 

.sondan uc satirdan evvel (Orman teskilati ile 
alaka ve munasebetleri bir nizamname ile tes
bit olunur) seklinde olacaktir, sondan uc satir 
kalkacak. 

BASKAN — Muaddel maddeyi okuyoruz: 

MADDE 17 — Orman koruma kitalarmm 
teessus ettigi yerlerde orman kanununun or
man bekcileri ve bekci ba§ilarma verdigi va-
zife ve salahiyetler bu kitalara intikal eder ve 
orman koruma kitalarmm ormana aid vazii'e 
ve salahiyet bakmimdan orman te§kilatile ala
ka ve munasebetleri bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

BASKAN — Muaddel maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 18 — Orman koruma kitalari su-
baylari, gedikli erbaslar, erba§lar, onba§ilar 
ve erleri hizmet ve vazifelerinden miimbais suc-
lardan dolayi askeri muhakeme usulii kanunu 
ile askeri ceza kanununa tabidirler. 

MlLLI MUDAFAA En. Rs. KAZIM SEVUK-
TEKlN (Diyarbekir) — Mademki buraya (Ge
dikli, erbas, onbasi) yazihyor, miralay, albay, 
binba§i, yiizba§i neden yazilmiyor? Subaylar 
deyince hepsini camidir. Gedikli deyince hep-
sini camidir. Bunu soruyorum. 

REFlK INCE (Manisa) — Kazim Seviikte-
kinin noktai nazarma i§tirak ederim. Yalniz 
bir noktayi bilhassa bgrenmi§ ve tatbikata me-
dar olmak iimidile soyliiyorum. Bu askerler 
vazifelerinden miimbais suclardan dolayi as

keri muhakeme usuliine, askeri ceza kanununa 
tabidir, deniyor. Binaenaleyh anladigima gore, 
orman beklerken uyuyan bir nefer, keenne cep-
hane beklerken uyuyan bir nefer gibi ceza 
gorecektir. Ormani muhafaza ile mukellef olan 
bir adam dikkat etmeyerek her hangi bir hir-
sizliga meydan verirse, vazifesini ihmal eden 
bir nobetci gibi, yangma sebebiyet verirse, 
faraza cephaneligin yanmasma sebebiyet ver
mis, bir asker gibi ceza gorecektir. Yani or
man mefhumu, ormana taalluk eden her i§ 
mutlaka askerin askeri vazifesi §eklinde telak-
ki edilecektir ve bundan dolayidrr ki haklarm-
da divaniharb, askeri usulii ceza, askeri ceza 
kanunu tatbik edilecek demektir. Degil mi? 
Bu meyanda yukanda bir madde gecti. Da-
hiliye vekili dahi bunlara emir verir. Dahili-
ye vekilinin emri altina gecerek, onun sevki 
idaresi zamanmda bir ciirum ika ederlerse bu 
takdirdeki vaziyet ne olacaktir? 

Gl. KAZIM SEVUKTEKlN (Diyarbekir) — 

MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — 
Sifati aslileri askerdir. 

REFlK INCE (Devamla) — Evet, bunu da 
bilhassa sureti mahsusada soyliiyorum ki boy-
le bir hal vukunda dahi takib edecekleri usul 
ve ceza hususunda zabitta izahatin bulunmu§ 
olmasi, tatbikmi temine medar olacaktir. Bi
naenaleyh mazbata muharririnin izahat verme-
sini rica ediyorum. 

M. M. RAlF KARADENtZ (Trabzon) — Bu 
kanun gikmasa bile idarei umumiyei vilayat 
kanunu mucibince, Dahiliye vekaleti, askeri 
kitalardan, emniyeti temin icin, muhtac. olur
sa, kitai askeriye isteyebilir. Askeri kitalar, 
Dahiliye vekilinin emrinde vazife goriirlerken 
o vazifelerinde bir suiistimal yaparlarsa, na-
sil Divani harblerde onun muhakemesi o i§-
lerden dolayi icra edilmekte ise, burada da 
Dahiliye vekaletinden emir alan askeri kita
lar o emri yaptiklannda i§leyecekleri suclar, 
yine vazifelerinden miitevellid bir sue oldugu 
icin, askeri usulii ceza kanununa gore muha
keme edileceklerdir. Bunlarm buraya yazilma-
si, biliyorsunuz ki jandarma ve polis boyle 
miilki vazifelerden dolayi dogrudan dogruya 
adliye takibatina maruz kalmaktadirlar da on-
dan kaemmak igindir. Bilhassa jandarmalarm 
inzibat bakimmdan cezasi askeri usulii muha-
kemeye tabi olmalan lazimgelir. Sifatlan ay-
ridir. Bunlarda, jandarmada oldugu gibi ay-
n iki sifat yoktur. Bunu tebariiz ettirmek 
icin, bunlarm filasil tesekkiilii askeri olmaktrr 
ve bu askeri mahakemelere tabidirler. 

REFIK INCE (Manisa) — Bu askerlerle 
jandarma te§riki mesai etse, ikisi ayni hedefi 
takib ederken, jandarmanin yapmi§ oldugu 
gayri kanuni bir suiistimalinden dolayi jandar
ma sifati noktai nazarmdan o, memurin muha-
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kemat kanununa tabidir. Bu, askeri noktai 
nazardan usulti cezaiye tabi bir vakadir. Iki 
srfatm birisi askeri, birisi de memuriyet vazi-
fesidir. Bilmem ki kanuni mevzuatimiz buna 
miisaid midir? 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Endis> 
ye hig mahal yoktur. Bir sivil memurla bir as
keri memur miisterek sug i§lerse onlarin hangi 
mahkemeye tabi olacaklari, haklarmda ne gibi 
hiikiimler tatbik olunacagi kanunlarimizda sa-
rahaten yazilmi§tir. 
Bu i§lere bakacak hakim, bunlari hangi ka-

nuna tabi tutacagmi bilir. Zannederim Parla-
mentoda bunun igin bir hiikiim tesbit etmek 
yerinde bir §ey olmaz. 

Milli Miidafa enciimeni Basjkani General Ka-
zim Seviiktekin bize bir sual sordular. Dediler 
ki, Subay deyince buna yiizba§i, binbasj ve 
miralay gibi tekmil zabitler dahildir, nigin bun-
larm hepsini (subay) kelimesile ifade ediyor-
sunuz da diger kisim igin, gedikli erba§-
lar, erbfl§lar, onbasilar ve erler diye ayri 
ayri sayiyorsunuz. Sadece §unu arzedeyim: 
Milli Miidafaa enciimeninin aynen kabul 
ettigi, Ziraat enciimeninin maddesini oku-
yacagim . « Orman koruma krtalan, su-
baylari, gedikli erbaslar, erba§lar ve erler» 
demek suretile bunu nigin bbyle yapmislardir? 
Ben de bunu kendilerinden soruyorum (Giil-
meler). 

Gl. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — 
Yanlis. olmu§tur. 

REFtK tNOE (Manisa) — Raif Karadeniz 
arkadasimizm cevabi meseleyi halletmis degil-
dir. Gl. Kazim Seviiktekin arkadasimizm mii-
taleasi yerindedir. Binaenaleyh meseleyi neti-
celendirmis olmak igin su teklifi yapiyorum: 

(Orman koruma kitalan mensublarmin hiz-
met ve vazifelerinden miinbais suglar,.. .) de-
nince bu ibarede heyeti umumiyesi dahil olmus 
bulunur. Biitge enciimeni taraftar olursa, Heyeti 
aliyeye arzettigim sekli teklif ediyorum. Ka
bul etmezlerse takrir verecegim. 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Yukari-
dan a§agi kanun bbyle erata dahil olan erleri 
ayri ayri tadad ettigi igin bbyle yazilmistir. 
siibay nami altmda biitun yuzbasi, binbasi, 
alay kumandanlari dahil olmustur. §>imdiye ka-
dar kanunun maddelerinde madam ki devam 
edegelmi|tir, bu suretle kalmasi daha iyidir, 
Maamafih Refik Ince arkadasimizm teklifi hep
sini ihtiva ettigi igin kabul edilebilir. 

BASK AN — «Orman koruma kitalan men-
sublari hizmet ve vazifelerinden miinbais sug-

lardan....» seklinde maddeyi tashih ediyoruz. 
Maddeyi bu sekilde reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Orman koruma 
kitalarmm tesekkulunde ilk defaya mahsus ol
mak iizere ordunun ve jandarmanm alti ay ve 
bir sene talim gbrmiis eratmdan istifade olunur. 
Kadro ihtiyacma gore alti ayda bir yapilacak 
her celbde kadronun beste biri temin edilir 
ve kadro ikmal edildikten sonra ordudan mu-
allem erad artik almmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Mjadde kabul edilmistir. 

MIUVAKKAT MADDE 2 — tlk tesekkulde 
orman koruma kitalarma ayrilacak eratin celb 
zamani gelinceye kadar bu krtalara luzumu olan 
yeni erad, jandarma ve gumriik muhafaza tes-
kilatma ayrilan eratm fazlasmdan verilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Milli Miidafaa ve Ziraat vekilleri memur-
durlar. 

BALKAN — Mfaddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ko-
yuyorum. 

BALKAN — Orman koruma teskilati kanu
nun?, rey vermeyen var mi? 

Rey toplama muamelesi bitmistir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Jandarma efradi hakkindaki 1861 numarali 

kanunun bazi maddelerini degistiren kanuna 
(2691 zat rey vermistir. 

Muamele tamamdir. Kanun (269) reyle ka
bul edilmistir. 

SjJark demiryollari imtiyazi ile §irkete aid 
mallarm satm almmasma dair olan mukavele-
nin tasdiki hakkindaki kanuna (252) zat rey 
vermistir. Muamele tamamdir. Kanun (252) rey
le kabul edilmistir. 

Askeri orman teskilati hakkindaki kanuna 
(206) rey verilmistir. Muamele tamamdir. ka-
unn (206) reyle kabul edilmistir. 

Vakit gegmistir. Ruznamedeki isleri gelecek 
celseye birakryoruz. Qarsamba giinii saat 15 de 
toplanilmak iizere celseye nihayet veriycrum. 

Kapanma saati : 18, 40 
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Jandarma efradi hakkmdaki 1861 numarali kanunun bazi maddelertni degistiren kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edibnistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Akc,m 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
E§re£ Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miigfik Aya§li 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Anean 
Tiirkan Ors 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Hulusi Alatas, 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Haeim Qarikli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzunc.ar-
§ih 

Aza adedi : 399 

Reye istirak edenler : 269 

Kabul edenler : 269 

Reddedenler : 0 

Miistenkifler : 0 

Reye igtirak etmeyenler : 129 

Munhaller : 1 

[Kabul edenler] 

Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha GokQiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Husmi Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
§ukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif AkguQ 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
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Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
AH Zirh 
Atif Tuzttn 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Israet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rii§tu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

53 — 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgiin 
§iikru Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atae, 
§evket Erdogan 
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Igel 

Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Halil Et «a Eldcm 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arnnan 
G.l. Kazim Inang 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
§iikrii Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Kemal tlnal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Tahsin Coskan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi KalaQ 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
§evket Odiil 
Ziihtii Akin 

Ktr§ehir 
Ali Riza Esen 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz Morova 
Mustafa Halid Oner 
Nairn Haziin Onat 
Tevfik Fikret Silay 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 

Kutdhya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiseyin Rahmi Giir-
pinar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Na§id Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Orer 
Osman Er§in 
Refik tnce 
Turgud Tiirkoglu 
Ya§ar Ozey 
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Mara§ 

Alaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Hardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Irfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
.^iikrii Kaya 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
§ukrii Ataman 

Nigde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Qama§ 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiriiker 
Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldemz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mii§tak Mayakoii 
Memed Ali Kurtoglu 

Sinob 
Cevdet Kerim Inceday] 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi OruQOglu 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
Sabiha Gorkey 
^emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hiirrem Ergiin 
JSazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik G erica 

Trdbzon 
Dani§ Eyiboglu 
Mitat Aydin 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirri Gedik 

Vrfa 
Fuad Gokbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingaoy 
Refet Dlgen 

Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitfct Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dine, 
Receb Ziihtii Soyak 
Rifat "Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (bakan) 

Amasya 
Ismail Hakki Mumeu 

Ankara 
Aka Gunduz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokinen 

Aydm 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

liahkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Memed Emir 

Bayazid 
Ubeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Demirdag 

Burdur 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Ya§m 

Qankiri 
Fazil Nazmi Urkiin 

Qoruh 
Asim Us 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Eyub Sabri Akgol 

Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 

Necib Ali KuQiika 

Yusuf Bagkaya 
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[Reye i§tira 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On 
goren 

Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut (Izinli) 

Eldziz 
Fazil Ahmed AykaQ 
FuadAgrali (Bakan) 
Tahsin Berk (Izinli) 

Erzincan 
Saffat Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu(S. JVI 
Nafiz Dumlu 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem (Izinli) 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 

Gfiresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Igel 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr^ Refik Saydam (Ba
kan) 
Gl. Refet Bele 
Salah Cimcoz 
Ya§ar Yazici 

Izmir 
Celal Bayar 
Dr. Tevfik Ru§tii Aras 
Hasan Ali Yticel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
(Izinli) 

Ears 
Fuad Kopriilii 
Husrev Kizildogan 

937 C : 1 
etmeyenler] 

Omer Kiintay 
Kastamonu 

Dr. §iikrii §enozan 
Ibrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yasin (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kir§ehir 
Hazim Borekcji 

Kocaeli 
Ibrahim Siireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Izinli) 
Ali Muzaffer Goker 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 
(Izinli) 

Kutahya 
Ibrahim Dalkilig 
Omer Dine, 

Malatya 
Ismet Inonii (Basba-
kan) 
Mihri Pekta§ 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akekcn (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 

Mara§ 
Hasan Re§id Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Hardin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 

Mugla 
Dr. Hiiscyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu (Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu^ay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu (Izinli) 
Halid Mengi (Izinli) 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Muhittin Baha Pars 
Seliin Sirri Tarean 

Samsun 
Memed Gunesdogdu. 
Ru§eni Barkm 

Sayhan 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Omer Biger 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
GL Akif Oztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Qiner 

Tekirdag 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Husnii Konay 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkiimen 
Hasan Saka 
S i m Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavas, 
(Izinli) 
Behcet Giinay 
Memed Emin Yurd&ku] 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Omer Evei 

Zonguldak 
Ragib Ozdemiroglu 



t : 51 26-4-1^37 C : 1 
§ark demiryollari imtiyazi ile §irkete aid mallarm satm almmasma dair olan mukavelenin 

tasdiM hakkmdaki kanuna verilen reylerin netioesi 

( Eanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 

Reye i^tirak edenler : 252 

Kabul edenler : 252 

Reddedenler : 0 

Mustenkifler : u 

Reye istirak etmeyenler ; 146 

Miinhaller : l 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Cemal Ak§m 
tzzet Akosmai 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure GonenQ 

Amasya 
fisad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
E§ref Demirel 
Hati Cirpan 
Miimtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 
Tiirkan Ors 

Ay dm 
Dr. Hulusi Alata§ 
Nuri Goktepe 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Enver Adakan 
Hacim Qankli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
§ih 
Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 

[Kabul 
Sabiha Gokgul 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omei' 
Akalm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
§ukru Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic. 
Dr. Galib Kahramaii 
Dr. Refik Guran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Patin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Sadettin Perid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
§iikru Ya§m 
Ziya Gevher Etili 

Qankvn 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyuz 

edenler] 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 
Ilyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozeng 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Q&gil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rii§tu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Ba§kaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Rii§tu Bekit 
Zulfii Tigrei 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Meedi Boysan 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Puad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Pirat 
Aziz Samih liter 
Hikniet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 

Dr. Ahmed Pikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

E$ki§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Osman I§in 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

GHimii§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

lgel 
Emin Inankur 
Pikri Mutlu 
Hakki Saydara 

Istanbul 
Ali Bar) as 
Ali Rana Tarhan 
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Atif Bayindir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Anman 
01. Kazim Inane. 
Kamil Dursun 
Rah mi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikru Saracoglu 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kemal t)nal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akytiz 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
Serif tlden 
Tahsin Co§kan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Perker 
Resid Ozsoy 
Stilih Turgay 

Kirklareli 
Sevket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Memed Seyfeli 

Afyon Karahisar 
Ali Qctinkaya (Bakan) 
Haydar Qercjel 
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Kocaeli 

Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
tbrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akea 
Salah Yargi 

Konya 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid "Oner 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Huseyin Rahmi Giirpi-
nar 
Memed Somer 
Nasjd Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik tnce 
Turgud Tiirkoglu 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Irfan Ferid Alpaya 
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Mugla 

Dr. Huseyin Avni Ereaii 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
!$ukru Kaya 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Mgde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kami! trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Qama§ 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiriiker 
Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mu§tak Mayakon 
Memet Ali Kurtoglu 
§evki Siisoy 

Sinob 
Ccvdet Kerim Wedayi 
Dr. Galib tlstiin 
Hulusi OruQoglu 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikru Bleda 
Rasim Ba§ara 
Sabiha Gorkey 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Amasya 
tsraail Hakki Mumcu 

Ankara 
Ahm^d Ulus 

Aka Giinduz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 

§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasjd Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tehirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Gl. Sitki tike 
Hurrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Eri§ken 
Sureyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Dani§ Eyiboglu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Siileyman S i m Gedik 

Urfa 
Fuad Gokbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Em in Dram an 
Srrn JQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Ha HI Turkmen 

Raif Ding 

Receb Ziihtii Soyak 

Rifat Vardar 

Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
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Tayfur Sokmen 
Aydtn 

Adrian Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Gl. Kazim Ozalp CBa-
kan) 
Memed Demir 

Bayazid 
Ubeydullah (Izinli) 

Bilecik 
fbrahira Qolak 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail HakkT Uzmay 
Mitat Dagdemir 

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Camtez (R. V.) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
ITilmi Ergeneli 

Qankiri 
Fazil Orkiin 

Qoruh 
A sim Us 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Eynb Sabri Akgol 

Denizli 
Necib Ali Kiieiika 
(S. M.) 

Diyarbekir 
Dr. Tbrahim Tali On-
goren 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut (tzinli) 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykac. 
Fuad Agrah (Bakan) 
Tahsin Berk (Izinli) 
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Erzincan 

Saffet Arikan (Bakan) 
Erzurum 

^iikrii Kogak 
Eskisehir 

fstamat Ozdamar 
Gazi Anteb 

Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem (tzinli) 
Numan Rifat Menemen-
cioglu (S. M.) 
Remzi Giires 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gilmusane 
Ali §evket Ondersev 

tqel 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi On gun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Dcniz-
men 
Dr. Nes,et Omer trdelp 
Dr Refik Saydam (Ba
kan) 
01. Refet Bele 
Halil Etera Eldem (I-
zinli) 
Sfiblh Cimcoz 
Ya§ar Yaziei 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rii^tii Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qnkir 
Mahnmd Esad Bozkurd 

Ears 
Fuad Kopriilu 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. ^iikrii §enozan 
tbrahim Grantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 

1937 C : 1 
Nahid Kcrven 
Veli Yasin (Izinli) 

Kirklarcli 
Dr. Fund Umay 

Kirseliir 
Hazim Borekej 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ibrahim Siireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Izinli) 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel (S. M.) 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressam Sevket Dag 
(tzinli) 

Kiitahya 
tbrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen (Bakan") 
Omer Dine, 
Rcceb Pcker 

Malatya 
tsmct tnonii (Basbakan1) 
Mihri Pektas. 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Baynr 
Karri Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 

Moras 
Alaettin Tiridoglu 
Hasan Resid Tankud 
Memed Erten 
Nnri Ural 

Mardin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Yunus Nadi * 

Mus 
Hakki Kilicoglu (Izinli) 

Ahmed Vefik Ulu^ay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu (Izinli) 
Halid Mengi (Izinli) 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Ycintem 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Memed Giine§dogdu 
Ru§eni Barkin 

Sayhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Omer Biger 

Siird 
Hulki Ay:? in 

Sinob 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Qiner 

Tekirdag 
Yahya Kemal Beyatk 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkumen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavas (I-
zinli) 
Behcet Gun ay 
Memed Em in Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 
Tbrahim Arvas 

Yozgad 
Omer Ev«i 

Zonguldak 
Hasan Karabaeak 
Ragib Ozdemiroglu 
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Askeri orman koruma teskilati ha. kmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 3QQ 

Reye istirak edenler : 206 

Kabul edenler : 206 

Reddedenler : 0 

MunhaMer : 0 

Reye istirak etmeyenler : 192 
Miinhaller : l 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Akcm 
Haydar Qergel 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
E§ref Demirel 
Mumtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
§akir Kmaci 

Antalya 
Celai Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Ors 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatas, 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somytirek 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzun<jar-
§ili 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selcuk 

[Kabul i 

Sabiha Gokgul I 
Bayazid 

Ihsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa | 
Asaf Doras 
Atif Akguc, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
§ukrii Ya§in 
Ziya Gevher Etili 

Qankin 
Ha+iee Ozgener 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Hasan Cavid 
tlyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, j 

edenler] 
I Dr. Mustafa Cantekin 

Ismail Kemal Alpsar 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Gl. §efik Tursan 
Haydar Riistu Oktem 
Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali Kiiguka 
Yusuf Bagkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 

I Huriye Oniz 
I Riistii Bekit 

Ziilfu Tigrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Hikmet I§ik 

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

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 

J Emin Sazak 

Istamat Ozdamar 
Osman I§m 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Muzaffer KIIIQ 

Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Gumii§ane 
Ali §evket Ondersev 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
Gl. Kazim tnang 
Halil Mentege 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikrii Saracoglu 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
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Miikerrcm Onsal 
Kars 

Baha Ongoren 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamae, 
Sitki §erif Eken 
Tahsin Coskan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalae 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kir§chir 
Ali Riza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akea 
Salah Yargi 

Konya 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Halid Uner 
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Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Besim Atalay 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Meraed Somer 
Na§id Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytac, 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Osman Ergin 
Refik tnee 
Turgud Tiirkoglu 
Yasiir Ozey 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Edib Ergin 
Kiza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Hiisnii Kitabei 
Siikru Kaya 

Mu§ 
Sevki Qiloglu 
Siikrii Ataman 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaitirim 

1937 C : 1 
Hamdi Yalinan 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. A sim Sirel 
Meliha Ulag 
Memed Ali Yuriiker 
Zuhtii Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tai-mar, 

Siird 
Memet Ali Knrdoglu 
§cvki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Itioedayr 
Dr. Galib Ustiin 
Huliisi Orugoglu 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Sabiha Gorkey 
Semsettin G-iinaltay 
Vasfi Rasjd Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Rah mi Apak 

Tokad 
Gl. Sitki tike 

Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis. Eyiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Fuad Gdkbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Miin'tb Boy a 

Yozgad 
Celal Arat 
Emin Draman 
Srrn Igoz 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Din§ 
Rifat Vardar 

[.191119fb9lU'j9 IJPMftl 9f)9}l] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Tzzet Akosman 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 

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

Antalya 
Rasih Kaplan 

Ay dm 
Ad nan Ertekiu 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Memed Demir 
Orge Evren 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Obeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Dagdemir 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Canitez (R. V.) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Qankiri 
Fazil Nazmi Orkiin 
M. Abdiilhalik Rerula 
(Baskan) 

Qoruh 
Atif Tiiziin 
A sim Us 
Fuad Bulca 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Eyub Sabri Akgdl 
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tsmet Eker 
Miinir C&i?1! 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Tevfik Bilge 
(tzinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut (Izinli) 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac. 
Fuad A grab (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 
(tzinli) 

Erzincan 
Aziz Samih liter 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
(S. M.) 

Eski§ehir 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic, 

Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
(Izinli) 
Memed §ahin 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumu§ane 
Durak Sakarya 
§evket Erdogan 

Igel 
Emin tnankur 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 
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Istanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
lkan) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Salah Cimeoz 
Ya§ar Yaziei 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rii§tu Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Husnii Qakir 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Kemal Unal 

Kars 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilii 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
^erif Ilden 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasin (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
Sevket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kir§ehir 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes, 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ibrahim Diblan 
Ibrahim Siireyya Yigit 

1937 C : 1 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel (S. Mils) 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 

Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 
(Izinli) 

Kutdhya 
Hiiseyin Rahmi Giirpi-
nar 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen (Bakan 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet tnonii (Basba-
kan) 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas, 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Hasan Re§id Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 

(I. A.) 
Osman Dinger 

Mugla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Hakki Kilicoglu 
(Izinli) 
Naki Yiiceko ' 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu (Izinli) 
Halid Mengi (Izinli) 
Kamil Irdelp 

OrdAi 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qama§ 
Muhittin Bah a Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Giine§dogdu 
Ru§eni Barkin 

Seyhan 
Daraar Arikoglu 
Esraa Nayman 
Omer Biger 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mii§tak Mayakon 

Sinob 
Hiisamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Mitat Siikrii Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Qiner 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
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Hamdi tflkumen 
Mitat Aydm 
Sim Day (S. M.) 

Wfa 
Ali Saib Ursavas (Izinli) 
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Behcet Giinay 
Meaned Emia Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 

Ibrahim Arvas 
Yozgad 

Ekrera Pekel 
Omer Evei 
Sungur 

Zonguldak 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 

»•-<< 

r . B. M. M. Matbaasi 



S. Sayisi:144 
Tekaiid maa§ile muallim ve mjdsrrislik, dDktor, eczaci, 
baytar, muhendis ve kondoktorluk maaslarinm bir zat uh-
desinde igtima edebilecegine dair olan 900 sayih kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi 

ve Butge enciirneni mazbatasr (3/328) 

T. G. 
Ba$vekalet 

Kararlar mudurlugu 2-II-1937 
Sayi : 6/307 

Biiyiik Millet Meclisi Ytiksek Reisligine 

900 numarali kanunun Ibirinci maddesinin tefsirine dair olub Sihhat ve I^timai muavenet vekilli-
ginden yazilan 27 - 1 -1937 tarih ve 13/2012 sayili tezkere sureti sunulmustur. 

tsin tefsir yolu ile balline ve sonunun bildirilmesine yiiksek miisaadelerini dilerim. 
Basvekil 
1. lnonu 

Yiiksek Basvekalete 

Maliye vekaletinin inalmemurluklarina gonderdigi 26 - 1 -1935 tarih ve 57 numarali tamim (bagli 
No. 1) iizerine miilhak but§elerde maas veya iicretle mustahdem miitekaid etibbanin 900 numarali 
kanunun birinci maddesinden istifade edemeyecekleri yazili oldugundan Vekaletimize bagli ve 
miilhak ibutge ile idare olunan Hudud ve Sahiller sihhat umum mudurlugu kadrosuna dahil ve maasla 
mustahdem iki tafcib ile yine Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu biitQesinin masraf tertibinden 
idare edilen ve 1267 sayili kanunla teskil edilmis bulunan Tiirkiye Ciimhuriyeti Ankara merkez 
Hifzissihha miiessesesinde iicretle miistahdem bir miitehassis tabib ile bir miitehassis eczacinin 
26 - 1 -1935 tarihine kadar almakta olduklari tekaiid maaslari bu tamim mucibinee hem kesilmis ve 
hem de simdiye kadar aldiklan tekaiid maaslari bir karara istinad ettirilmeksizin zimmet tahakkuk et-
tirilmek suretile borQlandirilmislardir. 

Bu tabiblerden Ankara merkez Hifzissihha miiessesesi miitehassis bakteriyologu Dr. Mustafa 
Hilmi Sagiin; hakkinda yapilan bu muameleden dolayi Biiyiik Millet Meclisi arzuhal enciimenine 
miiracaat etmisi re bu miiracaat iizerine Vekaletimizin noktainazar ve miitaleasi sorulmus ve Arzu
hal enciimenine Vekaletimizin miitaleasi cevaiben (Bagli No. 2) bildirilmis, Arzuhal encumeni ihtisasa 
tealluk eden bu mesele hakkinda Maliye enciimeninin de miitaleasmi sormustur. Maliye eneii-
meni; Divani muhasebat reisi, Maliye ve Vekaletimiz mumessillerinin de bulundugu bir i^timada 
keyfiyeti uzun uzadiya miizakere ve miinakase etmis ve bu mevzuun bir eneumen miitaleasile halli 
miimkun olmadigi ve bir tefsir mevzuu olacagi neticesine varmis ve Vekaletimizin tefsir talebinde 
bulunmasile kati bir netieeye varilmasi miimkiin olacagmi bildirmisi oldugundan 900 numarali ka

nunun birinci maddesinin tefsirine, Maliye enciimeninin gorusii veghile Vekaletimiz de liizum ve 
ihtiyac, gormiistur. 

Tefsiri icabeden husus, 900 numarali kanunun birinci maddesinde yazili Hulriimet tabirine miil
hak butg.enin dahil bulunub bulunmadigidir. 

Vekaletimizin bu meseleye aid noktai nazar vemiitaleasfni arzetmeden ewel, 900 numarali kanu-



— 2 — 
nun kajbulii tarihi olan 2 haziran 1926 tarihinden bahse mevzu 26 - I- 1935 tarih ve 57 sayili tami-
min mtemurini maliyeye tebligi tarihine kadar arada gecjen uzun zaman icjnde bu kanunim tatbika-
tina aid Maliye vekaleti noktai nazanni gosterir emirler ile Divani muhascbat kararlarinm arzma 
miisaade buyurulmasmi dilerim. 

1 — Maliye vekaletinden vekaletimiz imuhasebe mudurlugiine yazilan muhasobei umumiye muamc-
lat kalemi 51343 sayili ve 14 - I I - 1928 tarihli emrindo (bagli No. 3) mutekaid tabiblerin isitihdami 
edildigi tababetin muhassasati ister muvazenei umumiyeden tesviye edilsin, ister idarei hususiye ve 
belediyeden verilsin bilfiil doiktorluk yapmak sartile her hangi bir Devlet miiessesesinde imustahdem 
olan miitekaid tabiblerin tekaiid maaslarc ile birlikte mezkfir vazifelere mahsus maas ve tahsisati 
fevkal'adelerinin de iicret olarak iitasi lazimgeldiginden ona gore imuamele ifa olunmasi ibildirilmis-
•tir. 

2 — Maliye vekaletinin, muhasebei umumiye 28 nisan 1928 tarih ve 54332 numarali vekaletimiz 
muhasebesine cevaben yazdigi diger bir emirde: (Bagli No. 4) mutekaid etibbamn Hiikumet, idarei 
hususiye ve belediye tababetlerine tayin edildikleri tabdirde tekaiid maaslarinin kesilmeyerek tayin 
olunduklari vazaife mahsus maasatm iieret olarak verilmesi 2 haziran 1926 tarih ve 900 numarali 
kanunda sarahaten zikredilmis olmasina ve hastanetababetleri de Hiikumet tababetinden madud bu-
lunmasma binaen isbu miiesseseler tababetine tayin odilib bilfiil doiktorluk ile miistegil mutekaid ta
bibler hakkinda movzubahs 'kanun ahkammm tatibik olunmasi lazimgelir. Aneak yukandaki kanun ile 
mutekaidinin tekaiid maaslan kesilmemek suretile mezkur vazifelere ragbetlerinin temini kasdedilmis 
oldnguna gore kendilerinin muvafakatile memur olarak tekaiid kanununun onuncu maddesi ahkami 
tatbik edilmek sartile istihdamlari halinde tekaiid maaslarmm kati ile tayin edildikleri vazifeler mu-
hassasatinm maas olarak bahalilik zammile beraber tesviyesi icabeder. Ona gore muamele olunmasi 
luzumu bildirilmistir. 

3 — Yukarda arzedilen 26 - 1 - 1935 tarih ve 57 numarali Maliye vekaleti tamimi iizerine Di
vani muhasebat umumi heyetinin verdigi 7 - I I I - 1935 tarih ve 947 numarali kararda (bagli No. 5) 
icabi ledelmiizakere; Maliye vekaletinin isbu tamiininde 900 numarali kanunda hiikumet tabirile mu
vazenei umumiye dahilindeki tabibler kasdedilmis oldugu ve binaenaleyh miilhak biit^e ile idare 
olunan dairelerin tababet, eczacilik, baytarlik, miih^ndislik ve kondoktorliiklerinde istihdam olunan 
mutekaid tabib, eczaci, baytar, miihendis ve kondokterlerin bu kanundan istifade edemiyeeekleri 
ve bu miitaleanin 407 numarali karara aid eneiimen mazbatasile de tayid olundugu beyan edilmis ise 
de 407 numarali karar bifiil hekimlik yapmayip idari vazifelerde istihdam olunan hekimlerin va-
ziyetini tavzih icin ittihaz edilmis olup her ne kadar Hiikumet tabibi unvani ile Sihhat vekaletine 
xnerbut olarak vilayatta istihdam olunan tabibler bulundugundan Hiikumet tabirinin yalniz bu ta-
biblige muzaf bulundugunun kabulii halinde, Hiikumet, idarei hususiye ve belediye tabibliginde 
mustahdem olmayan mutekaid tabiblerin bu kanun hiikmiinden istifade edememeleri neticesine va-
rclabilirse de o takdirde yalniz idarei hususiye ve belediye baytar, eczaci, miihendis ve kondoktor-
larinin bu kanundan istifade edip kanun hukmiiniin muvazenei umumiye dahilinde bu vazifelerde 
istihdam olunan miitekaidlere de tesmil edilmemesi lazimgeleeegi, halbuki simdiye kadar tatbikat 
bu merkezde olmadigi gibi Maliye vekaleti de Iboyle bir iddia ve miitaleada bulunmadigi ci-
hetle Hiikumet tabirinin yalniz tabibler degil kanunda tasrih edilen diger vezaife de samil 
olmasi icap edecegi ve miilhak biite,eli idarelerin de Hiikumet mefhumu dahiline girebi-
lecegi ve kanunun nesrindenberi bu kanuna istinaden muvazenei umumiyeye dahil hastane 
tabibliginde ve Evkaf ve Hudud sahiller umum miidiirliikleri ve Konya Sulama idaresi gibi miil
hak biitge ile idare olunan miiessesatin tabib, baytar, eczaci, miihendis ve kondoktorluklerindc 
mutekaid istihdam edilmek suretile bu giine kadar devam edegelen tatbikatin degistirilmesine lii-
zum bulunmadigi ve keyfiyetin o suretle Maliye vekaletine isari karar!astirilmistir. 

4 - Maliye vekaletinin 26 - I - 1935 tarih ve 57 numarali tamimi iizerine Hiikumet tabirine 
hastanelerdeki miitehassis tabiblerin dahil olup olmadigi hakkindaki vakalet muhasebe miidurlugii-
niin istizanma verilen ve Maliye vekaleti kavanin ve muamelat mliidiirlugii 7273/11 numamarali ve 
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19 - I I I - 1935 sayili en soil emrinde de (bagli - 6) 57 sayili tahrirati umumiyede izah olundugu 
vechile 900 sayili kanunun birinci maddesinde yazili (Hukumet) (tabirile muvazenei umumiye dahi-
linde mustahdem doktorlar kasdedilmis bulundugundan miilhak biite,e ile idare edilen devairde va-
zife alan mutekaid doktorlar bu kanunun sumulii haricinde kalmistir denilmektedir. 

Bunlara nazaran vekaletimiz: 
A — 900 numarali kanunun birinci maddesinde, Hukumet tabiri vekaletimizin kadrolannda 

umumi muvazeneye dahil ve Hukumet tabibi unvanile maas alan tabiblere maksur ve munhasir 
olmadigi, bilakis Hiikmet tabirile bilfiil doktorluk yapmak sartile herhangi bir Devlet muessesinde 
istihdam edilen miitekaid tabibler kastedildigi ve muvazenei umumiyeye dahil hastaneler miitehas-

sis tabiblerinin Hukumet tabiblerinden madud oldugu ve Hukumet tabirile muvazenei umumiye da-
hilind§ mustahdem umum doktorlar kastedilmis bulundugu Maliye vekaletinin (bagli No. 3, 4, 5) 
emirlerinde sarahaten kayid ve kabul edilerek bu suretle tatbikata devam edildigi, 

B — Divani muhasebat umumi heyetinin bahse mevzu 57 sayili tamdm uzerine Maliye vokaletine 
cevaben ittihaz ettigi (bagli No. 5) kararda da: 

1 - Hukumet .tabiri iginde umumi muvazeneye dahil miiessesat ve hastaneler mutehassis tabib
lerinin de bulundugu ve kadro unvani ile tavzif edilen Hukumet tabiblerine bu tabirin liasir ve kas-
dedilimedigi, 

2 - Mulhak biitQeler, umiumi but^enin bir mutemmimi ve aynile bir Devlet hizmeti oldugu ve bu 
miilhak but§elerle idare olunan devairde miistahdem miitekaid tabiblerin de 900 numarali kanun 
haricinde birakilmasina imkan olmadigi Maliye vekaletinin tahrirati umumiyesi miindericatinin ne 
kanun ibaresine ve ne de maksadina uygun goriilmeddgi, 

3 - Evkaf, Hudud ve sahiller Sihhat umum aniidurlukleri ve Konya sulama idaresi gibi miilhak 
but^e ile idare olunan muessesatin tabib, eczaci, baytar, miihendis ve kond^ktorliiklerinde miitekaid 
istihdam edilmek sure-tile bu giine kadar devam edegelen tatbikatin degistirilmesine liizum bulun-
madigi miitaleasindadir. 

Vekaletimiz de ayni esaslana i&tinad ederek ufmunni biitcenin mutemmimi olan ve bir Devlet muessesesi 
bulunan ve bir Devlet vazif esi goren miilhak biitceli Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii Evkaf 
ve Konya Sulama idaresi gibi miiilhak foutQeli idareler.kadrolarinda imiistahdem mutefcaidlerin 900 numa
rali kanunun umtumi hukmunden istifade etmelerd lazimgeldigi ve 900 numarali kanunun birinci 
maddesindeki Hukumet tabirine, umumi biitcenin mutemmimi olmasi sebebile miilhak biitcenin de 
dahil bulundugu kanaatinde oldugu arz ve meselenin tefsirine yiiksek miusaadelerini saygilanmla di-
lerim. 

Sihhat ve igtimai miuavenet vekili 
D. R. Saydam 

(Numara -1) 

Muhasebah umumiye miidurlugii 
Kavanin V. M.M. 26-1-1935 

No. Umumi 
57 

Miitekaid tabib, eczaci, baytar ve miihendislerle' kondoktorlerin miilhak biitQe ile idare olunan de-
vair ve miiessesatta bir vazifeye tayinleri halinde 1452 sayili tekaiid kanununun 14 ncii maddesine 
tevfikan tekaiid maaslarinin kesilib kesilmeyecegi .bazi mahallerden sorulmakta oldiigundan bu husus-
ta yapilmasi icab eden muamelenin asagidaki sekilde izahi liizumlu goriilmii§tur: 

900 sayili kanunun birinci maddesinde (Her ne meslekten olursa olsun bilumum miitekaidinden 
muallimlige ve miitekaid, doktorluklanna tabib, eczaci, baytar, miihendis ve kondokrtorlardan Hu
kumet, idarei hususiye ve belediye tababet ve eczacilik ve baytarlik ve miihendislik ve kondoktorluk-
laome tayin olumaniarm tiekaud maaslan kesilmez) denilmekte olduguna gore: 
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A - Her he meslekteii olursa olsun bilumum miitekaidinden muallimlige tayin olunanlarm tekaiid 

maaslan kesilmemesi, 
B - Mutfckaid tabib, eczaei, baytar, miihendis, ve kondoktorlerin de Hiikumet ve idarei hususiye ve 

belediye tababet, eczacilik, baytarlik, miihendislik ve kondoktorlerin tayinleri halinde yine tekaiid 
maa§larinm kesilmemesi icab eder. 

Madded^ki (Hiikumet) tabirleri muvazenei umumiye dahilinde miistahdem Hiikumet tabibleri kas-
tedilmi§ oldugundan ve bu hususu Biiyiik Millet Meclisinee miittehaz (407) sayili karara aid Biitge 
eneiimeni mazbatasile de teyid edilmig bulundugu nun miilhak biitge ile idare olunan dairelerin taba
bet, eczacilik, baytarlik, miihendislik ve kondoktorliiklerinde istihdam edilmekte bulunan miitekaid, 
tabib, eczaei, baytar, miihendis ve kondoktorliiklerin bu kanundan istifade etmemeleri eski veya yeni 
tekaiid kanunu hukiimlerine gore tekaiide sevkedilmig olmalarina ve tayin edildikleri hizmetin maasli1 

veya iicretli bulunmasina nazaran (1452) sayili tekaiid kanununun 14 ncii maddesile 1932 mali senesi* 
ibiitge kanununun 21 nci ve 1683 sayili tekaiid i kanununun 70 nci maddesi hiikiimleri dairesin-
de tekaiid inaa§larmin nisfinin veya tahsisati fevkaladelerinin kesilmesi lazimgelir. 

Ona gore muamele yapilmak iizere keyfiyetin merkez ve miilhakat malmemurluklarma tebligini 
dilerim. 

Maliye Bakani 
Fuad 

(Numara - 2) 

Sicilli §adira : 1052 16-1-1936 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Arzuhal eneiimeni baskanligrna 

Karsilik : 30 -XI I -1935 tarih ve 1120/1176 sayili bitige: 
Dilekge sahibi Dr. Mustafa Sagun miilhak biitge ile idare olunan Hudud ve sahiller sihhat umum 

miidiirliigiihe bagli Tiirkiye Ciimhuriyeti Ankara Merkez hifzissihha miiessesesi bakteriyoloji tah-
lil ve kontrol subesi mutehassisliginda 1 - VI -1932 tarihinden beri iicretle ve miitekaiden miistah-
demdir. Humaileyh 2 - VI -1926 tarih ve 900 numarali kanundan istifade ile tekaiid maasini ta-
mamen almakta idi. Son defa Maliye vekilligince miilhaji biitge ile idare olunan dairelerde miis
tahdem etibba, eczaei, miihendis ve kondoktorlarm 900 numarali kanundan istifade edemeyecek-
lerine dairlyapilan 26-1-1935 tarih ve 57 numarali tebligattan sonra Ankara maliyesince tekaiid 
maasinm yansi kesilmis ve fazlai mehuzunun da istirdadina tesebbiis olunmustur. 

Maliye vekaletinin, bir ornegi istidaya bagli bu tebliginde 900 numarali kanunun birinci mad-
desindeki (Hiikumet) tabibleri tabirinden umumi muvazene dahilinde miistahdem Hiikumet tabib
leri kastedilmis oldugu ve bu hususun Biiyiik Millet Meclisinee miittehaz 407 sayili karara aid 
Biitge enciijmeni mazbatasile de miieyyed bulundugu zikredilmekte ise de 407 numarali karar bil-
fiil hekimlik yapmayip idari vazifelerde istihdam olunan tabiblerin vaziyetini tavzih zimnmda 
ittihaz edilpiis olup umumi muvazene veya miilhak biitQe ile idare olunan dairelerde miistahdem. 
etibba ve sairenin vaziyeti hakkinda bir kayid ve hiikmii ihtiva etmemekte olmasina ve maddede-
ki Hiikumet tababeti tabirinin vekaletimiz teskilatinda bu unvanla istihdam olunan etibbaya mu-
zaf bulundugu kabul edildigi takdirde yalniz Hiikumet tababeti ile idarei hususiye ve belediye ta
babeti, baytarligi, miihendisligi ve kondoktorliiklerinde istihdam olunanlarm istifade edebilip 
kanun hiikmiinun muvazenei umumiye dahilinde bu vazifelerde istihdam olunan diger miiteka-
idlere tesmil edilmemesi lazimgelmesine ve halbuki 900 numarali kanunun birinci maddesi mem-
leketimizin I muallim, tabib, eczaei, baytar, miihendis ve kondoktora olan siddot ihtiyaci nazari 
dikkate aliijiarak bilfiil bu vazifeleri if a edebilecek miitekaidinden istifadeyi temin igin tedvin 
olunmus bulunmasina gore vekaletimizce Maliye vekilliginin bu noktai nazarina istirak edilememek-
te bulunulmustur. 

Maddei kanuniyedeki Hiikumet tabirinden maksad umumi muvazene oldugu, Hiikumet keli-
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mesinden soiira idarei hususiye ve beiediyenin zikredilmesile sarahaten aniasiimakta, mulhak 
biitgelerin ise umumi biitgenm mutemmimi olduklannda ve Hiikumet meflmmu dahiline girebile-
ceklerinde tereddiid caiz bulunmamakta olmasina ve kanunun kabulii sebebi memleketimizin fen 
erbabina olan ihtiyaei bulunduguna ve halbtiki umumi biitge ile idare olunan dairelerin ve hu-
susi idarelerle belediyelerin bu hususta ugradiklan miiskiilatin mulhak biitge ile idare olunan da-
ireler i§in gayrimevcud farzedilmesine- ve Devlet miiessesati arasindan yalniz mulhak but^eli mii-
cssesatm miitekaid fen memurlan hakkindaki bu istisnadan -haric, birakilmasina imkan mutasav-
ver olamiyacagmdan, vekaletimizce mulhak biitee ile idare olunan devairde miistahdem etibba ve 
sairenin de 900 numarali kanundan istifade etmeleri lazimgelecegi miitalea kilmmaktadir. 

Ankara Merkez hifzissihha miiessesesi ger§i mulhak biitQe ile idare olunan Hudud ve sahil-
ler sihhat umum miidurliigune merbut ise de gordiigii hizmet tamamile bir Devlet isi oldugu gibi 
bu miiessesede galisan etibba ve miitehassislar kimyevi ve bakteriyolojik tetkikat ve tahlilat ve 
asi ve serum istihzan gibi bilfiil tababetle istigal etmektc olduklanndan, Dr. Mustafa Sagunun 
iddiasi muhik olup kendisinin 900 numarali kanundan istifadesi ieab edecegmi ve esasen Divani 
muhasebat§a miittehaz 947 numarali karar ile Maliye vekaletinin tarih ve numarasi yukarida ya-
zili tamimine Divan heyeti umumiyesince de istirak edilmemis bulundugunu arzeder ve istidayi 
saygilarnnla geri sunarim. 

Sihhat ve igtimai muavenet vekili 

(Numara - 3 ) 

Maliye vekaleti muhase'bei umumiye mmamelat kalemi 14 subat 1928 tarilhli ve 51343 numarali 
tahrirat suretidir 

4 - I I -1928 tarih ve 138 numarali tezkerenize cevabdir. 
900 numarali kanunun birinei maddesinde (Her ne meslekten olursa olsun bilmum mutekaidinden 

muallimlige ve mmtekaid tabiib, eczaei, ibaytar ve kondoktorlardan Hiikumet idarei hususiye ve be-
lediye itababet eczacilxk, ibaytarlik, anuhendislik ve kondoktorloklarina tayin olunanlarin tekaiid ma-
aslarc kesilmez) denilmesine gore miitekaid tabiblerin istihdam edildikleri tababetin muhassasati 
ister muvazenei umumiyeden tesviye edilsin ister idarei hususiyeden verilsin ibilfiil doktorluk yap-
mak sartile her hangi bir Devlet muessesesinde miistahdem olan miitekaid tabiblerin tekaiid imaaslan 
ile birlikde mezkur vazifelere muhassas maas ve tahsisati fevkaladelerinin de iicret olarak itasi 
lazimgeldiginden ona gore ifayi muamele olunmasi luzumu beyan olunur efendim. 

(Numara - 4 ) 

Maliye vekaleti muhasebei umumiye miidiiriyeti umumiyesinin 28 nisan 1928 tarih ve 54332 
numarali tezkeresi sureti 

Sihhiye ve muaveneti igtimaiye vekaleti muhasebe miiduriyetine 

4 - IV -1928 tarih ve 374 numarali miizekkerenize cevabdir. 
Miitekaid etibbanin Hiikumet, idarei hususiye ve belediye tababetlerine tayin edildikleri tak-

dirde tekaiid maaslannm kesilmeyerek tayin olunduklari vazifeye muhassas imaasatm iicret olarak ve-
rilmesi 2 haziran 1926 tarih ve 900 numarali kanunda sarahaten zikredilmis olmasina ve hastane 
tababetleri de Hiikumet tababetinden madud bulunmasina binaen isbu miiesseseler tababetine 
tayin edilib bilfiil doktorlukla miistegil miitekaid tabibler hakkinda mevzuubahs kanun ahkami-
nm tatbik olunmasi lazimgelir. 

Ancak yukardaki kanun ile miitekaidinin tekaiid maaslari kesilmemek suretile mezkur vazife
lere ragbetlerinin temini kasdedilmis olduguna gore kendilerinin muvafakatile memur olarak te-

( S. Sayisi : 144 ) 



- 6 -
kaiid kanununun ohuncu madde ahk&mi tatbik edilmek sartile istihdamlari halinde tekaiid maa§-
larmm katile tayin edildikleri vazifeler muhassasatinm maas olarak bahalilik zammile beraber 
tesviyesi ieabeder. Ona gore muamele olunmasi liizumu beyan olunur efendim. 

Mudiiri umumi 
Faik 

(Numara - 5 ) 

No. 947 7 - III - 1935 
Divan heyeti umumiyesl karari 

2 - Miilhak biitge ile idare edilen devairde bir vazifeye tayin edilen miitekaid tabib, eczaei, bay-
tar, miihendis ve kondoktorlerin tekaiid maasi hakkinda Maliye bakanligile muihasebat umum mudiir-
liigii kavanin ve M. M. ifadesiiLe alinan 26 - I - 1935 tarihli ve 57 numarali tamim ile bunim bir fik-
rasinda 900 numarali kanun hukmiinun miilhak /biitge ile idare olunan dairelerde kullanilan tabib, 
eczaei, bay tar, miihendislere §unmlii olmayacagi ve bu noktai nazarin 407 numarali Meclisi Ali 
karanna Biitge eneumeninden yazilan mazbata ile de teyid olundugunun bildirilmekte oldugu ve bu 
enciimen mazbatasinda M^aliye bakanliginin bu telakkisini teyid edecek bir fikra gorulemedigi ka-
naatine gore mazbata aniindericati bu noktai nazarin aksini teyid eder mahiyette bulundugunu ve 
Qiinkii smazbatalarda (sureti umumiyede 11 agustos 1320 tarihli tekaiid kanununun onuneu maddesin-
de mezkur oldugu iizere Devletge gdrulecek liizuma ibinaen muvafakatlerile tekrar hizmete alinacak 
imiitekaidinin tekaiid maa§larmm kati ve infikaklerinde iadeten tahsisi muktazi oldugu halde 2 hazi-
ran 1926 tarihli kanunun birinci imaddesi memleke,timizde muallim, tabib, eczaei, baytar, miihendis ve 
kondoktore olan §iddeti ihtiyacm nazari itibare alinarak bilfiil bu vazaif i if a edebilecek kabiliyeti haiz 
imiitekaidinden iistifadeyi temin igin kendilerine hizmete alindiklari halde tekaiid maaslarinm kesilme-
mesi gibi bir musaadei mahsusa bah^eylemege liizuim gorulmustiir) denilmekte oldugunu, kanunun 
kabulu sebebini izan eden bu fikra mtiindericatina bakilinca Dr. ve imiiihendis gibi fen memurlarcni 
buknakta umumi biitc.e ile idare olunan dairelerin ve ibususi idarelerle belediyelerin ugradiklan mu§-
kiilati umumi biitQenin mutommimlerd olan miilhak butc/elerle idare olunan daireler igin gayrimevcud 
farzetmege ve binaenaleyh, kanunun biitiin Devlet miiessesati arasinda yalniz miilhak biitge ile ida
re olunan devair istisnadan haric, birakilmi$ olmasina imkan verilemeyecegini ve zaten t>u idarelerin 
kanundaki Hiikumet tabir medluliinden harig addedilmesi de varid bulunmadigini ve binaenaleyh, 
zikrolunan Maliye bakanliginin tahrirati umumiyemiindericatinin kanunun ne ibaresine ve ne de mak-
eadina uygun giirulmemi§ oldugunu miibeyyin azadan Yusuf Ziyanin mutaleanamesi okunarak icabi 
liedelmuzakere: 

Maliye vekaletinin isbu tamiminde 900 numarali kanunda Hukumet tabirile muvazenei uimumiye 
daihilindeki tabipler kasdedilmis, oldugu ve binaenaleyh, miilhak biitge ile idare olunan dairelerin ta-
baibet, eczacilik, baytarlik, muhendislik ve kondoktorliiklerinde istithdam olunan .mutekaid tabib, ec
zaei, baytar, miihendis ve kondoktorlarm bu kanun dan istifade edemeyecekleri ve bu miitaleanm 407 
numarali karara aid enciimen mazbatasile de teyid olundugu beyan edihnekte ise de 407 numarali 
karar bilfiil hekimlik yapmayip idari vazifelerde istihdam olunan hekimlerin vaziyetini tavzih 
igin ittihaz edilmis olub ne kadar Hiikiimet tabibi iinvani ile Sihhat vekaletine merbut olarak vila-
yatta istihdam olunan tabibler bulundugundan Hiikiimet tabirinin yalniz tabiblige matuf bulun-
dugunun kabulii halinde Hiikiimet, idarei hususiye ve belediye tabibliginde miistahdem olmayan 
miitekaid tabiblerin bu kanun hiikmiinden istifade edememeleri neticesine varilabilirse de o takdirde 
de yalniz idarei hususiye ve belediye baytar, eczaei, miihendis ve kondoktorlerinin bu kanundan 
istifade edebilip kanun hukmiiniin muvazenei umumiye dahilinde bu vazifelerde istihdam olunan 
miitekaidlere de tesmil edilmemesi lazim gelecegi, halbuki ^imdiye kadar tatbikat bu merkezde ol-
madigi gibi Maliye vekaletj. de boyle bir iddia ve miitaleada bulunmadigi eihotle Hulaimot tabirinin 
yalniz tabiblere degil kanunda tasrih edilen diger vazaife de samil olmasi ieal) edecegi ve miilhak 
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biitgeli idarelerin de lliikuraet mefhumu dahiline girebileeegi ve kanunun nesrinden beri bu kanuna 
istinaden muvazenei umumiyeye dahil hastane tabibliginde ve Evkaf, Hudud ve Sahiller Sihhat 
Umum Miidurliikleri ve Konya sulama idaresi gibi miilhak biitc,e ile idare olunan 'miiessesatm 
tiabib, baytar, eczaci, muhendis ve kondoktorluklarinda mtfiitekaiiden istKhdam edilmek suretile bu 
giine kanar devam edegelen tatbikatin degistirilmesine liizum bulunmadigi ve keyfiyetin o suretle 
Maliye vekaletine isari kararlastirildi. 

(Namara-6) 

Maliye vekdleti 
Muhasebat umum mudurlu§ii 19-27 * III -1935 

Kamnin muameldt M. 
V-7273 
H-ll 

Sihhiye muhasebe mudurlugune 

4 - III -1935 tarih ve 1121 sayili T. C. 
57 sayili tahrirati umumiyede de izah olunduguveghile 900 sayili kanunun birinci maddesinde ya-

zili (Mukumet) tabirile muvazenei umumiye dahilinde miistahdem doktorlar kastedilmi§ bulundu-
gundan; miilhak biitge ile idare edilen devairdevazife alan mutekaid doktorlar bu kanunun §umulu 
haricinde kalmiglardir. 

Muhasebat Umum M. 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 17 - IV - 1937 
Mazbata No. 88 
Esas No. 3/328 

Yiiksek Reislige 

2 hazdran 1926 tarih ve 900 numarali kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkmda Basve-
kaletten gelen 2 §ubat 1937 tarih ve 6/307 sa
yili tezkere encumenimize verilmis olmakla Sih
hiye ve Maliye veMlleri hazu olduklan halde 
okundu ve konusuldu. 

Tefsirin mevzuu; 900 numarali kanunun bi
rinci maddesindeki Hukumet tabirinde miilhak 
biitgeninde dahil bulunup bulunmadigrdir. Ka
nunun birinci maddesi aynen sudur: 

«Her ne meslekten olursa olsun bilumum 
miitekaidinden muallimlige ve mutekaid tabip, ec
zaci, baytar ve miihendis ve kondoktorlardan Hu
kumet, idarei hususiye ve belediye tababet ve ec-
zacilik ve baytarlik ve muhendislik ve kon-
doktorluklarma tayin olunanlarm tekaiid maas-
lari kesilemez. Ancak o memuriyetin mebdei 

ma&s. ve tahsisati fevkalade mecmuu kendi ter-
tiplerinden iicret olarak verilir ve yekun iize-
rinden tevkifati lazimeye tabi tutulur.» 

MJaliye vekaleti mali kanunlar sumulunun 
kryas ve istidlal suretile tevsii mumkun olami-
yacagmdan kanunda miilhak biitge zikredilme-
digi igin Hukumet tabirinde bunlarm da dahil 
olamryacagi miitaleasmda bulunmus Sihhiye 
vekaleti de miilhak biitce umum! muvazenenin 
bir ciizi miitemmimi oldugundan Hukumet ta
birinde miilhak biitgeli idarelerin de dahil bu-
lundugu neticesine vanlmis. 

Encumenimiz Hukumet esbabi mucibe layi-
hasmi okuduktan ve verilen izahati dinledik-
ten sonra kanunun kasti mutekaid olan tabib-
lerle kanunda ismi yazili diger meslek muntesib-
lerinden istifade olunduguna gore hususi idare 
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ile belediyelerden bahseyledigi halde miilhak 
butceden bahsetmemesi miilhak biitgeli idareleri 
bu hiikiimden harig tutmak istemesinden ileri 
gelmeyib bilakis bunlarm da Hiikumet idaresi 
sayilacagmm tabii gdrulmesinden ileri geldigi 
ve miilhak biitgeli idareleri Hukumet tabiri igin-
de mutalea eylemek ne bir kryas ve ne de bir 
tefsir olmayib ancak bir kelimenin mefhumunu 
tayinden ibaret olacagi cihetle 900 numarali ka-
nunun birinci maddesinde yazili Hukumet tabi-
rinde miilhak biitgeli idarelerin de dahil bulu-
nacagmdan ve maddei kanuniye sarih olub ay-
rica tefsire mahal olmadigma karar vermistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-

sek Bagkanliga sunulur. 

Heis 
Burdur 

If. fjleref Ozkan 
Katib 

Istanbul 
F. Oymen 

Edirne 
F. Kaltakhiran 

Marag 
A. Tiritoglu 

Snras 
R. Ba§ara 

R. V. 
Isparta 

Miikerrem tfnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

Gumii§ane 
D. Sakarya 
Ordu 

H. Talman 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Qorum 
M. Cantekin 

Izmir 
K. Inane, 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
8. IQOZ 

\>m<i 
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S. Sayisi: 146 
Asker? Orman koruma te$kilati hakkmda kanun layihasi 

ve Ziraat, Mill? mudafaa ve Butge encumenleri 
mazbatalan( I 672) 

Ba§vekdlet 
Kararlar miidurlugu 11 ~ I - 1937 

Sayi: 6/63 
Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Askeri orman koruma teskilati hakkmda Ziraat vekilliginee hazirlanan ve tera Vekilleri Heye-
tince 6 - I - 1937 de Yuksek Meelise arzi kararla^tirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte su-
numrustur. 

Basvekil 
/ . tnonii 

Esbabi mube layihasi 

Asirlardenberi bakim ve koruma yonlerinden hie, bir dikkate mazhar olmiyan yurdumuzun or-
manlan saha itibarile hayli azalmis olup kalanlarin da vaziyetlerinin acinaeak bir halde oldugu 
herkes tarafindan gorulmektedir. Elde kalan ormanlar da; simdiye kadar yol olmadigmdan malla-
rmrn itasmma guQliigunden sehir ve kasabalar halkmin varamadigi dag baslarcnda kalmisladir. tn-
san elinin ulasabilecegi yerlerde ise orman ya hie, kalmamis veyj, bir harabeye donmustiir. 

Memleketimizin dere ve nehirlerinin her mevsimde ayni km \. etle su vermesi, miinbit ovalari, koy 
ve evleri sellerin ve tasmalarin tahribinden korumasi, halkinm sihhati iizerine olan faideli tesirleri, 
memleket piyasalarina liizumu olan kereste ve odunu temin etmesi gibi ic/timai ve iktisadi me-
nafiinden baska Milli Mudafaa noktai nazarindan olan ehemmiyetleri; mevcud ormanlarimizin ko-
1'iimasini ve harablarinin yine koroma sayesinde imar ve ihyalanni bir zaruret haline koymustur. 

§imdiye kadar mevcud olan orman muhafaza teskilat ve kadrosunun beklenilen semereleri ver-
medigi dusunulerek bu muhafaza isinin askeri bir teskilat haline konulmasi dusuniilmiis ve takdim 
kilinan kanun layihasi bu maksadla tanzim kilmmistir. 

Milli Mudafaa vekaletinden almarak alti ay askeri talim ve terbiyeye tabi tutulduktan ve bu 
muddet zarfmda da mezkur talimgahlara gonderilecek olan ormaneilar vasitasile ormana aid bilgi-
leri de temin edildikten sonra ormanlarin muhafazasinda kullanilirlar. Askeri muhafizlann iki 
biiQuk serielik hizmetleri zarfmda gosterecekleri ehliyete gore icinden en liyakatlilari segilerek 
sivil muhafaza sinifina ayirt olunaeak ve bunlara ayrica alti ay miiddetle orman isletme niimune 
revirlerinde veya tali bir orman muihafaza mektebitide kurs goreceklerdir. Bu sayede: 

A - Ormanlara daha kesif bir surette muhafiz konulmasi, 
B - Askeri inzibat dolayisile koruma islerinin daha mukemmel bir hal almasi, 
C - En kisa bir zamanda muhafaza islerinin yoluna konulmasi, 
C - Ormanlarda mahalli ahaliye akrabalik, tanisiklik gibi alakalari bulunmayan efradin bu-

lundurulabilmesi, 
D - Halkrmizm asker tesekkiillerine karsi besledigi hiirmet ve emniyet ve itaat hisleri dolayisile 

orman kagakciligi islerini laiibalilikle telakkiye dair olan zihniyetin bertaraf edilmesi ve kacak-
gilik meyil ve inhimaklerinin azalmasi gibi koruma yonunden muhim faideler temin edilecek, or-



manlarcmizin bahasiz bir varlik kaynagi olmasi hasebile Devletin bunlurm iizerine titredigi go-
nilecek ve simdiye kadar bir Qok zihinlerde yer tiitabilen ormanlarm sahibsizligi ve herkese aidi-
yeti gibi kotii zehablarin sokiiliib atilmasi kabil olacaktir. 

Vatanin yesil par^alarmin korunmasmi ve genislemesini amac, edinen bu layihanm kanuniyet 
kesbetmesini Heyeti Celilelerinden rica eylerim. 

Ziraat enrikneni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat encumeni 19 - 7 -1937 
Esas No. 1/672 
Karar No. 11 

Yiiksek Reislige 

Askeri orman koruma teskilati hakkmda olub 
Ziraat vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri 
Heyetinin 6 - 1 -1937 toplantisinda Yiiksek Mee-
lise sunulmasi kararlastirilan ve encumenimize 
gonderilen kanun layihasi Ziraat vekili, Orman 
uimum mudurii, Milli Miidafaa ve Grenel kur-
maydan gonderilen miitehassislar hazir bulundu-
gu halde okunub goriisuldii: 

Otedeniberi esasli muhafaza teskilati kurula-
mamasi yiiziinden bakim ve korumadan uzak 
kalan ormanlarcmiz bu gun gok diktat tie goz oniin-
de bulundurulmaya rnuhtaQ vazij vttedir. Or-
manlarimizi korumak iQ,in liiziimlu clan sekiz bin 
bek^i yerine bu gun aneak 1300 oi man bek§isi 
<>alisirikriaktadir. Bunlan bile disiplin altinda 
Qabsitirmak giic, iken muhafaza kadrio imun sekiz 
bine gikarilmasi halinde, bu kadar biiyuk bir 
kuwet i disiplinli olarak §alistirmanm ne kadar 
imiskiil olaeagi kendiliginden anlasilir. 

Bunun askeri teskilata baglanimasi halinde as
keri inzibatm verecegi kuwet ve kudret ve (hal-
kimizm askeri tesiekkiillere karsi besledigi hiirmet 
ve itaat ile koruma isa saglam esaslara baglana-
cakitir. Bu teskilatin yetitsirecegi gene, eleman-

lara verilecek orman cilik bilgileri ve bunun neti-
cesi olarak aga§ sevgisi ile halkimrem da bu zih-
niyeti tasimasma genis bir yol acjlmis olaeak, 
ikaQaikoilik da ortadan kalkmis bulunaeaktir. 

Bu f aydalarc goz oniinde bulunduran enciime-
nimiz orman koruma isinin askeri teskilata bag-
lanmasini yerinde bulmus ve yalniz oriman kanu-
nunun orman bekgilerine verdigi vazife ve sala-
hiyetlerin askeri orman kitalanna da verilmesi 
hakkmda layihaya yeniden bir madde ilave ve 
maddelerde ufak degisikliikler yapilarak layiha 
kaibul edilmistir. 

Havalelerine gore Milli Miidafaa ve Biit^e 
enciimenlerine gonderilmek iizere Yiiksek Reislige 
sunulur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Katib 

Izmir Manisa Bolu 
II. Koken Y. Ozey 

Denizli Nigde Denizli 
Yumf Baskaya C. Oral E. As. Tokad 

Balikesir Kirsehir Bolu 
R. Selguk A. Riza Turd M. Dagdemir 
Yozgad 

0. Evci 
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Milli Miidaf aa enciinieni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Encilmeni 

Karar No. 22 
Esas No. 11672 

29-1-1937 

Yiiksek Baskanliga 

Askeri orman koruma te§ikilatma dair Ziraat 
vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyeti-
nin 6-1-1937 toplantismda Yiiksek Meclise su-
nuknasi kararlastinlan ve Ziraat enciimenince 
goriiliib yapilan anazaibtasile enciimenimize veri-
len kanun layihasi Ziraat, Dahiliye vekillerile Or-
anan umum miidurii ve Giimriik muhafaza komu-
tani, Genel kurmay, Milli Miidafaa, Jandarma 
umum komutanligindan gonderilen miitehassisla-
ri huzurunda okundu ve gdrusuldii: 

Alelumum disiplinden mahrum bu giinkii za-
if orman muhafaza teskilatile memleketimizin bii-
yuk bir servet kaynagi olan ormanlanmizi tah-
ribden ve imhadan korumanin miimkiin olama-
yacagi hususundaki Hiikuimetin esbabi mucibesile 
Ziraat enciimeninin mazbatasi yerinde goriilerek 
ewelemirde ormanlarimizm tahribden kurta-
rilmasi ic,in muhafaza isinin askeri bir teski-
lata tevdii teklifi enciimenimizce de kabul olun-
mutsur. Bu maksadin temini igin yapilan kanun 
ULyihasmin basligi duzeltilmis ve bu teskila-
tin vazife ve salahiyetini gosterir bir maddenin 
eklenmesi liizumlu goriilerek birinci madde yeni-
den tanzim ediknis ve diger maddeler buna gore 
teselsul ettirilmistir. 

Sekiz bin mevcudla tesekkul edecek olan or
man muhafaza kitalarinin tug kamutanlikla ida-
resinin zorlugu ve askeri teskilatla telif edileme-
digi miitalea olunarak bir turn komutanligi tes-
kili ve karargahmin ona gore tanzimi encumeni-
inizce muvafik gorulmus; ve madde o suretle dii-
zeltilmistir. 

Hudud iizerine tesadiif eden orman par§ala-
rile memleket dahilindeki ormanlarda tahaddiis 
edecek harici ve dahili emniyet meselelerinde ve 
seferberlikte orman koruma tiim komutanligmm 
nerelerden emir almasi lazimgelecegi de saraha-
ten tesbit edilmek iizere maddenin yeniden yazil-
masi zarureti basil olmustur. 

Kitalann kurulusunu ve kadrolarinin tesbi-
tini gosteren besinci maddemize: (Orman genel 

komutanligi) kelimelerini de ekledik. 
Orman muhafazasi inzibatile bilfiil ve yakin-

dan takrm komutanlarmin mesgul olacagi miita-
lea edilerek Ziraat enciimeninin 6 nci maddesi
nin (B) fikrasi mahzurlu goriilmus oldugundan 
bu fikra kaldirilmis ve takim komutanlarinm da 
M. M. Vekilliginden verilmesi icin Genel kurmay 
ve M. M. Vekilligile anutabik kalmmis ve madde
nin (A) fikrasina ilaveler yaprimistir. 

Subaylarm sicillerinin tanzimini ordu sicil ta-
limatnamesine gore (7 nci maddemizin B fik
rasi olarak) yeniden tanzim edilmistir. Orman 
kitalanna verilecek eratin istihdam edilecekleri 
mahaller halkmdan olmasi mahzurlu goriilerek 
onuneu maddemize (Q) fikrasi eklenmistir. Or
man koruma kitalannm derhal teskili ic,in ilk 
defaya mahsus olmak iizere jandarmadan alma-
cak bir kisim eratm sabit jandarmanin vazifele-
rinin gokluguna ve kadrosunun darligma bina-
en seyyar jandarmadan da alinmasi eneiimeni-
mizee temenni olunmaktadir. 

16 nci maddemizin (B) fikrasmdaki orman 
koruma kitalannda bulunacak onlbasilann maas-
lari giimriik muhafaza teskilatmda bulunan 
onbasilarin maaslari derecesinde olmak iizere 10 
liraya iblagi suretile 15 nci maddenin (B) fikrasi 
tadil edilmistir. 

Orman koruma kitalannm vazife ve salahi
yetini, kanun layihamizin birinci miaddesinde 
tesbit ettigimizden Ziraat enciimeninin 17 nci 
maddesinin ilk fikrasi kaldirilmis ve maddenin 
diger fikralan 18 nci madde olarak tanzim edil
mistir. 

Kanun layihasinin bazi maddelerindeki ta-
ibirler askeri istilaha gore duzeltilmek suretile 
enciimenimizce de aynen kabul edilmis ve hava-
lesi veghile Biitge enciimenine verilmek iizere Yiik
sek Baskanliga sunulmu^tur. 
M. M. B. Reisi M. M. Katiib 

Diyarbekir Erzurum Samsun 
K. Sevuktekin $. Kogak R. Barkin 
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Antalya Baliikesir Babkesir 

G. Mengiilibdru Esewr Hacim Qankli 
Ela^iz Erzurum Istanbul 

A. 8. Ohkay A. Akyurek Dr. H. §. Erel 

Alsfceri orman koruma teskilati h&kkinda olub 
Basvekaletin 11 - I - 1937 tarih ve 6/63 sayili 
tezkeresUe Yiiksek M-eclise sunulan kanun layi-
hasi Ziraat ve Milli Miidafaa encumjenleri maz-
batalarile birlikte eneumenimize verilmis olmak-
ia Ziraat veMleti siyasi musifcesari Rizia Erten 
ve Maliye vekaleti namma Biitge ve niali kon-
trol umtBix maidiiru Cemial Yesil ve Milli Miiida-
faa vekaletinden gelen alakadar memurlar ha-
zir oldufelari halde okundu ve konusuldu: 

Hulkfiimetin mucib sebeblerile enciimenlerin 
m^iitlalealari tetkik edilinoe goriilmeiktedir ki, iki 
esask aimll bu layihanm sevkine hakim olmu^tur. 
Bunlardan biiri ormanlarcmizin genisligi derece-
sinde kuitvetli bir koruma teskilatmin mievcud 
olmamiasindan dolayi ibunlari koruyacak vusat 
ve ehemmiyette bir teskilatin viicude getirilmesi, 
digteri de bu vasi teskiliatin bir disiplin laltinda 
sevk ve idare olunmasi arzusudur. 

Orman feorunua teskilatmim takviyesi meselesi 
bir luzum ve zaruret halini almi§ ibulundugtuun-
dan bu makisadla hazirlanan layiha eneiknietnimiz-
oe esas Mibarile kabul olunmu^tur. Ancak bu 
teskilatin sivil veya askeri olmasi mesielesi >en-
eumlende \ imiizakfereyi mucib oldu. Vierilen iza-
hatitan bin hektar ormana bir bekcd isabet ede-
eek §ekilde teskilat yapabilmek i§in ormanlari-
muziin vu^atine gore sekiz bin muhatfiza ihtiyac. 
bulutndugni anlasilmaktadiir. Bu dereoe miiihim 
foiir km^vetin idaresi " onlann siki bir inzibata 
ftaibi tutulmasile mumfciin olabilecegi, boyle di-
siplinli bir idarenin kurulabiknesi ise, askeri usul 
ve foaidelieire tiabi bir teskilat viicude gietirilmesile 
kaibil pliaeagi du^iinulmus, ancak miuhafizlarin 
miikellef erlerden mi yoksa askerlik miikellef iye-

Eoeaeli Kars Tekirdag 
N. Bozatik H. Ktzildogan B. Apak 

Sinob Urfa 
C. K. tncedmji Ahmed V. Yazgan 

tini ikmal eylemis bulunanlardan almacak go-
nullulerden mi temini daha muvafik olcagi me-
selesi munakasayi mucib olmustur. Muhafaza 
kitalannin gonullu erattan teskili ihalinde vazi-
fenin daha iyi goriilecegi ve giinkii bu vazifeden 
istikbal bekliyen muhafizlarin vazifelerine daha 
iyi sarilacaklari ve bundan baska orman muha-
fazasi i§in profesiyonel bir smif meydana gele-
relc orman koruma isi gittikge tekamiil edecegi 
gibi faydalar elde edilecekse de goniillu erat
tan bu kitalari teskil etmek daha fazla masrafi 
mucib olacagindan baska askeri mukellefiyet ga-

gina gelmis bulunan muhim miktarda bir kuv-
vetin bu krtalarda talim ve terbiye edilmesi im-
kanini da bertaraf etmis olacaktir. 

Miitaleasma muraeaat olunmak iizere eneiime-
ne davet olunan Gumriik muhafaza genel ko-
mutani tarafmdan verilen izahata gore Gumriik 
muhafaza teskilatinda miikellef erattan kurulan 
kitalardan daha iyi istifade edildigi ve halkm 
askerlere karsi gosterdikleri sayginm muvaffa-
kiyetin ayrica bir amili olaeagi derpis edilerek 
teskilatin layihada oldugu gibi miikellef erat
tan kurulmasi ciheti kabul olunmustur. 

Miizakere mevzuu olan meslelerden bir dige-
ri de; askeri mukellefiyet memleket miidafaa-
sina matuf olup bu mukellefiyetin onman bekgi-
ligi yapmak suretile ifa olunabilmesinin teski
lati esasiye bakimindan mumkiin olamiyacagi mii-
taleasinda bulunmalarina mukabil enciimen ek-
seriyeti memleket mudafasinm dar ananada ka
bul edilmiyerek daha sumiillii bir halde dusiinul-
mesi lazimgeldigine, billiassa ormanlarin hiisnii 
halde bulundurulmasi tayyare hucumlarina karsi 
zaruri olub bu bakimdan memleket miidafaa-

BiitQe enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitye evwutm-eni 20 - IV -1937 
Mmbiata No. 90 
Ems No. 1/672 

Yukisek Beisli§e 
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sini da alakadar cden bir i§ olduguna ve bun-
dan ba§ka askeri mukellefiyet, jandarmalik yap-
makla da if a ettirilmekte olup orman koruma 
isinin de jandarma gibi bir kisim emniyeti te-
minden ibaret sayilaoagi tabii goriilinesine isti-
nad ederek layihanin Te§kilati esasiye bakimiii-
dan da kabuliine bir mani meveud olmadigma 
karar verilmistir. 

Bu esaslar kabul olunduktan sonra layihanin 
maddeleri miizakere edilmis ve liizumlu bazi 
degisiklikler yapilmistir. Bu degisikliklerin bir 
kismi gecici hukiimleri muvakkat madde olarak 
ayrica yazmak, tatbikatta terediidii mucib ola-
cak ifadeleri degistirerek onlan daha aQik ve sa
rin olarak ifade eylemek gibi layihanin sekli ve 
tanzimine aid bulunmaktadir. 

Umumi Heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-
sek Reislige sunulmustur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur tsparta Trabzon 

M. $eref Ozkan Miikerrem Unsal R. Karadeniz 
Katib 

Istanbul Balikesir Qorum 
F. Oymen E. Adakan M. Cantekin 

Edirne Diyarbekir Giimiisane 
F. Kaltakkiran RiXstu Bekit D. Sakarya 

Izmir Izmir Manisa 
H. Qakir K. tnang T. Tilrkoglu 

Maras Mus Ordu 
A. Tritoglu $. (Jiloglu II. Yalman 

Seyhan Sivas Sivas 
Naci Eldeniz R, Basara Renmi Qiner 
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Ht)KtMETlN TEELlFl 

Askeri orman koruma teskilah kanunu layihasi 

MADDE 1 — Oman koruma krtalan asil va-
zifeleri degismemek iizere askeri usullere gore 
tensik, feskil, talim ve terbiye edilirler. 

MADDE 2 — Ziraat vekaletine bagli ve Tug 
komutam salahiyetini haiz bir orman koruma 
genel komutanligi teskil ve orman koruma ki-
talari bu komutanm emrine tevdi olunur. 

Orman koruma genel komutanligi kara ve 
deniz hududlarnun emniyeti ve askeri talim ve 
terbiye i^lerinde dogrudan dogruya genel kur-
maya, subay ve askeri memurlar ile erat ve silan 
ikmali hususunda Milli Miidafaa vekaletine bag-
lidir. 

MADDE 3 — Orman koruma krtalan komu-
tani emrinde ormanlarin viisat ve ehemmiyetine 
gore orman koruma alaylan veya miistakil ta-
bur veya bolukleri bulunur. Orman koruma 
kitalarmm kurulu^u da askeri tesjkilat gibidir. 
(Bu tesjkiilatta makinali tiifek bolukleri yoktur.) 

MADDE 4 — Bir orman koruma alayi tabur 
karargabile bir orman koruma bbluguniin tes-
kiline aid kurulus ve kadrolar Milli Miidafaa 
ve Ziraat vekaletleri tarafmdan ihtiyaca gore 
tanzim ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Orman koruma kitalarmm ko-
nusu genel kurmaym miitaleasi almarak Ziraat 
vekilligi^ce yapilir. 

ZtRAAT ENCtlMENtNlN D E G I § T I R I § I 

Askeri orman koruma teskilah kanunu 

MADDE 1 — Hukumetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Ormain koruma krtalan genel 
komutam emrinde ormanlarin viisat ve ehemmi-
yetine gore orman koruma alaylan veya miista
kil tabur veya bolukleri bulunur. Orman koru
ma kitalarmm kurulusu da askeri te$kilat gibi
dir. (Bu teskilatta makinali tiifek bolukleri 
yoktur.) 

MADDE 4 — Bu orman koruma kitalarmm 
teskilati kurulusu, ve kadrolari Milli Miidafaa 
ve Ziraat vekaletleri tarafmdan ihtiyaca gore 
tanzim ve tesbit oluinur. 

MADDE 5 — Orman koruma kitalarmm ko-
nusu genel kurmaym miitaleasi almarak orman
larin muhaf azasi esasma gore Ziraat vekaletince 
yapilir. 
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MlLLl MtlDAFAA ENCtfMENtNtN DE&t§-
TlKl§t 

Orman korwma askeri te§kilah kanunu 

MADDE 1 — Orman muhafazasma aid or
man bekcileriine kanunlarla verilmi§ olan vazi-
f e ve salahiyeti haiz olmak Iizere orman koruma 
askeri tesjrilati viicude getirilmi$tir. 

MADDE 2 — Ziraat enciimeninin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Ziraat vekaletine bagli ve Turn 
komutani salahiyetini haiz bir orman koruma 
komutanligi teskil ve orman koruma krtalan 
bu komutanm emrine tevdi olujnur. 

Orman koruma genel komutanligi memleket 
miidafaasi, askeri talim ve terbiye, seferberlik 
islerinde dogrudan dogruya genel kurmaya, su-
bay ve askeri memurlarile erat ve silah ikmali 
hususunda Milli Miidafaa veMUigine baglidir. 

Orman koruma genel komutanligi mmtaka-
lan dahilinde tahaddiis edecek dahili emniyet 
i^lerindetn dolayi da Dahiliye vekilliginden emir 
alir. 

MADDE 4 — Ziraat encumeninin 3 ncii mad
desi aynen. 

MADDE 5 — Orman koruma genel komutan
ligi karargahi ve kitalarmm teskilati, kurulu^u 
ve kadrolan Milli Miidafaa ve Ziraat- vekaletleri 
tarafmdan ihtiyaca gore tanzim ve tesbit olunur. 

MADDE 6 — Ziraat encumeninin 5 noi mad
desi aynen. 

7 — 

| BtTQE ENCtlMENlNlN DE&t§TlRl§l 

Orman koruma teskilat kanunu 

MADDE 1 — Orman koruma vazifesi bu 
kanunda gosterilen §eMlde askeri kitalara veril-
mi^tir, Bu kitalar, koruma vazifelerine halel 
gelmemek sartile askeri usullere gore teskil, 
talim ve terbiye edilirler. 

MADDE 2 — Ziraat vekaletine bagli ve Turn 
komutani salahiyetini haiz bir orman genel ko
mutanligi teskil olunur. Ormanlarm viisat ve 
ehemmiyetalne gore alay veya miistakil tabur 
veya boluk halinde teskil edilecek olan bu kita
lar bu komutanlik emrine verilir. 

MADDE 3 — Orman koruma genel komu
tanligi memleket mudaf aasi} askeri talim ve ter
biye, seferberlik islerinde dogrudan dogruya 
Genel kurmaya, subay ve askeri memurlarile 
erat ve silah ikmali hususlarmda Milli Miidafaa 
vekilligine baglidir. 

Orman koruma kitalarmm asil vazif eleri or-
manlari korumaktir. Ancak bu kitalar bulun-
duklari yerlerdeki orman mevzuu vesilesile ala-
kalanacaklan emniyet islerinden dolayi Dahi
liye vekaletinden de emir alirlar. 

MADDE 4 — Orman koruma kitalarmm ku-
rulusunda askeri teskilat esastrr. Ancak komu
tanlik karargahi, krtalarm teskilati, kurulusu 
ve kadrolan ihtiyaca gore Milli Miidafaa ve 
Ziraat vekaletleri tarafmdan mu^tereken tan
zim ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Ziraat encumeninin 5 nci mad
desi aynen. 
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MADDE 6 — Orman koruma krtalarmm 
subaylan pi tarzda temin olunur: 

A - Orman koruma kitalari komutanile alay, 
tabur ve boluk komutanlari orduda alakalan 
baki kalmak ve azami iig sene hizmet etmek 
s/artile kita vaziyeti anusaid olanlardan Milli 
Mudafaa vekaletince intihab ve tayin olunurlar. 

B - Takmi komutanlari orman hizanetine is-
tekli ihtiyat subaylar arasmdan segilerek Milli 
Mudafaa vekaletinin miitaleasi almdiktan son-
ra Ziraat vekaleti fcarafmdan tayin olunurlar. 

C - Milli Mudafaa vekaleti tarafmdan orman 
koruma krtalarma verilen subaylarm hizmet 
miiddeti zarfmdaki sicilleri ordu sicil talimat-
namesine ve mertebeler silsilesine gore Ziraat 
vekaleti tarafmdan tutulur ve bir niishasi Milli 
Mudafaa vekaletine /verilir. 

MADDE 7 — Orman koruma kitalarmdaki 
subaylarm Ve gedikli erbaslarm maaslan, terfi, 
istifa ve tekaudlukleri ordudaki emsalleri gibi-
dir. 

Orman koruma kitalarmda bulunan subayla
rm maas ve tahsisatlari Ziraat vekaleti biitge-
sinden verilir. 

MADDE 8 — Orman koruma kitalari subay, 
gedikli erbasi ve erlerinin isaretleri ve kiyafet
leri Milli Miidafaa vekaletinin miitaleasi alma
rak Ziraat vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri 
Heyeti tarafmdan tasdik olunacak bir talimat-
name ile tesbit olunur . 

MADDE 9 — Orman koruma krtalarma ali-
nacak miikellef erat tier sene son yoklamada ih-
tiyag ve tevziat nisbetinde askerlik subelerince 
orman koruma krtalarma tefrik ve muayyen celb 
zanianlarmda sevkolunurlar. Bu eratta asagida-
ki sartlar bulunacaktir: 

A- Turkge okuyub yazmak bilecek (en asa-
gt V 3) ii, 

B - Hiisniihal sahibinden olmak ve f ena sbh-
retle tanmmamis. olacak, cinayet ve muhilli na-
mus ciiriimlerle mahkum olmamak, 

C - Silahli hizmetine salih bulunmak. 

8 — 
ZY. E. 

MADDE 6 — Orman koruma krtalarmm su
baylar su tarzde temin olunur: 

A - Orman koruma kitalari genel komutanile 
alay, tabur ve boluk komutanlari orduda ala-
kalari ibaki kalmak ve azami uc sene hizmet et
mek i-fartile krta vaziyeti miisait olanlardan Milli 
Mudafaa vekaletince intihab ve tayin olunurlar. 

B - Takitn komutanlari, orman hizmetine 
istekli ihtiyat subaylar arasmdaln segilerek Milli 
Mudafaa vekaletinin miitaleasi almdiktan son-
ra Ziraat vekaleti tarafmdan tayin olunurlar. 

C - Milli Mudafaa vekaleti tarafmdan orman 
koruma krtalanjna verilen subaylarm hizmet 
miiddeti zarfmdaki sicilleri ordu sicil talimatna-
mesine ve mertebeler silsilesine gore Ziraat ve
kaleti tarafmdan Itutulur ve bir niishasi Milli 
Mudafaa vekaletine verilir. 

MADDE 7 — Orman koruma kitalarmdaki 
subaylarm ve gedikli erbaslarm maaslan, terfi, 
istifa ve tekaudlukleri ordudaki emsalleri gibi-
dir. Bunlarla erbasi ve erlerin maas ve tahsi
satlari Ziraat vekaleti biitgesinden verilir. 

MADDE 8 — Orman koruma kitalari subay, 
gedikli erbasi ve erlerin isaretleri ve kiyafetleri 
Milli Mliidafaa vekaletinin miitaleasi almarak 
Ziraat vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri He
yeti tarafmdan tasdik olunacak bir talimatna-
me ile tesbit olunur. 

MADDE 9 — Orman koruma krtalarma ali-
nacak miikellef erler her sene fcon yoklamada 
ihtiyag ve tevziat nisbetinde askerlik subelerin
ce orman koruma krtalarma tefrik ve muayyen 
celb zamanlarmda sevkolunurlar. Bu erlerde 
asagrdaki sartlar bulunagaktir: 

A - Tiirkge okuyub yazmak bilecek (en asa-
gi V 3) ii, 

B - Hiisniihal sahibinden ve fena sbhretli ta-
ninmamis. bulunmak, cinayet ve muhilli namus 
curiimlerle mahkum olmamak, 

C - Silahli hizmete salih bulunmak. 
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KULB. 

MADDE 7 — Orman koruma krtalarmm su-
baylan %u tarzda temin olmnur: 

A- Orman koruma genel komutanile alay, 
tabur, boliik ve takrni komutanlan orduda ala-
kalan bald kalmak ve azami iic. sene hizmet 
etmek suretile krta vaziyeti miisaid olanlardan 
Milli Miidafaa vekilligince intihab ve tayin olu-
nurlar. 

B - M. M. Vekilligi tarafmdan orman koru
ma krtalarma verilen subaylarm hizmet miiddeti 
zarfmdaki sicilleri ordu sicil talimatnamesine 
gore orman koruma genel komutanligi tarafm
dan ve orman genel komutanmm sicilli de 
Ziraat vekili tarafmdan tutulur. Bu sicillerin 
birer nushasi Milli Miidafaa vekilligine verilir. 

MADDE 8 — Ziraat encumeninin 7 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 9 — Orman koruma krtalari subay, 
gedikli erbasj ve eratmm i§aretleri ve kiyafet-
leri Milli Miidafaa vekaletinin miitaleasi alina-
rak Ziraat vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri 
Heyeti tarafmdan tasdik olunacak bir nizamna-
me ile tesbit omnur. 

MADDE 10 — Orman koruma krtalarma ali-
nacak miikellef erad her sene son yoklamada 
ihtiyac nisbetinde askerlik §ubelerince orman 
koruma krtalarma tefrik ve muayyen celb za-
manlarmda sevk olunurlar. Bu eratta asagidaki 
sartlar bulunacaktrr: 

A - Turkce okuyub yazmak bilecek (En 
a§agi 1/3 ii), 

B - Hiisniihal sahiblerinden olmak ve fena 
sohretle tanmmamis bulunmak, agir hapis ve 
muhilli namus ciiriimlerle mahkum olmamak. 

0 - Silahli hizmete salih bulunmak, 
Q - Hizmet edecekleri mmtakalar halkmdan 

olmamak, 

9 — 
I B. E. 

MADDE 6 — Orman koruma genel komutam 
ile alay, tabur, bblttk ve taknn komutanlan or
duda alakalan baki kalmak ve azami iig sene 
hizmet etmek suretile krta vaziyeti miisait olan
lardan Milli Miidafaa vekilligince intihab ve ta
yin olunurlar. 

Bu krtalara verilecek gedikli erbaslar da 
Milli Miidafaa vekaletince temin olunur. 

j Milli Miidafaa vekilligi tarafmdan orman 
| koruma krtalarma verilen subaylarm hizmet 

miiddeti zarfmdaki sicilleri ordu sicil talimatna
mesine gore Orman genel komutanligi tarafm
dan ve orman genel komutanmm sicili de Ziraat 
vekili tarafmdan tutulur. Bu sicillerin hirer nus
hasi Milli Miidafaa vekilligine verilir. 

MADDE 7 — Orman koruma krtalarmdaki 
subaylarm ve gedikli erbaslarm maaslan, terfi, 
istifa ve tekaudliikleri ordudaki emsalleri gibi-
dir. Bulnlarla erbasji, onbasi ve erlerin maas ve 
tahsisatlari Orman umum mudiirlugii biitc.esifli-
den verilir. 

MADDE 8 — Orman koruma kitalari subay, 
gedikli erbasi, erbas, onbasi ve eratmm is>ret-
leri ve kiyafetleri Milli Miidafaa vekaletinin 
miitaleasi almarak Ziraat vekaletince tanzim ve 
Icra Vekilleri Heyeti tarafmdan tasdik oluna
cak bir kararname ile tesbit olunur. 

MADDE 9 — Orman koruma krtalarma ali-
nacak mukellef erat her sene son yoklamada ih
tiyac. nisbetinde Milli Miidafaa vekaletinin ten-
sib edecegi askerlik subelerince orman koruma 
krtalarma tefrik ve muayyen celb zamanlarmda 
sevkolunurlar. Bu eratta asagidaki sartlar bu-
lunacaktir: 

A - Hiisniihal sahibinden olmak ve fena soh
retle tanrnmamis bulunmak, agrr hapis ve mu
hilli namus ciiriimlerle mahkum olmamak, 

B - Silahli hizmete salih bulunmak, 
C - Hizmet edecekleri mmtakalar halkmdan 

olmamak, 
Bu suretle ayrilacak erattan en az iigte bir 

miktarmm okuyub yazmak bilmesi de sarttrr. 
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Hii. 

MADDE 10 — Erat ihtiyaci ve nerelere gon-
derilecegi her celb tarihinden iig ay evvel Zira-
at vekaletinden Milli Mudafaa vekaletine bildi-
rilir. 

MADDE 11 — Miikellef eratin orman koruma 
kitalarmda hizmet miiddeti jandarmada oldugu 
gibi iki buc.uk senedir. 

MADDE 12 — Orman koruma kitalannin ta-
lim ve terbiyeleri agagidaki tarzda yapilir. 

A - Subaylarm talim ve terbiyesi ormandaki 
asil vazifelerine halel gelmeyecek surette ve 
mumkiia oldugu kadar ordudaki usullere tevfi-
kan icra olunur. 

B - Orman koruma erati ilk alti aylik fili hiz-
metlerini Ziraat vekaletince Genel kurmaym 
miitaleasi ahnarak tesis edilecek talimgahlarda 
yapmak suretile talim ve terbiyei askeriyeye ta-
bi tutulurlar. Ancak orman koruma kitalannin 
te§ekkuliinde ilk defaya mahsus olmak iizere or-
dunun ve jandarmanin alti ay ve bir sene talim 
gormiig eratmdan istifade olunur. (Kadro ihti-
yacma gore alti ayda bir yapilacak celblerle 
kadronun her celbde be§te biri temin edilecek 
ve kadro ikmal edildikten sonra ordudan mual-
lim erad artik almmayacaktrr). 

C - Orman koruma kitalarmda vazifesinin 
musaadesi nisbetinde askeri talim ve terbiyenin 
devamma da dikkat olunur. 

Q - tJmumiyetle piyade ve dag talimatname-
leri orman koruma kitalan iciln esastrr. 

D - Munhasrran talim ve terbiye noktai na-
zarmdan f rrka ve kolordu komutanlan mmtaka-
lari dabilindeki orman koruma krtalarmi teftis 
edebilirler. 

G - Orman koruma kitalannin mesleki ta
lim ve terbiyesi Ziraat vekaletince tayin ve tes-
bit edilecek talimatname ve usullere gore yapi-
lrr. 

MADDE 13 — Hizmet miiddeti iki buguk 
sene olan ve senede iki celbe tabi tutulan orman 
muhafig kitalan erati icin, liizumu kadar erat 
Milli Miidafaa vekaletinin tesbit edecegi asker-
lik subelerinden tefrik ecMlir. Son yoklamalar-
da bu suretle orman muhafiz kitaatma ayrdacak 
eratm celb zamam gelinceye kadar orman koru
ma kitaatma liizumu olan yeni erat, jandarma 

Zr. E. 

MADDE 10 — Erler ihtiyaci ve nerelere 
gonderilecegi her celb tarihinden iig ay ewel 
Ziraat vekaletinden Milli Mudafaa vekaletine 
bildirilir . 

MADDE 11 — Miikellef erlerin orman koru
ma kitalarmda hizmet miiddeti jandarmada ol
dugu gibi iki buguk senedir. 

MADDE 12 — Orman koruma krtalarmm ta
lim ve terbiyeleri asagidaki tarzda yapilir : 

A - Subaylarm talim ve terbiyesi ormandaki 
asil vazifelerine halel gelmeyecek surette ve 
miimkun oldugu kadar ordudaki usullere tevfi-
kan icra olunur. 

B - Orman koruma erleri ilk alti aylik fili 
hizmetlerini Ziraat vekaletince Genel Kurma
ym miitaleasi almarak tesis edilecek talimgah
larda yapmak suretile talim ve terbiyei askeri
yeye tabi tutulurlar. Ancak orman koruma ki-
talarmm tesekkuliinde ilk defaya mahsus olmak 
iizere ordunun ve jandarmanm alti ay ve bir se
ne talim gormus erlerinden istifade olunur. 

(Kadro ihtiyacma gore alti ayda bir yapila
cak celplerle kadronun her celpte beste biri te
min edilecek ve kadro ikmal edildikten sonra 
ordudan muallim erler artik almmayacaktrr). 

Orman koruma kitalarmda vazifesinin miisaa-
desi nisbetinde askeri talim ve terbiyenin deva-
mina da dikkat olunur. 

Q - TJmumiyetle piyade ve dag talimname-
leri orman koruma kitalan igin esastrr. 

D - Munhasrran talim ve terbiye noktai na-
zarmdan turn ve kor komutanlan mmtakalan 
dahilindeki orman koruma krtalarmi tefti§ ede
bilirler. 

G - Orman koruma kitalannin mesleki talim 
ve terbiyesi Ziraat vekaletince tayin ve tesbit 
edilecek talimatname ve usullere gore yapilir. 

MADDE 13 — Hizmet miiddeti iki bucuk se
ne olan ve senede iki celbe tabi tutulan orman 
muhafiz kitalan erleri igin, liizumu kadar er
ler Milli Mudafaa vekaletinin tesbit edecegi as-
kerlik §ubelerinden tefrik edilir. Son yoklama-
larda bu suretle orman muhafiz kitaatma ay
rdacak erler celb zamani gelinceye kadar ilk 
zamanda orman koruma kitaatma liizumu olan 
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M. fit. E. 

MADDE 11 — Erad ihtiyaci ve nerelere gbn-
derilecegi her celb tarihinden iig ay ewel Zi
raat vekaletinden Milli Miidafaa vekaletine 
bildirilir. 

MADPDE 12 — Miikellef eratm orman koru-
ma kitalarmda hi2met muddeti jandarmada ol
dugu gibi iki buguk senedir. 

MADDE 13 — Orman koruma krtalarmm ta-
lim ve terbiyeleri asagidaki tarzda yapilir: 

A - Subaylann talim ve terbiyesi ormanda-
ki asil vazifelerine halel gelmeyecek surette ve 
mumkiin oldugu kadar ordudaM usullere tev-
fikan icra olunur. 

B - Orman koruma erati ilk alti aylik fill hiz-
metlerini Ziraat vekaletince Genel kurmaym 
miitaleasi almarak tesis edilecek talimgahlarda 
yapmak suretile talim ve terbiyei askeriyeye 
tabi tutulurlar. Ancak orman koruma krtalari-
nm tesekkiiliinde ilk def aya mahsus olmak iize-
re ordunun ve jandarmanm alti ay ve bir sene 
talim gormiis eratmdan istifade olunur. 

(Kadro ihtiyacina gore alti ayda bir yapila-
cak celblerle kadronun her celpte beste biri te-
min edilecek ve kadro ikmal edildikten sonra 
ordudan muallim erat artik almmayacaktir). 

0 - Orman koruma kitalarmda vazifesinin 
musaadesi nisbetinde askeri talim ve terbiyenin 
devamma da dikkat olunur. 

Q - Umumiyetle piyade ve dag talimatname-
leri orman koruma krtalan igin esastrr. 

D - Munhasrran talim ve terbiye noktai na-
zarmdan kor ve or komutanlan mmtakalan 
dahilindeki orman koruma kitalarmi teftis ede-
bilirler. 

G - Orman koruma krtalarmm mesleki talim 
ve terbiyesi Ziraat vekaletince tesbit edilecek 
usullere gore yapilir. 

MADDE 14 — Hizmet muddeti iki buguk se
ne olan ve senede iki celbe tabi tutulan muha-
fiz kitaati erati igin, liizumu kadar erat Milli 
Miidafaa vekaletinin tesbit edecegi askerlik 
^ubelerinden tefrik edilir. Son yoklamalarda 
bu suretle orman muhafiz kitaatma ayrilacak 
eratm celb zamam gelinceye kadar orman ko
ruma kitaatma liizumu olan yeni erat, jandar-

£. E. 

MADDE 10 — Milli Miidafaa encumeninin 
11 nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Miikellef eratm orman koru
ma kitalarmda hizmet muddeti iki buguk se
nedir. 

MADDE 12 — Orman koruma krtalarmm 
talim ve terbiyeleri asagidaki tarzda yapilir, 

A - Subaylarm talim ve terbiyesi ormanda-
ki asil vazifelerine halel gelmiyecek surette ve 
mumkiin oldugu kadar ordudaki usullere tevfi-
kan icra olunur. 

B - Orman koruma erati ilk alti aylik fill 
hizmetlerini Ziraat vekaletince genel kurmaym 
miitaleasi almarak tesis edilecek talimgahlar
da yapmak suretile askeri ve mesleki talim ve 
terbiyeye tabi tutulurlar. 

C - Orman koruma kitalarmda vazif enin mii-
saadesi nisbetinde askeri talim ve terbiyenin 
devamma da dikkat olunur. 

Q - Munhasiran talim ve terbiye noktai na-
zarmdan kor ve or komutanlan mmtakalan da
hilindeki orman koruma kitalarmi teftis, ede-
bilirler. 

D - Orman koruma krtalarmm mesleki ta
lim ve terbiyesi Ziraat vekaletince tesbit edile
cek usullere gore yapilir. 
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— 12 — 
Zr, E. 

ve giimriik muhafaza teskilatma ayrdan eratm 
fazlasmdan verilir. 

MADDE 14 — Erbaslar su suretle temin ve 
tedarik edilir: 

A - Alti ay fill hizmet yapmis, olan orman 
koruma eratmdan liyakat gosterenler koruma 
alay komutanlari veya miistakil tabur komutan-
lari taraf isndan imtihan edilerek onbasiliga nas-
bolunur. 

B - Orman koruma krtalari iginde erbasiiga 
terfi, ordudaki esaslara gore orman koruma 
alaylari dahilinde hazirlanir ve orman koruma 
komutanligi tarafmdan tasdik olunur. 

MADDE 15 — Orman koruma erat ve erbas-
larm tahsisati berveghi atidir: 

A - Orman koruma erati alti aylik talim ve 
terbiyeleri esnasmda her tiirlu masraflari Ziraat 
vekaleti butgesindeh verilmek iizere askeri erat 
gibi maa§ alirlar ve ilbas ve iase edilirler. 

B - Orman koruma kitalarma dahil olduktaii 
sonra, yani ilk alti aylik hizmeti miiteakib iskan 
ve ilbas ile askeri talimat ve yem kanununa gore 
yapilacak iaseden baska gavuslara - 15 -, onba-
silara - 7,5 -, erlere (5) ser lira verilir. 

C - Orman koruma kitalarma verilecek su-
bay memur ve eratin gelis, gidis harcirahlan 
maaslan ve her tiirlu masraflari Ziraat vekaleti 
biitgesinden verilir. 

Q - Erat ve erbaslardan iki buguk senelik 
fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman teski-
latma girmege talib olanlar kadronun miisaa-
desine ve ehliyetlerine gore orman islerinde is-
tihdam olunabilirler, 

MADDE 16 — Askeri orman koruma krta-
larmm te§ekkiil ettigi mahallerde mevcud or
man muhafaza memurlan orman mesaha me-
muru unvanmi alirlar. 

(S. Sayisi 

yeni erler, jandarma ve Giimriik muhafaza te§-
kilatma ayrilan erlerin fazlasmdan verilir. 

MADDE 14 — Erbaglar §u suretle temin ve 
tedarik edilir. 

A - Alti ay fill hizmet yapmis, olan orman 
koruma erlerden liyakat gosterenler koruma alay 
komutanlari veya miistakil tabur komutanlari 
tarafmdan imtihan edilerek onbagiliga nasbolu-
nurlar. 

B - Orman koruma krtalari iginde erba§iliga 
terfi, ordudaki esaslara gore orman koruma alay
lari dahilinde hazirlanir ve orman koruma Ge-
nel komutanligi tarafmdan tasdik olunur. 

MADDE 15 — Orman koruma erler ve erba-
silarmm tahsisati asagida gosterilmigtir: 

A - Orman koruma erati alti aylik talim ve 
terbiyeleri esnasmda her tiirlii masraflari Zira
at vekaleti biitgesinden verilmek iizere askeri 
erler gibi maa§ alirlar ve ilbas ve ia§e edilirler. 

B - Orman koruma kitalarma dahil olduk-
tan sonra, yani ilk aylik hizmeti miiteakib 
iskan ve ilbas ile askeri tayinat ve yem kanu
nuna gore yapilacak ia§eden ba§ka gavu§lara 
(15), onbasilara (7,5), erlere (5) §er lira verilir. 

0 - Orman koruma kitalarma verilecek su-
bay memur ve eratm geli§, gidi§ harcirahlan 
maa§lan ve her tiirlii kanuni masraflari Ziraat 
vekaleti biitgesinden verilir. 

(• - Erler ve erbaslardan iki buguk senelik 
fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman tes-
kilatma girmeye talib olanlar kadronun miisa-
adesine ve ehliyetlerine gore orman islerinde 
istihdam olunabilirler. 

MADDE 16 — Askeri orman koruma kita-
larmm te§ekkul ettigi mahallerde mevcud or
man muhafaza memurlan orman mesaha me-
muru unvanmi alrr. 

MADDE 17 — Askeri orman koruma krta-
larmm teessiis ettigi yerlerde orman kanununun 
orman bekgilerine verdigi vazife ve salahiyetler 
bu kitalara intikal eder ve askeri orman koru* 
ma krtalarmm ormana aid vazife ve salahiyet 
bakimmdan orman tesskilatile alaka ve miinase-
betleri Milli Mudafaa ve Ziraat vekaletlerince 
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ma ve giimruk muhafaza teskilatma ayrilan 
eratm fazlasmdan verilir. 

MADDE 15 — Erbaslar su suretle temin ve 
tedarik edilir: 

A - Alti ay fill hizmet yapmis olan orman 
koruma kitaatmda liyakat gosteren erat, ko
ruma alay komutanlari veya miistakil tabur 
komutanlari tarafmdan imtihan edilerek onba-
siliga nasbolunurlar. 

B - Orman koruma krtalan igin de erbasliga 
terfi, ordudaki esaslara gore orman koruma 
alaylari dahilinde hazirlanir ve orman koruma 
genel komutanligi tarafmdan tasdik olunur. 

MADDE 16 — Orman koruma erat ve er-
bajjflarmm tahsisati berveghi atidir: 

A - Orman koruma erati alti aylik talim ve 
terbiyeleri esnasmda her tiirlii masraflan Zi-
raat vekaleti biitgesinden verilmek iizere aske-
ri erat gibi maas alirlar ve ilbas ve iase edi-
lirler. 

B - Orman koruma kitalarma dahil olduk-
tan sonra, yani ilk alti aylik hizmeti miiteakib, 
iskan ve ilbas ile askeri tayinat ve yem kanu-
nuna gore yapilacak iaseden baska gavuslara 
15, onbasilara 10, erlere 5 lira verilir. 

C - Orman koruma kitalarma verilecek su-
bay, memur ve eratm gelis, gidis harcirahlari 
maaslari ve her tiirlii kanuni masraflan Zira-
at vekaleti biitgesinden verilir. 

Q - Erat ve erbaslardan iki buguk senelik 
fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman teski
latma girmege talib olanlar kadronun miisaa-
desine ve ehliyetlerine gore orman islerinde is-
tihdam olunabilirler. 

MADDE 17 — Ziraat encumenin 16 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 18 — Askeri orman kitalarmm or-
mana aid vazife ve salahiyet bakimmdan or
man teskilatile alaka ve miinasebetleri Milli 
Miidafaa ve Ziraat vekillerince miistereken ya
pilacak ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olu-
naoak bir nizamname ile tesbit olunur. 

13 — 
B. E. 

MADDE 13 — Erba§lan ve onbagilar §u su
retle temin ve tedarik edilirler. 

A - Alti ay fili hizmet yapmi§ olan orman 
koruma krtaatindan liyakat gosteren erat ko
ruma alay komutanlari veya miistakil tabur 
komutanlari tarafmdan imtihan edilerek onbagi-
liga nasbolunurlar. 

B - Orman koruma krtalan iginde erbagi-
liga terfi, ordudaki esaslara gore orman 
koruma alaylari dahilinde hazirlanir ve orman 
koruma genel komutanligi tarafmdan tasdik 
olunur. 

MADDE 14 — Orman koruma erati alti ay
lik talim ve terbiyeleri esnasmda her tiirlii mas-
arflan orman umum miidiirliigii biitgesinden ve
rilmek iizere askeri erad gibi maa§ alirlar ve 
ilbas ve ia§e edilirler. 

Orman koruma kitalarma dahil olduktan son
ra, ilk alti aylik hizmeti miiteakib iskan ve ilbas 
ile askeri tayinat ve yem kanununa gore yapi
lacak ia§eden ba§ka gavuglara (15), onba§ilara 
(10) ve her ere (5) lira maag verilir. 

Orman koruma kitalarma verilecek subay 
memur gedikli erbag, erbag, onbagi ve eratm 
gelig, gidig harcirahlari, maaglan ve her tiirlii 
kanuni masraflan orman umum miidiirliigii biit
gesinden verilir. 

Erad, onbagi ve erbaglardan iki buguk sene
lik fili hizmetlerini bitirdikten snora orman tes
kilatma girmege talib olanlar kadronun miisa-
adesine ve ehliyetlerine gore orman i§lerinde is-
tihdam olunabilirler. 

MADDE 15 — Ziraat enciimeninin 16 nci 
maddesi aynen. 
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MADDE 17 — Orman koruma kitalarinin si-
lahlari (Tiifek vasair teferruati) ve cebhanesi 
ihtiyaoa tgore Milli Miidafaa vekaletince ve di-
ger tecbizat ve malzeme de Ziraat vekaletince 
temin olunur. Milli Miidafaa vekaletince verile-
cek olan silah, cebhanenin nakil masraflan 
Ziraat vekaleti butc,esinden temin olunur. 

MADDE 19 — Orman koruma krtalarinm 
te^kilati ormanm miibrem ihtiyacma ve Milli 
Miidafaa ile Ziraat vekaletleri arasmdaki an-
la§maya musteniden yapilacaktrr. 

IVtADDE 18 — Orman koruma kitalari su-
baylari, gedikli erbaslar, erbaslar ve erleri biz-
met ve vazifelerinden miimbais disipline aid 
suglardan dolayi askeri muhakeme usulleri ka-
nunu ile askeri ceza kanununa tabidirler. 

MADDE 20 — l§bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun tatbikatma aid 
umumi talimat Milli Miidafaa ve Ziraat veka-
letlerince yapilir. 

Zr. E. 

miistereken yapilacak ve icra Vekilleri heye-
tince tasdik olunacak talimatname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 18 — Orman koruma kitalarinin 
silahlan (Tiifek vesair teferruati) ve cebha
nesi ihtiyaca gore Milli Miidafaa vekaletince 
ve diger teghizat ve malzeme de Ziraat vekale
tince temin olunur. Milli Miidafaa vekaletince 
verilecek olan silah ve cebhanenin nakil mas
raflan Ziraat vekaleti biitgesinden temin olu
nur. 

MADDE 19 — Orman koruma kitalari su-
baylari, gedikli erbaslar, erbaslar ve erler hiz-
met ve vazifelerden miimbais suglardan dolayi 
askeri muhakeme usulleri kanunu ile askeri ce
za kanununa tabidirler. 

MADDE 20 — t$bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun tatbikatma aid 
umumi talimat, Milli Miidafaa ve Ziraat veka-
letlerince yapilrr. 
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MADDE 19 — Ziraat enciimeninin 18 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 20 — Ziraat enciimeninin 19 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 21 — Ziraat enciimeninin 20 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 22 — Ziraat enciimeninin 21 nci 
maddesi aynen. 

(S. Sa; 

MADDE 16 — Orman koruma krtalarmm si-
lahlari (Tiifek ve sair teferruati) ve cephanesi 
ihtiyaca gore Milli Miidafaa vekaletince ve di-
ger techizat ve malzeme de orman umum miidur-
liigiince temin olnur. Milli Miidafaa vekaletince 
verilecek olan silah ve cephanenin nakil masraf-
lari orman umum mudurliigu biitgesinden tesviye 
olunur. 

MADDE 17 — Askeri orman koruma kitalari-
nrn teessiis ettigi yerlerde orman kanununun 
orman bekcileri ve bekcj. ba§ilarma verdigi va-
zife ve salahiyetler bu krtalara intikal eder ve 
askeri orman koruma krtalarinm ormana aid 
vazife ve salahiyet bakrmmdan orman te§kila-
tile alaka ve miinasebetleri Milli Miidafaa ve Zi
raat vekaletlerince mii§tereken yapilacak ve Icra 
vekilleri Heyetince tasdik olunacak kararname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 18 — Orman koruma krtalari su-
baylari, gedikli erba§lar, erba§lar, onba§ilar 
ve erleri hizmet ve vazif elerinden miimbais sug-
lardan dolayi askeri muhakeme usulii kanunu 
ile askeri ceza kanununa tabidirler. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Orman koruma 
krtalarmm tesekkiiliinde ilk defaya mahsus ol-
mak iizere ordunun ve jandarmanm alti ay ve 
bir sene talim gormiig eratmdan istifade olunur. 
Kadro ihtiyacma gore alti ayda bir yapilacak 
her celbde kadronun be§te biri temin edilir 
ve kadro ikmal edildikten sonra ordudan mual-
lim erad artik almmaz. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Ilk te§ekkiilde 
orman koruma krtalarma ayrilacak eratm celb 
zamani gelinceye kadar bu krtalara liizumu olan 
yeni erad, jandarma ve giimriik muhafaza tes-
kilatma ayrilan eratm fazlasmdan verilir. 

MADDE 19 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 
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MADDE 22 — Isbu kanunun hukiimlerini ic-
raya Milli Miidafaa ve Ziraat vekilleri memur-
dur. 

6 - I - 1937 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

7. inonii 8. Saracoglu K. Ozalp 

Da. V. Ha. V. Mai. V. 
S. Kaya Dr. T. It. Aras F. Agrah 
' Mf. V. Na. V. Ik. V. 
S. Ankan A. (Jetinhaya G. Bayar 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkman 

Zr. B. 

MADDE 22 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Milli Miidafaa ve Ziraat vekilleri memur-
durlar. 
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MADDE 23 
maddesi aynen. 

M. M. H. 

Ziraat encumeninin 22 nci MADDE 20 
maddesi aynen. 

B. E. 

Ziraat encumeninin 22 nci 

11 +m* 11 
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