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encümeni mazbataları (1/946) 17 

3 — Resmî dairelerde elektrik tenviratının 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Türkiyeye gelecek muhacirler hakkındaki kanun 

teklifinin reddine dair mazbata kabul edildi. 
izmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkındaki 

kanun lâyihasının Muhtelit bir encümende müzakeresi 
kararlaştırıldı. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kanununa muvak
kat bir madde, ve Posta, telgraf ve telefon teşkilât 
kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâ
yihalarının birinci müzakereleri yapıldı. 

Lâyihalar 
1 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

idaresinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağlanan in
şaat dairesinin bu ayrılmadan doğan vaziyetinin tes-
biti hakkmda kanun lâyihası (1/1079) (Nafıa ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1080) (Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud hâdise ve 
ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik mu
kavelenamenin tasdikma dair kanun lâyihası (1/1081) 
(Hariciye ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

4 — Türkiye - Sovyejt ticaret ve tediye anlaşma
sına bağlı bir numaralı listede 754 tarife pozisyonu 
karşısında gösterilen harfler arasında yapılacak de
ğişikliğe aid notanın tasdiki hakkmda kanun lâyihası 
(1/1082) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine) 

5 — Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavelesi
nin tadiline mütedair protokolün tasdiki hakkmda 
kanun lâyihası (1/1083) (Hariciye encümenine) 

6 — Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/1084) (Ad
liye encümenine) 

7 — Umıimî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile 
halli hakkmda kanun lâyihası (1/1085) (Dahiliye, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve mez
kûr kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/1086) (Dahiliye encümenine) 

9 — Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların 
muhafazasının temini hakkmda kanun lâyihası 
(1/1087) (Dahiliye, Nafıa, Iktısad ve Adliye encü
menlerine). 

Teklifler 
10 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi me

murlarının teşkilâtı hakkında kanun teklifi (2/75) 
(Bütçe encümenine). 

11 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 nci 
maddesine istinaden tekaüd maaşları birinci derece 
üzerinden malûl olanların ayrıca bu kanunun 30 ncu 

Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve ha
kem muahedesile samimî anlaşma misakma munzam 
muahedenamenin tasdikma dair kanun lâyihası da 
müzakere ve kabul edilerek cuma günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Çanakkale İsparta 

Z. 6. Etili K. Ünal 

maddesinden istifade edib etmiyeceklerinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/514) (Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takrirler 
12 — Balıkesir mebusu General Kâzım Ozalpm, 

Arzuhal encümeninin 18 - V - 1938 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1564 sayılı kararın Umumî Hey
ette müzakeresine dair takriri (4/75) (Arzuhal en
cümenine). 

Mazbatalar 
13 — Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir 

madde ile bir muvakkat madde eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/1071) (Ruznameye) 

14 — Bafranın Dededağı köyünden Mehmedoğlu 
Çete namile maruf Çolak Hasan Bayrağın ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/466) (Ruznameye) 

15 — 1455 numaralı kanunun bazı maddelerile 
bu kanunun ikinci maddesini tadil eden 1637 sayılı ka
nunun birinci maddesini muaddil 2016 numaralı kanu
nun ikinci maddesinin değiştrilmesi hakkmda kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/1072) (Ruznameye) 

16 — Kütahya mebusu Mehmed Somerin, askerî 
ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 3028 sayılı kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında takriri ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (4/66) (Ruznameye) 

17 — Maaş kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/737) (Ruznameye) 

18 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun 2 nci ve 9 ncu maddelerinin değiştirilmesi hak
kmda kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (1/1073) (Ruznameye) 

19 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun 14 ncü maddesile bu kanunun 1494 numaralı 
kanunla tadil edilen 10 ncu ve 16 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 2162 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/1069) (Ruznameye) 

20 — Yugoslavya Hükümetinden alman tazmi
natın Kızılay cemiyetine verilmesine dair kanun lâyi
hası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/1031) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BIRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KATİBLER — Cavid Oral (Niğde), Muzaffer Göker (Konya) 

«•» 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — AND İÇME 

1 — Ankara mebusu Muammer Erişin and 
içmesi. 

1 — Bursa mebusu Esad Sagaym vefat etti
ğine dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâlet tezkeresini okutu
yorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bursa mebusu Esad Sagaym 22 - V - 1938 

gecesi Istanbuldaki evinde vefat etmiş olduğu 

5 — MÜZAKERE I 

1 — Ordunun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu 
Mehmed Karakavzanın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/501) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Adliye encümeninin mazbatası kabul 
edilmiştir. 

2 — Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesini değiştiren 1366 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/946) [2] 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin mazbatasını 
okuyacağız. 

(Bütçe encümeninin mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea 

var mı? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 213 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 216 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Muammer Eriş yemin edecek
tir. (Muammer Eriş yemin etmiştir.) (Alkışlar). 

Dahiliye vekilliğinden alman 27 - V - 1938 ta
rihli tezkere ile bildirilmiştir. Arzederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşımızın hatı
rasını tazizen ayakda bir dakika sükût edilme
sini rica ederim. 

(Ayakda bir dakika sükût edildi) 

ELEN MADDELER 

3 — Resmî dairelerde elektrik tenviratının 
tahdidine dair kanun lâyihası ve bütçe encümeni 
mazbatası (1/745) [1] 

BAŞKAN — Bu da lâyihanın reddini taleb 
şekildedir. Mazbatayı okuyacağız. 

(Bütçe encümeninin mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? (Hayır sesle

ri). Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 —>- Askerî mamurlar hakkındaki 1455 sayı
lı kanunun 5 nci maddesüe zeylimn değiştiril
mesine ve bu kanuna iki muvakkat madde ek
lenmesine dair olan 3128 sayût kanunim 2 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbataları (1/1047) 
[2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 217 sayûı basmayazı: zaptın sonundadır. 
[2] 212 sayılı basmayazı zabUn sonundadır. 

4 — RtYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 17 — 
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3128 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadiline 

dair kanun 
MADDE 1 — 3128 sayılı kanunun 2 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 2 — 1455 sayılı askerî memurlar ka

nununa aşağıda yazılı iki muvakkat madde ek
lenmiştir : 

Muvakkat madde 1 — 1455 sayılı askerî me
murlar kanununun neşrinden önce memurlar ve 
askerî mensublar namı altmda müstahdem olub 
halen orduda muvazzaf olarak kullanılan aske
rî memurların bulundukları smıflarmdaki nasıb-
ları bir defaya mahsus olmak üzere dörder sene 
ilerletilir. 

1455 sayılı kanunun tatbikatından sonra bir 
evvelki nasıblarma göre terfileri yapılan hesab 
memurlarmm bu suretle istifade etmiş oldukları 
müddet emsallerine verilen dört sene nasıb iler
letilmesinden tenzil edildikten sonra geriye ka
lan mikdara göre işbu nasıb ilerletilmesinden 
istifade ettirilirler. 

Son smıflarmda yukarıdaki fıkra hükmün
den istifade etmeden esas nasıblarma göre nor
mal olarak terfi edecek olanların yeni smıflarm
daki nasıbları ilerletilir. 

Nasıblan dört sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gi
recek olanların artan üç seneleri yeni rütbele-
rindeki nasıblarma verilir. 

Nasıb düzeltilmesinden doğan ilerletmeler
den ötürü muhassasat verilmez. Ve bu ilerlet
meler tekaüd müddetinin hesabında filî hiz
metten sayılmaz. 

Muvakkat madde 2 — Alacakları kıdemleri 
üzerine nasıb tarihleri tashih edilecek olan as
kerî memurların tahdidi sin muameleleri 1 kâ
nunusâni 1938 tarihinden itibaren bir sene te
cil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HAMDÎ YALMAN (Ordu) — Anlamadık. 

Encümen izahat versin. 
MİLLÎ MÜDAFAA E. BAŞKANI Gl. KÂ

ZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Billî Mü
dafaada, bar subay heyeti, bir de memur heyeti 
vardır. Bunlara eskiden mensubini askeriye 
namı verilirdi. Sonradan 1455 numaralı kanun
la bunlara askerî memur unvanı verildi. Vak-
tile memuriyetleri lâğvedilen alay hesab memur
larının sırası gelenlerden bazdan birer ikişer 
sene istifade ettirilerek terfi ettirilmiş ve bun
lar eski memurlandandrr. Eski askerî memur
ların dört sene kıdem zammından istifadeleri 
teklif edilmemişti. Bu sebeble mağdur olmuşlar
dı. Bu defa diğerlerine dörder sene kıdem 
verildiği halde bunların aldıklan birer veya 
ikişer sene kıdemi dahil edilerek dörder seneye 
iblâğı teklif olunmuş ve huzuru âlinize arzolun-
muştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Devlet havayolları umum müdürlüğü teş

kilâtı Jıakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1024) [1] 

NAFIA VEKÎLÎ ALÎ ÇETÎNKAYA (Afyon 
Karahisar) — Bu lâyihanın müstacelen müzake
re edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hükümet; lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler ... Et
meyenler ... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât 
kanunu 

MADDE 1 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti hududlar riçinde 
ve dışında havayolları tesis etmek ve bu yollar 
üzerinde tayyarelerle yolcu, eşya ve posta nakli
yatı yapmak üzere teşekkül etmiş, Nafıa vekâle
tine bağlı, hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak büt
çe ile idare edilen bir Devlet müessesesidir. 

Bu müessesenin en yüksek idare âmiri Nafıa 
vekilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet hava yolları umum mü
dürlüğü memurlarmm derece, aded ve maaşla
rı, bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı maaşlar azamî olub icabmda bu 
memuriyetlere daha aşağı dereceden de memur 
tayin olunabilir. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Cetvelde küçük bir yanlışlık ol

muştur. 17 nci sayıfada, fen heyetinde; beşinci 
dereceden bir mühendis hizasında bir yıldız var. 
Onun gibi altmcı dereceden iki mühendisin hi
zasına da böyle bir yıldız konacaktır. 

[1] 218 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Başka mütalea var mı?. Mad

deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edlmiştir. 

MADDE 3 — Devlet hava yolları umum mü
dürlüğü memurları, Devlet memurlarının tâbi 
oldukları hükümlere tâbidir. 

Bunların tekaüdlükleri 1683 sayılı kanuna 
göre yapılır. 

Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Devlet havayolları umum müdürlüğü idaresine 
ve bu idareden muvazenei umumiyeye dahil 
dairelerden birine geçmiş veya geçecek olan 
memurların hizmet müddetleri mütekabilen te-
kaüdlük için meşrut olan kanunî müddetin he
sabında sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet havayolları umum 
müdürlüğü müstahdemlerinin ve maaşlı kad
rolarda ücretle istihdam edilenlerin tekaüd
lükleri hakkmda Devlet demiryollarına aid 2454 
sayılı kanunla o kanuna ek 2904 sayılı kanun 
hükümleri tatbik olunur. Bu müstahdemlerin 
aylıklarından kesilen yüzde beşlerle, Devlet ha
vayolları bütçesinden bu paranm bir senelik ba
liğine muadil tahsis edilecek meblâğ, ve yüzde 
yarım maluliyet tazminatı karşılığı, Devlet de
miryolları tekaüd sandığına yatırılır. Devlet ha
vayolları umum müdürlüğünün tayyare üzerin
de çalışan uçucu personlerinin tayyare üzerinde 
geçirdikleri müddet bir buçuk misli filî hizmet 
senesine tekabül eder. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu maddenin sonunda ikinci sa
tırda, (Personlarm) yazılmış (Personellerin) ola
caktır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihile beraber re-
ynize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Vazife ile uçuş esnasında dü
şen pilot, pilot muavini, mühendis, makinist ve 
telsizcilerden ölenlerin maaşa müstahak ailesi 
efradma, tahsis olunacak dul ve yetim maaşın
dan başka olarak, kanunî mirasçılarına bir 
defaya mahsus olmak üzere beş bin lira nakdî 
tazminat verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — A - Devlet hava yolları umum 
müdürlüğü, Nafıa vekilinin inhası, ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararile tayin ve tebdil olunur. 

B - Muhasebe müdürü Maliye vekâletince 
tayin edilir. 

Diğer memur ve müstahdemlerin tayin ve 
tebdillerile vazife ve salâhiyetleri ve idare en
cümeni ile inzibat komisyonunun sureti teşek

külü ile vazife ve salâhiyetleri ve idare muame
lâtının sureti tedviri nizamnamelerle, nakliyat 
usul ve şartları ve işletmeyi alâkadar eden hu
suslar Nafıa vekâletince tesbit olunur. 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — «Hava yol
lan umum müdürlüğü» deniliyor. «Hava yolla
rı umum müdürü» olması lâzımgelir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Evet, «umum müdür» olacak, aslı zaten 
öyledir. 

BAŞKAN — Bu şekilde değiştiriyoruz. 
Başka mütalea var mı? Kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Devlet Havayolları umum mü

dürlüğüne aid mallar Devlet malı hükmünde
dir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmet
lerine geçirenler veya her ne suretle olursa ol
sun suiistimal edenler Devlet malları hakkm
da ika olunan bu gibi suçlara müterettib ceza
lara tabidirler. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — «Devlet malı 
hükmündedir» deniyor. Devlet malı değil midir? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Havayollarının malları, havayolları şah
siyeti hükmiyesine aiddir. Devletin şahsiyeti 
hükmiyesine aid değildir. Şimdi «bu mallar Dev
let malı hükmündedir» demekle, Devlet malları
nın imtiyazlarından bunları istifade ettirmek 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Mezkûr umum müdürlüğün 
varidat fazlası Devlete aid olduğu gibi Bütçe 
açığı da Devletçe kapatılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine gö
re icra ve tesis olunur. Ancak bu sarfiyata 
müteallik evrakm vizesi Divanı muhasebatça 
badessarf yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İdarenin yolcu, eşya, mey
dan, hangar tarifeleri ve P. T. T. idaresile müş
tereken tesbit edecekleri posta tarifeleri Nafıa 
vekâletince tasdik olunduktan sonra meriyet 
mevkiine girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet hava yolları umum 
müdürlüğünün tayyarelerile her ne şekil ve su
retle olursa olsun meccanen seyahat edilemez. 
Ancak idare memurlarmm vazife icabı yapacak
ları seyahatler bu hükümden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
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mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İdarenin bütün tesisat ve ve
saiti, Devlete aid askerî ve mülkî fabrikalarda 
maliyet fiatma tamir ve ıslah edilir. Ve müsta-
celen lüzum olacak yedek eşya, malzeme ve ve
sait, Devlete aid askerî ve mülkî depo ve ambar
lardan maliyet fiatile satılır. Bu tarzda yap
tırılacak tamirat ile almacak malzeme bedelle
ri mezkûr fabrika ve depolara usulü veçhile 
nakden verilir. 

BAŞKAN — Mladde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13 — İdare tayyareleri, askerî ve 
haya kurumu meydan ve yardımcı meydanların
dan, askerî ve hava kurumu tayyareleri dahi 
hava yollarının meydan ve yardımcı meydan
larından karşılıklı ve ücretsiz istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Meteoroloji umum müdürlü
ğü, hava yolları idaresi tarafından lüzum görü
lecek zamanlara göre, hava rasadlarmı topla-
yıb, yine hava yelları idaresinin tayin edeceği 
müddetler içinde hava meydanlarına verir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi de, işbu ida
reye aid hava rasad raporları hakkındaki tel
grafların ve seyrüsefer emniyetine aid muha
beratın, diğer muhaberelere takdimen ve seri-
an çekilmesini temin eder. Havayolları idaresi 
ve Meteoroloji umum müdürlüğü, birbirinin tel
siz istasyonlarından karşılıklı istifade ederler. 
Havayolları idaresinin telsiz istasyonlarında, 
Meteoroloji umum müdürlüğünce vücuda geti
rilecek rasad merkezlerinde işletme ve idare ba
kımlarından memurların vazifeleri bu iki idare 
arasında müştereken tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Yolcular, bin lirası mecburî 
olmak üzere on bin liraya kadar sigorta edilir. 
Sigorta primi, Nafıa vekâletince münasib görü
lecek sigorta şirketlerile bilitilâf tesbit edile
cek nisbetler dahilinde bilet ücretlerine ilâve
ten almarak emanete irad kayid ve sigorta mu
kaveleleri mucibince emaneten reddiyat sureti-
le tesviye edilir. 

Kaza neticesinde maluliyet veya vefat vu
kuunda, sigorta edilen mikdar yolculara veya 
kanunî mirasçılarına mukavelesine tevfikan si
gorta şirketi tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16 — Nafıa vekâletince, Devlet 
hayayolları idaresi için yabancı memleketlerden 
mubayaa edilecek her nevi tayyare, telsiz ciha
zı, emniyet ve işaret tesisatı ve bunlara müte
allik her türlü yedek edevat ve malzeme güm
rük resminden ve diğer vergilerden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE İ — Halen havayol
ları idaresinde ihtisas ve teknik mevkilerinde 
ücretle müstahdem bulunanların almakta olduk
ları ücretleri tutarına tekabül eden maaş dere
celerini geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere teşkilât kadrosuna nakil ve tayinleri ca
izdir. Ancak bu maaşlar bu idarede veya bu ida
renin bağlı bulunduğu vekâlet hizmetlerinde üç 
sene çalışmadıkça mükteseb bir hak teşkil etmi-
yeceği gibi bunlardan Yüksek mekteb mezunu 
olmryanlar da 1452 sayılı kanunla tesbit edilen 
(A) serisine tekabül eden maaşlı memuriyet
lere tayin edilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Teşkilât kadro
sundaki memuriyetlere maaşlı memur tayin edi
linceye kadar bu memuriyetlerde maaşları em
sal hâsılı ile birlikte ücret olarak verilmek su-
retile halen müstahdem olanlarla icabmda yeni
den tayin ounacak ücretli memur da kullanıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi teşkilâtı hakkmdaki 20 - V - 1933 ve 
30 - V - 1935 tarih ve 2186, 2744 sayılı kanun
lar mülgadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 30 mayıs 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

6 — Emeldi binbaşı Şükrü Aytuğun cezası
nın affine dair Adliye encümeni mazbatası 
(5/66) [1] 

[1] 214 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-

talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun cezasmm affine 
dair kanun 

MADDE 1 — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik ne
ticesi olarak ölüme sebebiyet vermek suçundan 
Eskişehir Ağır ceza mahkemesince hükmedilib 
temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 8 - X -
1937 tarih ve 3508 saydı ilâmile bir sene dört 
ay hapse ve 132 lira ağır para cezasma mahkûm 
edilen Eskişehir lisesi askerî hazırlık dersi öğret
meni emekli binbaşı îbrahimoğlu Şükrü Aytu
ğun cezası bütün hukukî neticelerine şamil ol
mak üzere affedilmistir. 

HAMDÎ YALMAN (Ordu) — Arkadaşlar, 
bu hâdise çok feci bir hâdisedir. Bir öğretmen, 
dikkatsizliği yüzünden, üç gencin ölümüne se
bebiyet veriyor. Sonra, mahkeme kendisini mah
kûm ediyor. Şimdi, müracaat etmiş, af taleb 
ediyor. « Ben hata ettim, esasen bana verilen 
fişekler manevra fişeği olması lâznndı. Halbu
ki depodan harb fişeği göndermişler » diyor. 
Yani « bunun farkma varmadım » demek isti
yor. Nasıl olur, rica ederim. Karşısında bir çok 
insanlar bulunan bir adam, eline almış olduğu 
fişeğin manevra veya harb fişeği olduğunu an
lamaması kabil midir? Ben asker olmadığım hal
de bunu dahi benim elime verseler harb fişeği 
mi, manevra fişeği mi derhal anlarım. Demek 
ki çok büyük bir kayidsizlik ve dikkatsizlik var
dır. Sonra işittiğime göre, o gün hava gayet fe
na imiş. Dışarıda ders verilemiyormuş, bodru
ma girmişler, orada ders vermiş. O gün hava fe
na ise çocukları bodruma sokub ders vermenin, 
manası var mıdır? 

Yine işittiğime göre, fevkalâde kayidsiz, dik
katsiz bir adammış. Makineli tüfengin karşı
sına talebeleri toplarmış. Velhasıl büyük bir 
hata işlemiştir. Adliye encümeni af için bir 
esbabı mucibe gösteriyor. Nevrestenikmiş, has
ta imiş, asabî imiş. Her cürmü işleyen adam nev-
restenik olur, hasta olur, asabî olur, müteessir 
olur. Böyledir diye heb mücrimleri affetmek 
mi lâzımgelir? Ben bunun affini doğru bulmu
yorum. Bu gibi adamlar, velev dikkatsizlik bi
le olsa, cezalarını çekmelidirler. Nasıl olur, bü
tün evlâdı vatanı bu adamlarmn ellerine teslim 
ediyoruz. Bu lâyihanın reddini teklif ediyorum 
(Doğru sesleri). 

İSTAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Arka
daşlar; bu elîm netice Eskişehir muhitinde bü
yük bir heyecan uyandırmıştır. Bu üç çocuğun 
ölümü, üç ailenin matem içerisinde yuvarlanma
sına sebebiyet vermiştir. Zaten maddei kanuni
ye nedir? Hata... Hata olmasaydı, ağır bir ceza 
olmuş olurdu. Hata haddi zatinde vardır. Dik-
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katsizlik, yedi ihtiyarda olmayan, esbabı muhaf-
fifeden olan bir şey değildir. Çocukların va
ziyetini tesbit etmek, ihtiyatlı olmak için do 
kurşunu muayene etmek lâznndı. Bu muallim 
bunİara riayet etmemiştir. Adliye encümeni maz
batasında, arkadaşımızın buyurduğu gibi, nev-
resteni olması, asabî olması gibi haller esbabı 
mazeret olarak gösteriliyor. Bendeniz bunu 
doğru görmüyorum. Çünkü bu, yol açacak, ya-
rm birisi daha kalkacak, bir hata için bir af ta
leb edecektir. Binaenaleyh affi doğru bulmu
yorum. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Her hangi bir ceza hükmünün affedilme
si talebleri hakkmda yapılacak muamele, dahi
lî nizamnamemizin 54 ncü maddesinde sarih 
olarak gösterilmiktedir. Af, nihayet bir atıfettir. 
Bu atıfetin bahsedilmesi ne pazarlığı, ne de şu 
bu şekilde affedilecek meselenin esasen suç teş
kil etmiyeceği ve o yapılan muamelenin doğru 
bir hareket olmadığı manasmı tazammun etmez. 
Çünkü, adalet makamatı, hiç bir kuvvetin tağ
yir ve tebdil edemiyeceği şekilde, onun hakkm
da hükmünü vermiştir. Binaenaleyh af isteyen 
o zat, tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölü
me sebebiyet verme suçundan mahkûmdur. 
Şimdi her hangi bir mahkûm, değil böyle gayri 
kasdî bir suçtan, kasdî bir suçtan, kasdî bir cü
rümden mahkûm olsa da, af ve atıfet taleb ede
bilir. Affetmek Büyük Millet Meclisinin huku
ku hükümranisindendir ve bu salâhiyeti dile
diği gibi istimal edebilir (Gürültüler). Müsaa
de buyurun. Bu mahkûmun verdiği arzuhal, Ar
zuhal encümeninde, usulü dairesinde, Adliye ve
kâletinin memuru mahsusu veya vekilin huzu
ru ile tedkik edilmiş; demin arzettiğim nizam-
namei dahilinin 54 ncü maddesi, Arzuhal encü
meninin bu kabil müstediyat üzerinde yapacağı 
tedkik neticesinde işi nazara şayan görürse Ad
liye encümenine inha eder dior, binaenaleyh 
Arzuhal encümeni, bunu da nazara şayan 
görerek Adliye encümenine inha etmiştir. 
Adliye vekâleti, bu mahkûm hakkmda Mec
lisin vereceği af kararma dair, bir nok-
tai nazarı ve itirazı olmadığını da der-
meyan etmiştir. Şimdi Adliye encümeniniz, usu
lü dairesinde, Arzuhal encümeninin bu mazbata
sı ve ayrıca celbettiğimiz mahkeme dosyası üze
rinde tedkikatmı yaptı. Mahkûm 4 ncü kolor
duya mensub bir binbaşı subaydır. Eskişehir 
lisesinde askerî hazırlık dersi öğretmenidir. 
Bu hâdise, makineli tüfengi talebeye gösterir
ken, depodan makineli tüfenge konmuş olan fi
şeklerin harekete getirilmesile vukua gelmiş. 
Tüfenk harekete gelince, karşıda 4 çocuğun yu
varlandığını öğretmen görür. Dosya ve ilâm 
münderecatmdan anlaşılıyor ki, bu tüfengin ha
rekete geçmesile dört fişeğin atılması için ge
çen zaman pek kısadır. Vaziyeti görür görmez 
hareketi kesiyor. Fakat bu feci manzara karşı-
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smda da donub kalıyor. Filhakika bu hâdise üç 
çocuğun ölmesi ve birinin de yaralanmasile ne
ticelenmiştir ; Mahkemenin kendisine atfettiği 
suç; bu fişenklerin bir defada kendisi tarafın
dan muayene edilmesinde basiret ve dikkat gös-
termemesidir. Binaenaleyh, bu dikkatsizlik, na
zarı adalette, kendisinin mahkûmiyetini müeddi 
olan maddeye temas eder bir suç telâkki edil
miş ve bir sene dört ay mahkûmiyetine karar 
verilmiş .. (Gürültüler). Müsaade buyurunuz 
bizim için burada iltizam edilmiş hiç bir mesele 
yoktur. 

Hüküm kesbi katiyet ettikten sonra, Konya-
da ikamet etmekte olan bu adam hakkında, hü
küm infaz edilmiş, yani kendisi ceza evine ko
nulmuştur. Fakat hastalığı dolayısile, yine ka
nunî salâhiyete binaen, mahkûmiyetin infazı 
ikmal edilmeden ceza evinden çıkarılmış. Mer
but raporlara bakılırsa görülür ki, bu adam ade
ta benliğinden çıkmak derecede asabî bir hasta
lığa duçar olmuştur. Hakikaten binbaşılığa er
miş bir askerin böyle ders esnasında kendi tale
besinden üç masum çocuğun ölümü gibi bir hâ
diseye müsebbib olmak suretile bir suitalie kur
ban olması hali, zannederim M, maneviyatı üze
rinde tesiri ve tabib raporunda da görüldüğü 
veçhile, kendisinin nevresteniye ve asabî bir 
hastalığa uğraması şeklinde büyük olmuş ve 
bu sebeblerden Arzuhal encümeni istidasını şa
yanı inha görmüştür. Şimdi bu âtifeti, Yüksek 
heyetin sahib olduğu hukuku hükümraniye bi
naen istimal edib etmemek elbette size aiddir. 

Bendenizce yapılacak olan şey, vazifeten keyfi
yeti izahtan ibarettir. Tasvibi veya ademi tasvibi 
hususunda karar Heyeti aliyenindir ve bu ka
rar nasıl tecelli ederse isabet şüphesiz ondadır. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ka
nundaki «Bütün hukukî neticelerine şamil ol
mak üzere» demekten kasit nedir?. 

İzah buyursunlar. 
ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Cezanın bütün hukukî netayicinden ken
disinin kurtulması demektir. Ceza kanununda 
böyle yazar. 

HAMDI YALMAN (Ordu) — Üç çocuk öl
müş. Velev hata olsun. Ortada bir suçlu var. 
Ziya Gevher arkadaşımın sorduğu gibi, bütün 
hukuku ile mi affediyoruz?. Yarın Büyük Mec
lisiniz bu üç çocuğun ailesinin karşısına ne diye 
çıkacaktır?. (Çok doğru sesleri). 

Sonra arkadaşlar, bu adam daha bu suçu 
yapmazdan evvel hakkında tabib raporu vardır, 
bir hafta evvel, nevrasteniye müptela diye hak
kında rapor verilmiştir. Buna rağmen nasıl 
oluyor da hocalık yapıyor?. Bunu da anlamak 
isterim. 

ZİYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — Bir 
sual sordum, cevabını alamadım «Bütün hukukî 
neticelerine..» ne demektir?. Muallimliği iade mi 
edilecektir?. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Ziya Gevher arkadaşımın sualini bu 
şekilde karşılamayı daha muvafık gördüm. Çün
kü, neticeyi hukukiyenin ne olduğunu, bu ka
dar senelik mebus arkadaş, bilmez değildir. Aca
ba bununla Encümenimizce hazırlanan ve tas
vibinize arzedilen bu lâyihada, doğru görülme
yen bir muameleyi sanki bizim, daha geniş bir 
sahada göstermiş olmaklığımız mı kastediliyor. 
Bunun tarizkâr bir söz telâkki ettiğimi alenen 
söyliyeyim. Bundan başka bir şey değildir. 

Şimdi hukukî netayice şamil olabilmesi key
fiyetine gelince; ceza kanununa göre, hususî 
aflarda böyle bir kayid konursa, mahkûmiyetin 
icabettiği ferî tesiratm da zail olacağı hükmünü 
tazammun eder. Binaenaleyh bu suç dolayısile ve
rilen bir sene dört ay mahkûmiyet, infaz edildik
ten sonra hangi haklardan mahrumiyeti icabedi-
yorsa bu haklardan mahrumiyet, eğer af bu şe
kilde kabul edilirse bertaraf olur. 

Emeklilik keyfiyetine gelince; tekaüde sevk, 
ciheti askeriyece yapılmıştır, askerî kanunların 
buna müsaid olduğunu asker arkadaşlar bilirler. 
Rica ederim cürüm gayri kasdî bir cürümdür, 
eğer kasdî cürüm olsaydı cezası ölüm ce
zası olacaktı. Fakat bu cürüm, sırf tedbirsizlik
ten ve kusurdan ibarettir. 

Çünkü o adamm bu filin husule gelmesinde 
kasdı, iradesi yoktur. Yoksa üç kişinin canma 
krymak keyfiyetinin cezası kanunda bir sene 
dörd ayla karşılanmaz. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Arkadaşımızın 
bu ifadesine nazaran hata suretile cürüm işle
yenler için ceza kanununda ahkâm bulunma
mak lâzımdır. Hata insanı cezadan kurtaramaz. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Rica ederim, Heyeti celileden, bu mesele üze
rindeki hassasiyeti biz encümenimizde müzakere 
ederken de ayni şekilde duyduk ve ona göre 
işi tedkik ettik. Uç vatan yavrusunun ölümüne 
sebeb olan bu hâdise karşısında, biz katiyen 
teessür duymayıb ta, herhangi bir şekilde affe 
gitmek yolunda semahat göstermek hissi ile ha
reket etmedik. Biz burada, bir çok arkadaşların 
kabul ettiği halde, el kaldırmağı bile hoş gör
medikleri idam cezalarını sırf bir vazif ei made-
let ifa ediliyor diye, seve seve, inceden inceye 
tedkik ederek, tasvibinize arz kararmı veriyoruz 
ve ben de mazbatasını yülardanberi yazıb dur
maktayım. Bu şekilde muameleden hiç çekin
miyoruz. Bu vazifeyi ifa etmek için vazife 
teveccüh ettiği her noktada icab edenin yapıla
cağını takdir ederiz. Elîm bir netice de olsa 
elîm bir şekilde de olsa, vazife yapılır; fakat 
hususî bir teessür duymamak ta kabil değildir. 
Kâşki o âkibete uğramayaydı diye. Bu mesele de 
nihayet bir hata, bir tedbirsizliktir. Kanunda 
bu şekilde görmüştür. 

Hataya müstenid olan her suç şüphesiz ki 
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affedilemez, böylesi affediİemediği gibi en şeni 
sayılabilecek bir suç ta, bazı mülâhazatı içtima
iye ile, affe de mazhar edilebilir. Bendeniz ilk 
söze başladığım zaman, affin hiç bir zaman hudu
du, arşını, çerçevesi, ölçüsü yoktur dedim ve mil
let namına hukuku hükümraniyi kullanmakta 
serbestsiniz; vicdanınızdan ne sünuh ederse ona 
göre reyleriniz tecelli eder. Yoksa hiç bir 
kimsenin sebebsiz ne müdafaası ve ne de teczi
yesi yoluna gidilmiyeceğine ve encümenimizin 
vazifesini müdrik olduğuna lütfen heyeti umu-
miyenin itimad buyurmasını rica ederim. (Şüp
he yok sesleri). 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Encümenden bir 
sual. 

Demin Hamdi Yalman arkadaşım, bu zat 
muallim olmazdan evvel hakkmda rapor varmış, 
nevresteni imiş dediler. Kendisinin mütekaid 
olduğuna göre ... 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) — 
Tekaüdü cezaidir. 

ZİYA GEVHER — Salâhaddin arkadaşımı
zın bugün bütün hassasiyeti üzerinde. Bir me
bus herhangi bir şeyi vekilden de sorar, mazba
ta muharriri ve encümenden de sorabilir. Nite
kim buradaki sualler de mazbata muharririne 
tevcih edilmiştir. Çünki kendi mazbatalarıdır. 
Eğer lâyihayı Millî Müdafaa vekili getirseydi 
sualler ona müteveccih olacaktı. Bir mebusun 
sual sormasında kasdı tariz nerededir? sualime 

* karşı, bu kadar sene mebustur, elbette hüküm 
nedir bilir amma, bir kasdı tarizle bu suali so
ruyor diyor. 

Arkadaşlar; üç masum çocuğun kanı ortada 
* dururken bu sözdür ki tariz ifade eder. Benim 

sözümde tariz yoktur, onun için kendileri böyle 
cinaslı konuşmaktan vaz geçsinler. Biz kendile
rini çok geniş bir arkadaş olarak tanırdık (Gü
lüşmeler). Bugün çok hassasdırlar. 

Arkadaşlar; mazbata muharririmizin müda
faasında; ihmalden, tedbirsizlikten, hatadan 
dolayı müdafaa olamaz. Çünki hüküm verilmiş
tir. Bir maddeye istinad ederek, mahkemece bu 
adama cürüm isnad edilmiş ve hüküm veril
miştir. iş olmuş, bitmiştir, olduktan sonra af-
fmı taleb ediyor. Ortada cürüm vardır, mücrim 
de cezasını giymiştir, affı bize teklif ediliyor, 
bu cürüm hafifti, değildi gibi müzakere burada 
cereyan edemez. Bunun affı doğru olub olmadı
ğı hakkmda müzakere yapılabilir, hukukî me
sele mevzubahis olamaz. Ancak buyurdukları 
gibi, bu, atıfet ve vicdan meselesidir. 

Herhangi bir adam sokakta giderken bisikletle 
bir adama çarpsa, o adam da kazara ölse, bu ada
ma elbette ceza veriyoruz. Elbette hatası vardır, 
kasdı yoktur, buna niçin ceza veriyoruz? Ölenin 
manevî ruhuna bir hürmet olmak ve başkaları
nı dikkate sevketmek içindir. Aradaşlar, hoca, 
anadır, babadır. Hoca bütün kalbi ve bütün ru
hu ile çocuğa atıfet telkin eden bir insandır. O- I 
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| nun vazifesi yalnız okutmak değil, anası, babası 
gibi onu bağrma basan bir adamdır. Bundan 
dolayı vazifesini yaparken çok dikkatli olmalı
dır ; hatası varsa o hatadan dolayı behemehal ce
za görmelidir. Onun cezasını affetmek, kendisi
nin hatırma hürmet etmek olur. Evet Salâh 
Yargmm dediği gibi, yetişmiştir, tecrübesi var
dır, gün görmüştür, belki de bir çok fedakârlık
ları vardrı. Fakat hususî bir affin buradan geç
mesi doğru değildir. Belki onun gibi ve daha 
feci vaziyette bulunan adamlar vardır. Bir ki
şi için buradan kanun çıkamaz. Yapılacaksa bu 
vaziyette olanları bir araya getirib toptan affet
mek Ilımdır. Mebussunuz; mebusun bir kasdı 
ve tarizi yoktur. Benim sorduğum sual gayet 
sarihti. Gayet isabetli olarak, Millî Müdafaa 
vekâleti bu cürmü irtikâb edeni tekaüde sevket-
miştir. Demek ki, tedbirsiz bir adamm istihda
mını kabul etmemiştir, böyle bir müesseseye kar
şı iftihar duyarız. Adliye encümeninin mazba
tasında hem verilen şahsî cezanın, hem de teka-
üdlüğün, bütün hukukî netayicile affini istiyor. 
Millî Müdafaa vekâleti, ben bu adamı artık kul
lanamam, diyor. Biz bunun cezasmı affediyoruz. 
İşte haksızlık budur ve benim sorduğum sual de 
budur (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur, tak
riri okutuyorum. 

MELİHA ULAŞ (Samsun) — Bir sual sora
cağım, Hamdi arkadaşımızın söylediklerinden 
anlıyoruz ki, bu adam hasta imiş. Binaenaleyh 
böyle hasta bir adama tüfek nasıl veriliyor? Bu
nun izahmı istiyorum (Bu başka bir meseledir, 
sesleri). Bu başka mesele değildir. Hasta bir 
adam her şey yapabilir, malûldür, buna niçin 
silâh verilmiştir? (Takrir okunsun sesleri). 

MAARÎP VEKİLİ SAFFET ARIKAN (Er
zincan) — Yalnız bir suale cevab vermek için ma
ruzatta bulunacağım. Malûmu âliniz askerlik 
dersleri muallimleri subaylardandır. Bunları 
da Müdafaai Milliye vekâleti, doğrudan doğ
ruya, kolordular marifetile tayin ettirir. Zanne
derim bu sualin daha ziyade Millî Müdafaa ve
kâletine tevcih edilmesi icab eder (Doğru ses
leri). 

Yalnız bu rapor bir hafta evvel alınmış
tır. Bunun muamele görmesi ve yerine diğerinin 
gelmesi zamana mütevakkıftır. Buna binaen 
bu zatin değiştirilmemesinde Millî Müdafaa ve
kâletinin bir hatası olmasa gerektir. Bunu ayrı
ca tebarüz ettirmek isterim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Adliye encümeninin teklifinin reddini teklif 
eylerim. 

Ordu 
Hamdi Yalman 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
müzakere bitmiş, maddelere geçilmiştir. Eğer 
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bu takrir kabul edilirse madde dolayısile, tabi-
atile, kanunun heyeti umumiyesi reddedilmiş 
olacaktır (Tabiî sesleri). Binaenaleyh takriri 
reyinize arzediyorum. Takriri nazarı dikkate 
alanlar . . . Almayanlar . . . Takrir nazarı dikka
te alınmıştır. Şu halde lâyiha reddedilmiştir. 

Havayolları teşkilâtına aid kanuna rey ver
meyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

7 — Kültür bakanlığına bağlı Ertik okulla
rı mütedavil sermayesi hakkında kanun lâyi
hası ve Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/983) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmitir. 

Encümenin bu lâyiha hakkmda müstaceliyet 
teklifi vardır. Bunu da reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâletine bağlı ertik okulları müte
davil sermayesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — 18 haziran 1927 tarih ve 1087 
sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Ay-
dm sanayi idadisile sanayi mektebleri atelyeleri 
için, 21 mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mu
cibince Maarif vekâleti emrinde bulunan mes
lek mektebleri atelye ve satış evleri için, 16 mart 
1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Maa
rif vekâleti emrinde bulunan kız ertik okulları 
için tahsis edilen ve 22 temmuz 1931 tarih ve 
1867 sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibin
ce vilâyet hususî idarelerinden sanat mekteble
ri için verilen mütedavil sermayeler birleştiril
miştir. 

Bu sermayenin ertik okullarına tevzii ve ica
bında birinden diğerine nakli salâhiyeti Maarif 
vekâletine verilmiştir. İşbu tevzi ve nakiller 
Maliye vekâletile Divanı muhasebata bildirilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mütedavil sermaye atelyeleri 
işlerine ve bu işlerin inkişafma göre muvakka
ten memur istihdamına lüzum görüldüğü tak
dirde doğrudan doğruya bu işlerle meşgul ol
mak üzere Maliye vekâletinin muvafakatile Ma
arif vekâletince bu okullara kâfi mikdarda me
mur tayin olunabilir. Bu memurların ücretleri 
o okula aid mütedavil sermaye atelyesinin umu
mî hâsılatından tediye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Uhdelerine ilâve olarak müte-

[1] 215 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

davil sermaye muhasibliği veya memurluğu ve
rilen, okulun maaşlı veya ücretli memurlarına 
okul mütedavil sermaye atelyesinin umumî ha
sılatından tediye olunmak üzere ayda 10 lira
dan 30 liraya kadar ilâve ücret verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Her okulda verilen mütedavil 
sermaye, Maliye vekâletinin muvafakatile tayin 
olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilâve 
olarak mütedavil sermaye muhasibliği verilmiş 
olan okul kâtib ve hesab memurunun veya maaşlı 
ve yahud ücretli diğer bir memurun ve Maarif 
vekâletince tensib olunmak şartile okul direk
töründen veya direktör muavinlerinden ve ya
hud atelye şeflerinden birinin müşterek mesu
liyeti altmda mütemadiyen devir ve teselsül ka-
idesile kullanılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Ertik okulları mütedavil ser
maye atelyelerinin muamelâtı, idare tarzı ve 
siparişlerden almacak ücretlerle bu atelyede 
yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye 
umumî hâsılattan verilecek ücretler Maliye ve 
Maarif vekâletlerince müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ertik okulları mütedavil ser
maye atelyelerinde yapılacak temrin işleri mu
amele vergisinden muaftır 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ertik okulları mütedavil ser
mayelerinin sarf ve kabzı muhasebei umumiye 
kanunu ile arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
hükümlerinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Mütedavil sermayesi olan Er
tik okullarında tenmiye edilecek mebaliğin Di
vanı muhasebatça; atelyelerin umumî masraf
ları, ücretler, atelye için satm alman demirbaş 
makine, avadanilık ve malzemenin tutarları çık
tıktan sonra, bir malî seneye aid muamelâtmm 
tedkik ve tasdiki neticesinde tahakkuk ettirile
cek kârı usulüne tevfikan malsandıklarma yatı
rdır. 

Bir malî seneye aid muamelâtı Divanı muha
sebatça tedkik ve tasdik edildikten sonra za
rarı olduğu tahakkuk eden okullarm mütedavil 
sermayelerindeki zarar mikdarı ertesi seneler 
zarfmdaki kârlarmdan mahsub edilmek suretile 
kapatılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maaddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir 
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MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyessini kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
8 — Türkiye Cumhuriyeti üe Afganistan 

Hükümeti arasında münakid muhadenet ve teş
riki mesai muahedenamesinin temdidi hakkında
ki protokolün tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası (1/982) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın 
hakkmda mütalea var mı? 

heyeti umumiyesi 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti 
arasmda münakid muhadenet ve teşriki mesai 
muahedenamesinin temdidi hakkmdaki proto

kolün tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afga-

[1] 211 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

nistan Hükümeti arasmda 31 kânunuevvel 1937 
tarihinde Ankarada akid ve imza edilib iki Hü
kümet beyninde münakid 25 mayıs 1928 tarihli 
muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesile 
merbutu iki protokolün hitamı tarihinden itiba
ren on sene müddetle temdidine müteallik bu
lunan protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum : 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşki

lâtı hakkmdaki kanun lâyihassma (284) arka
daş muvafık olarak rey vermiştir. Nisab var
dır. Kanun (284) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

mmm 

Devlet HavayoUan umum müdürlüğü teşkilâtı hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisaı 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosmaıı 
tzzet Ulvi Aykurd 

Aza adedi : 3gç 
Reye iştirak edenler : 284 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 109 

MünhaLLer : 6 

[Kabul edenler] 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 

Nuınan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
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Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzuııçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

BÜecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın ' 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Ğüran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmı örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 
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Çoruh 

Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
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Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşüne 
Ali Şevket ön derse v 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Feri d Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarlıan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 

Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perkor 
Reşid özsoy 
Salih TnrgMv 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
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Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yağar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran / 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakoıı 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırn Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih. Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Nuri Göktepe 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
örge Evren 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 

Bursa 
Sadettin Ferid Talay 

Çarikm 
Hatice Özgener 

Çoruh 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum, 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşam 
Hasan Fehmi Ataç 
(İzinli) 
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tçeî 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

t: 7i 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
îsmet inönü 
Osman Taner (İzinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel ( t Â.) 

3-6-193Ö C : 1 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki YücekÖk 
(izinli) 

Niğdt 
Ahmed Vefik Uluçay 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 

Sinob 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayî 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Stvas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakır Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursav 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı:211 
Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti arasında 
münakid muhadenet ve teşriki masai muahedenamesinin 
temdidi hakkındaki protokolün tasdikma dair kanun lâyi

hası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/982) 

T.C. 
Başvekâlet 28-111-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1154 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti arasında münakid muhadenet ve teşriki mesai 
muahedenamesinin temdidi hakkındaki protokolün tasdikma dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
tora Vtekilleri Heyetinin 21 - III - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Hükümeti arasında 25 mayıs 1928 tarihinde 
10 sene müddetle akdedilib 17 kânunusani 1929 .tarihinde musaddak nüshalarının Ankarada teatisi ile 
meriyet kesbeden « Muhadenet ve teşriki mesaî » muahedenamesinin ve merbutu bulunan iki pro

tokolün meriyet müddeti hitama yaklaşmış bulunmaktadır. 
Muahede ve merbutlarının meri bulunduğu 9 sene müddet zarfında iki kardeş memleket arasında 

teyemmünen cari olan dostluk ve kardeşlik münasebetleri günden güne daha ziyade inkişaf bulmuş 
ve bu inkişafın husulünde muahede ahkâmından her iki tarafça da faâde müşahede edilmiştir. 

İki Hükümet arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kere daha tebarüz ettirmek üzere mu
ahede ve merbu.tlarmın hitamından itibaren 10 sene müddetle temdidi zımnında bir protokol akid ve 
imza edilmiştir. 

Mukaddemesinden başka iki maddeden ibaret bir metni ihtiva eden bu protokol kanuniyet kesbet-
mek üezre Büyük Millet Meclisinin Yüksek takdir ve tasvibine arzolunmuştur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 30 - V -1938 

Esas No. 1/982 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükü
meti arasmda 21 kânunuevvel 1937 tarihinde 
Ankarada akid ve imza edilib iki Hükümet bey
ninde münakid 25 mayıs 1928 tarihli muhadenet 
ve teşriki mesaî muahedenamesile .merbut iki 
protokolün hitamı tarihinden itibaren ön sene 
müddetle temdidine müteallik olub Başvekâletin 
28 mart 1938 tarihli ve 6/1154 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulmuş ve Encümenimize ha
vale buyurulmuş olan kanun lâyihası Hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş hazır olduğu hal
de incelendi ve görüşüldü: 

îki kardeş memleket arasında teyemmünen 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afga
nistan Hükümeti arasında 31 kânunuevvel 1937 
tarihinde Ankarada akid ve imza edilib iki Hü
kümet beyninde münakid 25 mayıs 1928 tarihli 
muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesile 
merbutu İM protokolün hitamı tarihinden itiba
ren on sene müddetle temdidine müteallik bu
lunan protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

mevcud dostluk bağlarmı bir kere daha tebarüz 
ettirmek arzusile tanzim kılınan işbu protokole 
aid kanun lâyihası aynen kabul olunmuş ve yük
sek katınıza sunulmuştur. 
Hariciye E. Reisi M. M. N. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
H. Saka Ş. İlden Ş. İlden 
Kocaeli îzmir Niğde 

S. Yiğit H. Menteşe K. İrdelp 
Diyarbakır Antalya Erzurum 

Z. M. Alsan Dr. C. Tunca P. Demirhan 
Kars Elâzığ Tokad 

M. Akyüz F. Aykaç N. Poroy 

îcra Vekilleri heyeti memurdur. 
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Bş. V. Ad. V. M. MI. V. 
G. Bayar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağrah 
Mf. V. ' Na. V. Ik. V. 

8. Ankan A. Çetinkaya Ş. Keseoir 
S. î. M. V. G. 1 V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti 
arasında münakid muhadenet ve teşriki mesai 
muahedenamesinin temdidi hakkındaki protoko

lün tasdikına dair kanun 

(S, Sayın: Sil) 



PROTOKOL 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namma Hariciye vekili ve îzmir saylavı Ekselans Dr. 
Tevfik Rüştü Araş, ve 

Diğer taraftan Afganistan Hükümeti namına Ankara Büyük Elçisi Ekselans Sultan Ahmed, 
iki memleket arasında teyemmünen mevcud dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kere daha tebarüz 

ettirmek arzusile mütehassis olarak aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ve Afganistan Devletleri arasında Ankarada 25 mayıs 1928 tarihinde aktedilmiş olan 
muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesi ve merbutu iki protokol, hitamı tarihinden itibaren on 
sene müddetle temdid edilmiştir. 

Madde — 2 

işbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti diğer Tarafa nota ile tebliğ edilecektir. Son nota
nın tevdii tarihinden on beş gün sonra meriyete girecektir. 

Ankarada, bin dokuz yüz otuz yedi senesi ilk kânunun otuz birinci günü iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

.(&&9ttt:âüy 
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S. Sayısı: 212 
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı hanunun 5 nci 
maddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki mu
vakkat madde eklenmesine dair olan 3128 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 

müdafaa encümeni mazbatası (1/1047) 

T. C. 
Başvekâlet 16-V-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2079 

Büyük Millet Meclisi Yükseek Reisliğine 

Orduda muvazzaf olarak müstahdem eski askerî hesab memurlarının terfileri hakkındaki 1455 sa
yılı kanuna eklenen 3128 sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesinin tadili hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil vekili 
Ş. Kaya 

Esbabı mucibe 

1 - Nisan 1341 tarihinde neşrolunan 587 sayılı kanun orduda müstahdem askerî memurlardan 
alay hesab memurluğunu lâğvederek bu sınıf bir kademe fevkinde bulunan 2. sınıf muamelât me
murluğuna çıkarmış ve bu sınıfa çıkarılanların nasıb tarihleri, kanunun neşri tarihi olan 1 nisan 
1341 olarak tesbit edilmiştir. 

Hesab memurlarının terfileri o zaman merî bulunan 23 eylül 1329 tarihli nizamnameye göre ya
pılmakta idi. Mezkûr nizamnamedeki müddete nazaran 1 nisan 1341 nasıblı olan bu memurlar 
30 - VII -1929 tarihinde terfi sırasına girmekte idiler. 

Bu memurlar terfi etmeden 1 - VI -1929 tarihinde neşrolunan 1455 sayılı askerî memurlar 
kanunu çıkmıştır. Bu kanun 2. sınıf muamelât memurlarını 6. sınıf hesab memuru saymış ve 
bu sınıfa aid terfi bekleme müddetini 6 seneye çıkarmıştır. 

1 nisan 1341 nasıblarına ve eski nizamnamedeki bekleme müddetlerine göre terfi sırasına yak
laşmış olan bu memurların yeni kanundaki müddetlere nazaran mağdur kalacaklarını göz önüne 
alan Vekâlet bu gibilerin mülga alay hesab memurluğu nasıblarını esas tutarak bir kısmının 
30 - VIII -1929 da ve bir kısmını da 30 - VIII - 1930 tarihinde 5. sınıfa terfi ettirmiştirki, yeni 
kanundaki bekleme müddetlerine göre 30 - VIII - 1929 da terfi edenler iki ve 30 - VIII -1930 da 
terfi edenler bir sene istifadee etmişlerdir. 

1937 yılında eski askerî memurların terfileri hakkında Vekâletçe tanzim kılınan teklifi kanunide 
askerî memurların nasıblarının ikişer sene olarak ileriletilmesi tesbit ve teklif edilmiş olduğundan 
yukarıda arzolunan tatbikatla evvelce bu mikdarda istifade etmiş olan bu kabîl memurların mezkûr 
zamdan istisna edilmişlerdi. Bilâhare işbu nasıb ileriletilmesi teklifinin Devlet şûrasınca ted-
kikinde bir sene ve Yüksek Kamutayca da bir sene zam edilmek suretile dört seneye çıkarılmış ol
ması bu memurları emsallerinden geri düşürmüş ve evvelce bir, iki sene istifadeye mukabil dört sene 
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zamdan tamamen mahrum kalmışlardır. Bilâhara vaki müracaatları üzerine yapılan tedkikat bu 
hakikati meydana çıkarmıştır. 

Bunlardan Kamutaya müracaat eden hesab memuru îlhami hakkında verilen 1156 sayılı kararda 
gerek Millî Müdafaa ve gerekse arzuhal encümenlerince haklı görülerek bunların emsallerine na
zaran lüzumu derecesinde istifade ettirilmeleri kararlaştırılmıştır. Ancak gerek îlhami hakkında 
Arzuhal encümenince verilen kararın tatbiki ve gerekse bu kararın diğer emsallerine teşmili halen 
merî bulunan 3128 sayılı kanunun 2. muvakkat maddesinin 2. fıkrası mâni teşkil ettiğinden 
bunu temin maksadile mezkûr kanun maddesi buna göre tanzim ve tadil edilerek sunulmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/1047' 

Karar No. 64 

30 - V - 1938 

Yüksek Başkanlığa 

Orduda muvazzaf olarak müstahdem eski 
hesab memurlarının terfileri hakkındaki 1455 
sayılı kanuna eklenen 3128 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin tadili hakkında M. M. 
Vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte- gönderildiğine dair olub Encüme
nimize verilen Başvekâletin 16 mayıs 1938 ta
rihli ve 6/2Ö79 sayılı tezkeresi ve bağlı evrakı 
M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru huzu
runda okundu ve görüşüldü: 

Esbabı mucibeye ve verilen izahat ile yapılan 
tedkikata göre vaktile lâğvedilen alay hesab me
murlarının 1455 sayılı kanunun tatbiki esnasında 
terfi sırası gelmiş ve gelmekte bulunmuş olan
lardan bazılarının birer ve bir kısmının da iki
şer sene istifade ederek terfi ettirilmiş olmasın
dan 2128 sayılı kanunun teklifi de vekâletçe iki
şer sene olması hasebile bunların dahil ©dilme
diği ve fakat Yüksek Meclisçe eski memurlara 
dörder sene kıdem verilmesi kabul edilmiş ol

duğu için dörd sene kıdem zammından istifade 
edemeyenlerin evvelce aldıkları kıdeme göre kı
demleri mn 4 seneye iblâğı ve sin haddi için de 
bir sene uzatılması münasib görülerek kanun lâ
yihası Encümenimizce aynen kabul edilmiş ve 
Umumî Heyetin tasvib nazarına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
Çoruh 

Asım Us 
Manisa 

K. N. Duru 
Sindb 

G. K. încedayt 
Urfa 

Ahmed Tazgan 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 
Erzurum 

A. Akyürek 
Muğla 

N. Tuna 
Tekirdağ 
E. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

Kâtib 
riamsun 

R. Barkın 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
istanbul 

Dr. E. Ş. Erel 
Kars 

Hüsrev Ktzildoğan 
Tokad 

H. Konay 

( 5. Sayısı : 212 ) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TÎRİŞİ 

3128 sayılı kanunun muvakkat 2. maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3128 sayılı kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Madde 2 — 1455 sayılı askerî memurlar 
kanununa aşağıda yazılı iki muvakkat madde 
eklenmiştir: 

Muvakkat madde 1 — 1455 sayılı askerî 
memurlar kanunun neşrinden önce memurlar 
ve askerî mensublar namı altmda müstahdem 
olub halen orduda muvazzaf olarak kullanılan 
askerî memurların bulundukları snuflarmdaki 
nasıblan bir defaya mahsus olmak üzere dörder 
sene ilerletilir. 

1455 sayılı kanunun tatbikatından sonra bir 
evvelki nasiblanna göre terfileri yapılan hesab 
memurlarının bu suretle istifade etmiş olduklan 
müddet emsallerine verilen 4 sene naszb ilerle
tilmesinden tenzil edildikten sonra geriye ka
lan mikdara göre işbu nasıb ilerletilmesinden 
istifade ettirilirler. 

Son sınıflarında yukardaM fıkra hükmünden 
istifade etmeden esas nasiblanna göre normal 
olarak terfi edecek olanların yeni snuflarmda
ki nasıblan ilerletilir. 

Nasıblan dört sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gi
recek olanların artan üç seneleri yeni rütbele-
rindeki nasiblanna verilir. 

Nasıb düzeltilmesinden doğan ilerletmeler
den ötürü muhassasat verilmez. Ve bu ilerlet
meler tekaüd müddetinin hesabında fili hizmet
ten sayılmaz. 

Muvakkat madde 2 — Alacakları kıdemle
ri üzerine nasıb tarihleri tashih edilecek olan 
askerî memurların tahdidi sin* muameleleri 
1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren bir sene 
tecil olunur). 

MADDE 2 — 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

3128 sayılı kanunun muvakkat 2 nci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

Muvakkat birinci madde — Hükümetin tek
lifi eynen. 

Muvakkat ikinci madde — Alacakları kı
demleri üzerine nasıb tarihleri tashih edilecek 
olan askerî memurların tahdidi sin muameleleri 
1 kânunusani 1938 tarihinden itibaren bir sene 

tecil olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

(S. Sayısı: 212) 
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MADDS 3 —• Bu ,Twp̂ f",np hükümlerini icra

ya Millî MMafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
12 - V -1938 

Bş. V. V. 
Ş. Kaya 
m,, w. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çeünhaya 
G. t V. 

Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. AğraU 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
ZT.V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

»9<i 

( S. Sayısı : 212 ) 



S. Sayısı: 213 
Ordunun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu Memed Karahavza

nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adlive encümeni mazbatası (3/501) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
8ay t: 4/3220 

l-T-1988 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 - III -1938 tarihli ve kanunlar Md. '3338/4055 sayılı tezkere karşılığıdır: 
Adam öldürmekten ölüm cezasına mahkûm bulunan Ordunun Nenlü köyünden 1320 doğumlu 

Hüsnüoğlu Mehmed Karahavzanm iadei muhakeme hakkındaki talebinin reddine karar verildiği 
gibi bu karara karşı vaki olan itirazı da reddedilmiş olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun yirmi 
altmeı maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 27 - IV -1938 
tarihli ve Ceza iş. U. Md. 193/113 sayılı tezkere ile ve (acele) işaretile geri gönderilen hüküm evrakı 
aynen sunuldu. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil Vekili 

Ş. Kaya 

Adliye encümeni mazbatası 

2\ B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/501 
Karar No. 34 

30 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesi ikinci teşrinin 28 nci günü akşamı 
Ordunun Öğmaca köyünden Halil karısı Zeynebi, 
yolunu keserek rrzma geçtikten ve paralarmı 
yağmadan sonra boğazmı sıkmak suretile öl
dürmekten suçlu, yine Ordunun Nenelü köyün
de oturan Pulathaneli Hüsnüoğlu Mehmet Ka
rahavzanm Ordu ağır ceza mahkemesince ölüm 
cezasile mahkûmiyetine dair verilen hükmün tas-
dikma ve müteakib kanunî muamelenin Büyük 
Millet Meclisince if asma dair Temyiz birinci ce
za dairesinden sadır olan 30 - IX -1937 tarih ve 
3414 sayılı ilâmla merbutu dosya Başvekâletin 
1 - V -1938 tarih ve 4/3220 sayılı tezkeresile En
cümenimize havale edilmiş olmakla tedkik 
olundu. , e.: 

Dosyasmda mevcud ilâm ve zabıtname mün-
dericatma göre 1932 senesi ikinci teşrinin 28 nci 
günü akşamı suçlu Hüsnüoğlu 1320 doğumlu 
Mehmed Karahavzanm Orduya fındık satmak 
üzere giden Halil karısı Zeynebin avdetinde pa
rasını almak kasdile ve bir arkadaşile beraber 
yolunu keserek ırzma geçtikten ve paralarmı 
aldıktan sonra boğazmı sıkmak suretile öldür
düğü usulen sabit olmuş ve suçlu tarafından bi
lâhare vaki iadei muhakeme talebi de yine Ordu 
ağır ceza mahkemesinin 10 - IV - 1938 tarih ve 
61 sayılı kararile ve ekseriyetle reddolunmuş 
olduğu gibi bu karar aleyhine acele itiraz yolu 
ile suçlu tarafmdan vaki itirazm da Giresun ağır 
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oîduğtf anlaşıl-ceza mank^mesince 

mistir. 
Encümence yapılan müzakere neticesinde 

Htiâöüoğlu B*ehm«d Karahavza hakkında hük-
molunaaı ölüıo; eezasmın hafifleştirilmesini ve de
ğiştirilmesini müstelzim bir sebeb de görüleme
miş olduğ*ua4â» Teşkilâtı esasiye kaümmnun 26̂  
ncı maddesi mucibince cezasmm infazına karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 

arzına ittifakla karar verilmiştir. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorafii-" Kocaeli Erzurum* 

Münir Çağü Salâh Yargı Fuad Sirmen 
Konya' Kayseri Antalya 

#. TürW R; Özs&y T'j Ancan 
Antalya Gazi Anteb Bursa 
N. Aksoy ö. A. Aksoy 8. F. Talay 

» © « 

($ . Sfeyısı: 213) 



S. Sayısı: 214 
Emekti binbaşı Şükrü Aytuğun cezasının affine dair Adliye 

encümeni mazbatası (5/66) 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. MM. 
Arzuhal encümeni 6 - IV - 1938 

4061/4279 
4109/4333 

Adliye encümeni reisliğine 

8 - I I - 1936 tarihinde Eskişehir lisesinde ders 
muallimliğini yapmakta iken daha evvel istemiş 
olduğu boş talim; fişekleri yerine esasen depodan 
çıkarılması memnu, olan hakikî fişeklerden 
gönderilmiş olması ve kendisine de bundan malû
mat verilmemesi yüzünden çıkan ve talebeden üç 
çocuğun vefatını ve birisinin de yaralanmasını 
intaç eden, feci bir kaza neticesi olarak on altı 
aya; mahkûm olmuş ve hükmün de Konyada in-
fazma başlanmış ise de, kendisinin nevresteniye 
müptelâ olması ve oğlunun da ciğerlerinden 
muztarib bulunması hasebile kendisine iki ay 
kadar mezuniyet verilmiş olduğundan ve bu 
kazada hiç bir sunukasdı olmadığından bahsile 
bütün ruhunu ve hayatını .zehirlemiş olan ve 
kendisi, için manen çok elîm ve çok ıstıraplı bir 
ceza teşkil eden bu feci hâdisenin, hiç olmazsa, 
tevlid ettiği maddî cezadan dolayı hukukî neti
celerle beraber hususî affe mazhariyetini iste
yen emekli binbaşı Şükrünün Yüksek Reisliğe 
sunmuş olduğu arzuhaller, encümene verilmekle 
dahilî nizamnamemizin 54 neü maddesi mucibin
ce Adliye vekâletinden davet edilen Ceza işleri 
Umum Müdürü hazır olduğu halde mesele tedkik 
edildi: * 

Hükümde adlî bir hata olmadığı kanaati hâ
sıl olmakla beraber hâdisenin cereyanı tarzı ve 
Şükrünün bu huhusta bir sunukastı olmadığı 
ve depo müdüründen telefonla istemiş olduğu 
boşr talim fişekleri yerine hakikî fişeklerin gön
derilmiş olduğu göz Önüne getirilerek kendisinin 
hususi affe mazhariyeti cihetine gidildiği tak
dirde. yekâletin de bu hususa iştirak edeceği 
vekâlet namma Ceza işleri Müdürü tarafından 

beyan kılınmıştır 

icabı görüşüldü : 
Şükrünün telefonla depo müdüründen iste

miş olduğu boş talim fişekleri yerine depodan 
çıkarılması memnu olan hakikî ve dolu fişekler
den gönderilmiş olub, boş fişeklerle dolu fişek
ler arasında sıklet itibarile bir fark olacağı 
tabiî bulunduğuna göre, Şükrünün bu dolu fi
şekleri muayene ettikten sonra ders esnasında 

"istimal etmesi lâzımgelirken buna dikkat etme
miş olduğu varid olabilirse de buna karşı, fi
şeklerin resmî bir makam tarafından boş fişek 
diye gönderilmiş olmasının, itimad ve emniyet 
telkin ederek Şükrünün bunları ayrıca muaye
neye lüzum görmemiş olduğu mütalea edilebile
ceği gibi bu hususta verilen tıbbı adlî raporun
da da : 

( Şükrünün nevresteniye uğramış olduğu, va
kadan bir hafta evvel verilib dosyasında mevcud 
olan, tabib raporundan anlaşıldığı ve nevreste-
ninin ise en ziyade dikkat üzerine tesir eden ve 
dikkatin silinmesini ve her halde çok çabuk ve 
kolaylıkla, pek zayıf düşünmeği gereklendiren 
ve hastada dikkatsizlik uyandıran bir hastalık bu
lunduğu ) gösterilmiştir. 

Binaenaleyh hâdisenin vukuu eşkline ve Şük-
rüye istinad edilmesi varid olan dikkatsizliğe 
dair. tıbbı adlî raporunda serdedüen izahlara gö
re kendisinin bütün hukukî neticelerine şamil 
olmak üzere hususî affa mazhar edilmesi hakkın -
daki dileği nazara şayan görülerek dahilî ni
zamnamemizin 54 ncü maddesine tevfikan yazı
lan bu mazbatamız, arzuhaller ve ilişik kâğıdlarla 



— 2 — 
beraber Yüksek Encümeninize tevdi kılındı. 

Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtib 
N; M. M. îstanbul istanbul Samsun 
Ziya Karamursal Ziya Karamursal M. Ulaş 

Amasya Bursa Çoruh 
tıs. Hakkı Mumcu M. Fehmi Gerçeker 1. Kurtkan 

Denizli Gazi Anteb Gümüşane 
Şefik Tursan M. Şahin Ş. Erdoğan 

Konyada Gazialemşah mahallesinde Fahret
tin Paşa caddesinde 4 numaralı evde oturan 
emekli binbaşı Şükrü Aytuğ tarafından Yüksek 
Meclise sunulub Arzuhal encümenine havale bu-
yurulan arzuhalde Eskişehir lisesinde askerî ha
zırlık dersi öğretmenliğinde bulunduğu sırada 
talebeye otomatik tüfekle ders verirken talim 
fişeği olması lâzımgelen fişeklerin hakikî fişek 
olmasından dolayı talebeden üçünün ölümüne ve 
birinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçun
dan hakkında icra kılınan muhakeme neticesin
de Eskişehir Ağır ceza mahkemesince tedbirsiz
likle ölüme sebebiyet verme suçu sabit görüle
rek hükmedilen bir sene dört ay hapis cezasın
dan affini dilemektedir. 

Arzuhal encümenince dahilî nizamnamenin 
54 ncü maddesi hükmüne göre yapılan tedki-
kat neticesinde hâdisenin vukuu tarzına ve müs-
tedinin nevrastaniye müptelâ bulunmuş olmasına 
göre af dileğinin nazara şayan görülerek encü
menimize tevdiine karar verildiği bu encüme
nin 6 - IV -1938 tarih ve 4033 sayılı mazbatasın
da beyan olunmaktadır. 

Adliye vekilliğinden getirilen dosya ile birlik
te Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü huzurile encü-
menimizce yapılan tedkikata göre müstedi Bin
başı Şükrünün öğretmenliğinde bulunduğu Eski
şehir lisesi askerî hazırlık dersinde talebeye gös
terdiği otomatik tüfekte bulunan mermilerin ta
lim fişeği yerine hakikî fişek olmasından üç ta-

T parta Kars Malatya 
lorahim ö. Küntay O. Koptagel 
Ordu îstanbul Sivas 

/ . Çamaş Ali Barlas Akif öztekin Er. 
Trabzon Van Siird 

S. Strn Gedik M. Boya Ş. Süsoy 
Siird 

M. Ali Kurdoğlu 

lebenin öldüğü ve birinin de yaralandığı ve Şük
rü hakkında icra kılınan kanunî takib üzerine 
tedbirsizlik yüzünden hadis olan bu fiillerden do
layı Eskişehir Ağır ceza mahkemesince bir sene 
dört ay hapse ve 132 lira ağır para cezasına 
mahkûm edildiği ve temyiz etmesi üzerine de 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 
8 - X -1937 tarih ve 3508 sayılı ilâmile bu hük
mün tasdik edildiği anlaşılmıştır. 

Müstedi tüfeğe konan fişeklerin talim fişe
ği olması tabiî olduğundan ayrıca muayeneye 
lüzum görmediğini ve bu müessif hâdisenin vu-
kubulduğunu ve kendisinin evrak arasında 
mevcud raporlara göre de nevrasteni hastalığı
na müptelâ bulunduğu ve cezasının infazı için 
Konya cezaevine girdiği ve bir müddet sonra 
hastalığı sebebile muvakkaten tahliye edildiğini 
beyanla mahkûmiyetinin affını dilemekte olup 
icra edilen müzakere neticesinde emekli binbaşı 
Şükrü Aytuğun mahkûmiyetine sebeb olan su
çun gayrikasdî olduğu ve her ne kadar ölüme 
sebebiyet veren fişekleri muayene etmemesinin 
bir tedbirsizlik sayılarak mahkemece cezaya 
çarptırılmasında adlî bir hata mevcud değilse 
de kendisinin halen hasta bulunmasının bu mü
essif hâdisenin tesiratından ileri geldiği anlaşıl
masına ve affa mazhariyetinin muvafık olacağı
na encümenimizce kanaat hâsıl olarak bahsedi
len cezanın bütün hukukî neticelerine şamil ol
mak üzere affi hakkında bir lâyihanın tanzimile 
Umumî heyetin tasvibine arzına ittifakla karar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 -V -1938 
Esas No. 5/66 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 214 ) 
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verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. 
Çorum Kocaeli 

Münir Çağıl Salâh Yargı 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sır men 

Kayseri 
H. F. Perker 

Kocaeli 
Hayri Tan 

Ankara 
M. ökmen 

Konya 
K. Türel 
Kocaeli 

Ragib Akça 

Kayseri 
R. özsoy 
Antalya 

T. N. Arıcan 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun cezasının affine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik ne
ticesi olarak ölüme sebebiyet vermek suçundan 
Eskişehir Ağır Ceza mahkemesince hükmedilib 
temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 8 - X -
1938 tarih ve 3508 sayılı ilâmile bir sene dörd 
ay hapse ve 132 lira ağır para cezasma mahkûm 
edilen Eskişehir lisesi askerî hazırlık dersi öğret
meni emekli binbaşı Ibrahimoğlu Şükrü Aytu

ğun cezası bütün hukukî neticelerine şamil ol
mak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 214 ) 





S. Sayısı: 215 
Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları mütedavil sermayesi 

hakkında kanun lâyihası ve Maarif^ Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I/983) 

T.C. 
Başvekâlet 29 - III - 1938 

K. Müdürlüğü 
Sayı : 6/1174 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları mütedadavil sermayesi hakkında Maarif vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 21 - I I I - 1938 tarihli toplantısında tadilen Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Kültür bakanlığına bağlı* Ertik okulları mütedavil sermayesine dair kanun lâyihası hakkında 
mucib sebebler 

Birinci madde — 1052 numaralı kanunun neşri tarihine kadar bölge sanat okullarmm idarî 
malî ve tedrisi bütün hususatı hususî idarelere bağlı bulunmakta idi. Bu kanunun neşrinden 
sonra kız sanat okulları ve enstitüleri, akşam kız sanat okulları, tecim okulları gibi meslekî tahsil 
müesseseleri her hususta bakanlığımıza bağlı olduğu halde; bölge sanat okullarının yalnız ted
risi hususatı bakanlığımıza geçmiş fakat malî idareleri yine hususî idarelere bırakılmıştı. 2765 nu
maralı kanun ile bölge sanat okullarının da bütün hususatı bakanlığımıza devredilmiştir. 

Meslek okullarının yukarıda arzedildiği gibi muhtelif tarihlerde muhtelif idarelere bağlı bu
lunduğu sırada 1087, 1774, 2920 numaralı kanunlarla bu okullar için mütedavil sermaye verilmiş 
ve o zaman malî idareleri vilâyetlere bağlı olan bölge sanat okullarının bazılarında da 1867 nu
maralı kanunun dördüncü maddesi mucibince mütedavil sermayeler teşekkül etmiştir. 

Okulların muhtelif idarelere bağlı bulundukları sırada muhtelif şekillerde temin edilen mü
tedavil sermayelerinin, bu okullar artık tamamen bakanlığımıza bağlı bulunmasından dolayı, bir 
arada toplanması lüzumlu görüldüğünden birinci maddenin teklifine lüzum hâsıl olmuştur. 

ikinci madde — Mütedavil sermayesi olan okullardan bazılarının sermayelerinin yapılan işlere 
göre bazah azaltmak, bazan çoğaltmak zarureti karşısında kalınmaktadır. 

Binaenaleyh teklif olunan ikinci madde mucibince, bütçeden ayrıca bir tahsisat almadan, okul
ların mütedavil sermaye mikdarlari; bazılarından bir mikdar sermayeyi diğer bir okul sermaye
sine nakletmek suretile bakanlığımızca Maliye bakanlığı ile Divanı muhasebat reisliğine bildirilmek 
şartile değiştirilebilecektir. 

Üçüncü madde — Bu gün mütedavil sermayesi olan ekseri okullarda müstakillen bir veya bir 
kaç memur istihdamını icab ettirecek kadar fazla bir iş yapılmamasından dolayı bu okulların kâ-
tib ve hesab memurları ayni zamanda mütedavil sermaye muhasibliği vazifesini de görmektedir
ler. Ancak ileride mütedavil sermaye ately elerinin ayrı bir mesul muhasib ve bir veya bir kaç 
memur kullanılmasını icab ettirecek kadar iş hacmi itibarile genişlemesi mümkündür. Bu takdir
de ücretleri mütedavil sermayenin umumî hasılatından verilmek üzere memur istihdam edilmesi
ne zaruret hâsıl olacaktır. 
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Üçüncü madde, buna imkân vermek maksadile teklif olunmuştur. 
Dördüncü madde — Üçüncü maddede arzedildiği veçhile bu gün mütedavil sermayesi okullar

da mütedavil sermaye mesul muhasibliği bu okulların kâtib ve hesab memurlarının uhdelerinde 
ücretsiz ve ilâvei vazife olarak bulunmaktadır. • 

Beşinci madde — Mütedavil sermayeden her ne kadar doğrudan doğruya muhasibin mesul tu
tulması lâzımgelirse de meslek okullarında mütedavil sermaye atelyeleri bu okulların tedrisatile 
sıkı sıkıya alâkadar bulunmaktadır. Bu okullara mütedavil sermaye verilmesindeki maksad; amelî 
tedrisat programlarının tatbiki için iptidaî maddeler sarf ve istihlâk etmek mecburiyetinde olan 
sanat okulları için her yıl bütçesinden 30 - 35 bin lira gibi büyük bir yekûn tutan temrin mal
zemesi tahsisatı vermek mecburiyetinde kalınmamak ve dolayısile bu suretle Hazineyi zarara sok
mamak esasına istinad etmektedir. Bu izahata göre okul idaresi ile mütedavil sermayenin işletil
mesi meselesi yekdiğerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bakımdan mütedavil sermayeden yalnız muhasi
bini mesul tutmak ve yukarıda arzedilen sebebi erle ister istemez mütedavil sermaye ile alâkadar 
olmak mecburiyetinde bulunan okul idaresini bu mesuliyet hissesinin haricinde bırakmak, mesul 
muhasibin içinden çıkılması müşkül emrivakiler karşısında kalmasını intaç edebilir. Halbuki pro
gramların tatbikatına bir vasıtadan başka bir şey olmayan mütedavil sermaye işleri için emirler 
vermek mecburiyetinde olan okul idaresinden bakanlığımızın tensib edeceği direktör veya direk
tör muavini yahud atelye şefi mesuliyete iştirak ettirilirse melhuz bazı anlaşamamazlıkların veya 
emrivakilerin de önüne geçmek için bir tedbir alınmış olacaktır. 

Lâyihadaki beşinci madde de yukarıda arzedilen sebeblerlc teklif olunmuştur. 
Altıncı madde — Aydın sanayi idadisi için verilen mütedavil sermayenin kullanma ve kayid 

esasları hakkında Maliye bakanlığı ile bakanlığımız arasında kararlaştırılarak tanzim edilmiş bir 
talimatname mevcud ise de; bu talimatname pek çeşidli olan ve dolayısile işleri de buna göre 
başka başka bulunan meslek okullarının hepsinde de ve ayni hükümlerle kabili tatbik değildir. 

Bundan başka bu talimatname de bir kanuna istinad etmiş bulunmaktadır. 
Altıncı madde, her nevi meslek okulundaki mütedavil sermayenin o nevi okulların mahiyet 

ve programına göre ayrı ayrı hükümleri ihtiva eden, ihtiyaçlara daha ygun, bir talimatname 
tanzim edilmesi maksadile teklif olunmuştur. 

Yedinci madde — Bu gün sanat okulları teşviki sanayi kanununun birinci maddesindeki tarife 
dahil sınaî müesseseden addedilmekte ve dolayısile muamele vergisi kanunu mevzuu dahilinde mü-
talea olunmakta olduğundan bu okullarda yapılan işlerden muamele vergisi tahakkuk ettirilmek
tedir. 

Bu tahakkuk keyfiyeti teşviki sanayi kanununun birinci maddesindeki «Herhangi bir madde 
veya kudretin evsaf veya eşkâli kısmen veya tamamen değistirilib kıymetlendirilmek suretile 
toplu imalât vücude getiren ve bu maksada tahsis edilen yerler bu kanuna göre sınaî müessese 
addolunur» hükmüne istinad ettirilmektedir. 

Halbuki meslek okullarının mütedavil sermaye atelyelerini bu hüküm dahilinde görmeğe ve do
layısile sınaî müesseseler arasına idhal etmeğe imkân yoktur: çünkü. 

a) Yukarıda beşinci maddede arzedildiği veçhile meslek okullarına verilen mütedavil sermaye
lerden maksad talebenin bir sene zarfında program mucibince yapmak mecburiyetinde olduk
ları amelî işlerin iptidaî maddelerini Devlet bütçesine yük olmadan temin etmektir. 

Binaenaleyh mütedavil sermaye hesabına bu okulların atelyelerîne sipariş almması bir gaye 
değil temrin malzemesi1 temin etmek üzere her yıl bütçesinden tahsisat sarfedilmeıksizin amelî ted
risat programlarının tatbik edilebilmesi için bir vasıtadır. Binaenaleyh hariçten sipariş alınma
sında ne sermayenin nemalandırılması ne de bir kâr temini gibi doğrudan doğruya istihdaf edi
len bir maksad mevzubahis değildir. Bu bakımdan bu atelyelerde yapılan işlerin ticarî bir ma
hiyeti yoktur. 

b) Yine teşviki sanayi kanununun birinci maddesinde sarih olarak zikredildiği veçhile «toplu 
imalât» vücuda getiren müesseseler sınaî müessese sayılmaktadır. Toplu imalât vücuda getirmek 
en seri iş vücuda getirmek demektir. Halbuki sanat okullarında toplu imalât vücuda getirilmedi-
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ği gibi burada yapılan işler bu okulların tamamen müfredat programlan dahilinde bulunan ted
risi mahiyette işlerdir. 

> Bundan başka teşviki sanayi kanununun birinci maddesinde smaî müessese sayılan müessese
lerin «toplu imalât vücuda getirmek maksadına tahsis edilen bir yer» olması lâzımdır. Halbuki 
meslek okullarındaki1 mütedavil sermayeler okul atelyelerinden ayrı bir atelye değildir. 

Sanat okullan mütedavil sermayelerinde yapılan sipariş işlerinden muamele vergisi alınmaması 
maliyetin düşmesi neticesinde piyasaya rekabet etmek gibi bir zan tevlid- edebilir. Halbuki sa
nat okulları her siparişi değil ancak programa uygun olanları kabul etmektedir. Bundan başka 
esasen haftanm beş gününde, günde en çok dörder saat çalışan talebenin hariçteki bir işçiye na
zaran daha az iş çıkarmakta olduğu ve bu işlerde ders mahiyetinde çalıştmlan talebenin henüz 
mütekâmil bir iş olmamasından dolayı fazla madded ibtidaiye de sarfedeceği düşünülecek olursa 
maliyetin harice nazaran belki de daha yüksek bir hadde baliğ olacağı kolayca anlaşılır. Buna 
bir de muamele vergisi ilâve edilirse maliyet büsbütün yükseleceğinden hariçten sipariş almamı-
yacak, binaenaleyh her yıl bütçesinden büyük bir yekûn tutan temrin tahsisatı vermek mecburiye
tinde kalınacaktır. Bir kelime ile muamele vergisinden yılda en çok 2000 lira varidata mukabil 
35 bin liralık bir masraf ki bu da Hazinenin zararı demek olacaktır. 

Kanun lâyihasmdaki yedinci madde zaten pek az bir meblâğ tutan muamele vergisinin alın
ması neticesinde bütçeden yapılması zarurî olan kabarık bir masrafa meydan bırakmamak mak-
sadile teklif olunmuştur. 

Sekizinci madde — Mütedavil sermaye işlerinin Devletin diğer sarfiyatının tâbi olduğu ahkâm ve 
formalitelere tâbi tutulmasına imkân olmadığı aşikârdır. Nitekim mütedavil sermayesi olan bü

tün Devlet müesseseleri mütedavil sermaye işlerinde umumî muhasebe ve arttırma ve eksiltme kanu
nu hükümlerinden istisna edilmiş bulunmaktadır. 

Dokuzuncu madde — Mütedavil sermayelerden bir malî yılı zarfında hâsıl olan kâr mallandık
larına yatırılmakta fakat sermayenin zararı pratik bir şekilde telâfi edilememektedir. 

Gayesi kâr temin etmek olmayan sanat okullan mütedavil sermayesi yapılacak işler için binlerce 
Mra kıymetinde ham madde satın almak mecburiyetindedir. Bu sebeble bir okula verilen mütedavil 
sermaye okulun amelî tedrisatı için lüzumu olan malzemeyi tedarike ancak kâfi gelmektedir. Bir 
okulun bir sene zarfındaki zaran hemen telâfi edilemediği takdirde mütedavil sermayesi tabiatile te
nezzül edecek ve zarar bir kaç sene tevali ettiği takdirde okula kâfi .gelemeyecek bir mikdara inecek
tir. Bu halde yine Devlet bütçesinden tahsisat almak suretile zaran telâfiden başka bir çare kal- • 
mıyacafctır. Hazine için de zararlı olan bu muameleye lüzum kalmamak üzere bir okulun mütedavil 
sermayesinin bir sene zarfındaki muamelâtından kâr temin edildiği takdirde bu kârın malsandıklarına 
yatırılması ancak zarar olduğu takdirde bu zararm müteakib seneler kârından mahsub edilmesi-
bir taraftan sermayenin tenezzülünden dolayı okulişlerinin geri kalmaması, diğer taraftan zararların 
telâfisi için Devlet bütçesinden mütemadiyen tahsisat alınmasına meydan kalmaması için daha mu
vafık görülmüş ve 9 ncu madde bu maksadla teklif olunmuştur. 
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Maarif encümeni mr.sbatası 

T. 5 . M. M. 
encümeni 2-IV-1938 

Esas No. 1/983 
Katar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Kültür bakanlığına bağlı Ertik okulları mü
tedavil sermayesi hakkında Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 29 - I I I -1938 tarih ve 
6/1174 sajölı tezkeresüe Yüksek Meclise sunu
lan kanun rlâyihası ve esbabı mucibe mazbatası 
Kültür bakanlığı Meslekî tedrisat umum müdü
rünün de huzurile tedkik ve müzakere edildi. 

Verilen/izahata nazaran teklifi kanunî ye
rinde görülmüş ve olduğu gibi ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Ha^atesB, veçhile Maliye encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Marif E. Reisi 
Kars 

F. Köprülü 

Afyon K. 

M. M. N. 
Kars 

F. Köprülü 

Balıkesir 
t. TJ. Aykurt t. H. Uzunçarşilı 

Giresun Antalya 
H. Tarık Us T. Örs 

İstanbul 

Kâtib 
Trabzon 

Seniha Hızal 

Erzincan 
H. Işık 

Giresun 
T. Onay 

Trabzon 
Dr. Neşet Ömer İrdelp H. tflkümen 

Maliye encümeni mazbatası 

T, B. M, M. 
Maliye encümeni 

Esas No, 1/983 
Karar No. 29 

26 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Kültür Bankanlığına bağlı Ertik okullarının 
mütedavil sermayelerine dair olub îera Vekil
leri Heyetinin 21 - III - 1938 tarihli kararına 
tevfikan Başvekâletin 29 - III - 1938 tarih ve 
6/1174 numaralı tezkeresüe Yüksek makamı
nıza sunulan kanun lâyihası Maarif encümeni
nin olbabdaki mazbatasile birlikte Encümenimize 

tevdi Duyurulmakla Kültür Bakanlığı Ertik okul
ları genel direktörü ile Maliye vekâleti muhase
bat umum nıüdürü hazır oldukları halde mezkûr 
evrak Encümenimizde okundu ve görüşüldü: 

Tahriren ve şifahen verilen izahattan; işbu 
lâyihanın elyevm hepsi de Kültür Bakanlığına 
bağlı olan bölge sanat okulları, meslek okul
ları, kız ertik okulları gibi müteaddid okulların 
her birinin atelyeleri için evvelce muhtelif ka
nunlarla ayrı ayrı verilmiş olan mütedavil ser
mayelerin yeni bir nam altında yani (Kültür 
Bakanlığına bağlı ertik okulları mütedavil ser
mayesi) namı altında bir araya toplanması ve bu 
sermayeden her mekteb atelyesinin ihtiyacına 

göre münasib mikdarının tahsisi ve indelhâce 
tenzil veya tezyidi hususunda ve bundan baş
ka mezkûr okullar atelyelerinm muamelâtın
dan dolayı istihdamına lüzum görülecek memur
ların ve ücretlerinin tayini hususunda hükümler 
konması keyfiyeti olub esas itibarile muvafık 
görüldüğü gibi tedkik edilen maddeler dahi 
maksada uygun görülmüş ve yalnız beşinci mad
dede ufak tadil yapılmak suretile kabul edilmiş
tir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maliye E. Reisi 

Bayazıd 
7. Tav 

İstanbul 
A. Bayındır 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

B. M. M. 
Yozgad 

E. Draman 
Mardin 
0. Dinçer 

Gümüşane 
Ş. öndersev 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
Diyarbakır 
H. öniz 
îzmir 

K. Dursun 
Manisa Zonguldak 

T. Hitit S. Necati O. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 30-V-1938 

M. No. 137 
Esas No. 1/983 

Yüksek Reisliğe 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları mü-
tedavil sermayesi hakkında olub Başvekâletin 
29 - I I I -1938 tarih, ve 6/1174 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif ve 
Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Maarif vekili Saffet 
Arıkan hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha muhtelif kanunlarla muhtelif zaman
larda sanayi mektebleri atelyeleri ve meslek mek-
tebleri atelye ve satış evleri ve kız ertik okulları 
için tahsis edilmiş bulunan mütedavil sermayeleri 
birleştirmeği ve bunların daha verimli bir şekilde 
kullanılması için bazı hükümler tedvinini istih
daf eylemekte olub şimdiye kadar her mektebe 
ayrılmış olan mütedavil sermaye yalnız o mekte
be tahsis edilmiş olduğu için bunlardan icabında 
başka mekteblerde istifade edilememekte olması
na ve bu mütedavil sermayelerin daha verimli bir 
halde kullanılabilmeleri için kolaylıklar gösterici 
kaideler vazına ihtiyaç bulunmasına mebni lâyiha 
esas itibarile encümenimizce de kabul olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesi bu sermayelere aid 
hesabların merkezde toplanması icâb edeceği şek
linde yazılmış, halbuki alınan izahata göre mak
sadın bu omadığı ve hesab işlerinin yine her mek-
tebde ve mahallinde yapılması arzu edildiğinden 
madde bu maksadı temin eder şekilde yeniden ya
zılmış ve münasebeti itibarile ikinci madde muh

tevası dahi birinci madde içerisine alınmıştır. 
Her okuldaki mütedavil sermaye atelyesinin 

işlerine göre bu işlerle meşgul olmak üzere ica
bında ayrı memur tayin edilebileceğini ifade eden 
üçüncü madde dahi memur tayini bazan işlerin 
normal gidişinde, bazan da inkişafında lâzımgele-
bileceği düşünülerek bu maksadı temin eder şe
kilde yeniden yazılmış ve lâyihanîn diğer hüküm
lerini ihtiva eden maddelerin bazılarında da ya
zıya aid ufak tefek değişiklikler yapılmak ve 
bir kısmı da aynen kabul olunmak sure-
tile lâyiha yeniden hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. 'Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

R. V. 
İsparta 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Siird 
M. Ma/yakon 

Yozgad 
8. îçöz 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Mardin 
B. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Bemzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Kültür bakanlığına bağlt ertik okulları müte-
davülsermayesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1087 numaralı kanun mucibin
ce Aydm sanayi idadisile sanayi okulları atel-
yeleri için, 1774 numaralı kanun mucibince 
meslek okulları atelye ve satış evleri için, 2920 
numaralı kanun mucibince de kız ertik okulları 
için verilen ve 1867 numaralı kanunun dör
düncü maddesi mucibince bölge sanat okullarına 
verilen ışıütedavil sermayeler, (Külttür bakanlı
ğına bağlı ertik okulları mütedavil sermayesi) 
adı altmda bir araya toplanmıştır. 

MADDE 2 — Kültür bakanlığı, mevcud mü
tedavil sermayeyi Maliye bakanlığı ile Diva
nı muhasebat reisliğine bildirmek şartile ertik 
okulları arasmda lüzum ve icabma göre dağıt
mağa salâhiyettardzr, 

MADDE 3 — Her okuldaki mütedavil ser
maye, atelyesinin işlerine göre doğrudan doğ
ruya bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye ba
kanlığının muvafakatile Kültür bakanlığınca 
icabında kâfi mikdarda memur tayin olunabi
lir. Bu takdirde bu gibi memurların ücretleri 
o okula aid mütedavil sermaye atölyesinin umu
mî hasılatından tediye olunur. 

MADDE 4 — Uhdelerine ilâve olarak müte
davil sermaye muhasibliği veya memurluğu ve
rilen, okulun maaşlı veya ücretli memurlarına 
okul mütedavil sermaye atelyesinin umumî ha
sılatından tediye olunmak üzere ayda 10 lira
dan 30 liraya kadar ilâve ücret verilir. 

MADDE 5 — Her okula verilen mütedavil 
sermaye,; Maliye bakanlığınca tayin olunan 
mesul muhasibin veya Maliye bakanlığının 
muvafakatile uhdesine ilâve olarak müteda
vil sermaye muhasibliği verilmiş olan okul kâ-
tib ve hesab memurunun veya maaşlı veyahud 
ücretli diğer bir memurun ve Kültür bakanlı
ğınca tensib olunmak şartile okul direktörlü
ğünden veya direktör muavinlerinden veyahud 
atelye setlerinden birinin müşterek mesuliyeti 
altmda mütemadiyen devir ve teselsül kaide-
sile kullanılır. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞt 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları müte
davil sermayesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir? 

MADDE 5 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

beşinci maddesi 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — 18 haziran 1927 tarih ve 1087 
sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Ay
dın sanayi idadisile sanayi mektebleri atelyeleri 
için, 21 mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mu
cibince maarif vekâleti emrinde bulunan mes
lek mektebleri atelye ve satış evleri için, 16 mart 
1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Maa
rif vekâleti emrinde bulunan kız ertik okulları 
için tahsis edilen ve 22 temmuz 1931 tarih ve 1867 
sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibince 
vilâyet hususî idarelerinden sanat mektebleri 
için verilen mütedavil sermayeler birleştirilmiş
tir. 

Bu sermayenin ertik okullarına tevzii ve ica
bında birinden diğerine nakli salâhiyeti Maarif 
vekâletine verilmiştir, işbu tevzi ve nakiller Ma
liye vekâletile Divanı muhasebata bildirilir. 

MADDE 2 — Mütedavil sermaye atelyeleri 
işlerine ve bu işlerin inkişafına göre muvakka
ten memur istihdamına lüzum görüldüğü tak
dirde doğrudan doğruya bu işlerle meşgul ol
mak üzere Maliye vekâletinin muvafakatile Ma
arif vekâletince bu okullara kâfi mikdarda me
mur tayin olunabilir. Bu memurların ücrethri 
o okula aid mütedavil sermaye atelyesinin umu
mî hâsılatından tediye olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Her okula verilen mütedavil 
sermaye, Maliye vekâletinin muvafakatile tayin 
olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilâve 
olarak mütedavil sermaye muhasibliği verilmiş 
olan okul kâtib ve hesab memurunun veya maaşlı 
ve yahud ücretli diğer bir memurun ve Maarif 
vekâletince tensib olunmak şartile okul direk
töründen veya direktör muavinlerinden ve ya
hud atelye şeflerinden birinin müşterek mesu
liyeti altmda mütemadiyen devir ve teselsül ka-
idesile kullanılır. 
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MADDE 6 — Ertik okulları mütedavil ser
maye atelyelerüün muamelâtı, idare tarzı ve si
parişlerden alınacak ücretlerle bu atelyede ya
pılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye 
umumî hâsılattan verilecek ücretler Maliye ve 
Kültür bakanlıklarınca müştereken tanzim olu
nacak talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 7 — Ertik okulları mütedavil ser
maye atelyelerinde yapılacak temrin işleri mu
amele vergisinden muaf tutulur. 

MADDE 8 — Ertik okulları mütedavil ser
mayelerinin sarf ve kabzı muhasebei umumiye 
kanunu ile arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 9 — Mütedavil sermayesi olan Er
tik okullarında tenmiye edilecek mebaliğin Di
vanı muhasebatça; atelyelerin umumî masraf
ları, ücretler, atelye için satm alman demirbaş 
makine, avadanlık ve malzemenin tutarları çık
tıktan sonra, bir malî seneye aid muamelâtının 
tedMk ve tasdiki neticesinde tahakkuk ettirile
cek kân usulüne tevfikan malsandıklarma yatı
rırlar. 

Bir malî seneye aid muamelâtı Divanı muha
sebatça tedMk ve tasdik edildikten sonra za
rarı olduğu tahakkuk eden okulların mütedavil 
sermayelerindeM zarar mikdarz ertesi seneler 
zarfındaki kârlarından mahsub edilmek suretile 
kapatılır. 

MADDE 10 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Kültür bakanları memurdur. 

21 - m -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mf. V, Na. V. tik. V. ve Zr. V. V. 

8. Ankan A. Çetinhaya Ş. Kesebir 
S. I. M. V. G.î. V. 

Dr. H. Alataş Eana Tarkan 

MaL E. 

MADDE 6 —i Ertik okulları mütedavil ser
maye atölyelerinin muamelâtı, idare tarzı ve 
siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyede 
yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye 
umumî hasdattan verilecek ücretler Maliye ve 
Kültür bakanlıklarınca müşterken tesbit olu
nur. 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükümetin on birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 215 ) 



— 9 
B. E. 

MADDE 5 — Maliye encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nd maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nd maddesi ay
nen. 

MADDE 8 - - Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 10 — Hükümetin 11 nd maddesi ay
nen. 

ıva<« 
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S. Sayısı: 216 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci madde
sini değiştiren 1366 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/946) 

T.C. 
Başvekâlet 18 - 7 - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/252 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesini değiştiren 1366 sayılı kanuna ek ola
rak hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 14 - I -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
* C. Bayar 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü için Ankara şehri otomatik telefon kanununa bir 
madde ilâvesine dair olan kanunun esbabı mucibe lâyihası 

3127 numaralı kanunla teşekkül eden Devlet meteoroloji işlrei umum müdürlüğü diğer vazife-
lerile beraber hava ve deniz yollarında askerî ve sivil seferleri korumak üzere rasad ve hava 
istidlalleri yapmak ve her türlü hava hâdiselerimi takib ederek en 'kısa zamanda ve seri vasıtalarla 
bu hâdiselere müteallik haberleri alıb vermek gibi çok mühim ve hayatî işleri yapmakla tavzif edil
miş bulunmaktadır. 

Esasen Devletin muhtelif teşekkülleri için Ankara şehri otomatik telefon kanununun meccanî 
postalara aid olan 7 nci maddesine yeniden lüzumu kadar meccanî postalar tesisine dair maddeler 
derç ve ilâve edilmiş olduğuna göre hizmet ve vazifelerinin vüsat ve şümulü itibarile meccanî te
lefon postalarına olan ihtiyacı daha aşikâr bulunan Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
teşkilâtına da meccanî telefon postalarının tahsisi işinin kanunî bir şekle konulması zarureti hâsıl 
olmuş ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M., M. 
Nafıa encümeni 
Esas: No. İ/946 
Karar No. 14 

17 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri otomotik telefon kanununun 
yedinci maddesini değiştiren 1366 sayılı karı una 
ek olarak hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetini a 
14 - I - 1988 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve es'öab': mu
cibe mazbatası tedkik ve müzakere olundu. 

3127 sayılı kanunla teşekkül eden mıeteoroloj i 
umum müdürlüğü yaptığı rasadlardan ve hava is
tidlallerinden alâkadar müesseseleri müstacelen 
haberdar etmek mevkiinde olduğundan meceanetı 
beş aded telefon verilmesi encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve buna aid kanun lâyihası ay
nen kabul, edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafıa E. Reisi 

Erzincan 
A. Samih llter 
Afyon K. 

Cemal Akçm 
Elâziğ 

F. Z. Çiyütepe 
İzmir 

8. Epikmen 
Kastamonu 
V. îzbudak 

Tokad 
Gl. 8, Üke 

M. M. 
Kayseri 

A, Hilmi Kalaç 
Afyon K. 
M. Gönenç 
Eskişehir 

A. özdemir 
İsparta 

H. özdamar 
Niğde 

Halid Msngi 

Kâtib 
Manisa 

Ankara 
E. Demir el 

İçel 
F. Mutlu 

Kars 
B. Öngören 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesini değiştiren 1366 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3127 sayılı kanunla teşkil edil
miş olan Devlet meteoroloji umum müdür
lüğü için.beş meccani telef on verilmiştir. Bu te
lef cıdarm» tahsis edilcöği yerleri gösteren cetvel 
bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Nafıa vekili memurdur. 

Baş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
8. Artkan 
Ö. 1. M. V. 

14-I--1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Na.Y. îk. V. ve Zr. V. V 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. î .V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

Hükümetin teklifine bağlı 

Cetvel 

Ankara cenub meteoroloji istasyonu, 
Hava hizmetleri şubesi. 
Klimatoloji şubesi. 
Zat, sicil ve levazım şubesi. 
Umum müdür evi. 

( S. Sayısı : 216 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 144 
Esas No. 1/946 

31- V-1938 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 
7nci maddesini değiştiren 1366 sayılı kanuna 
ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 18 - I - 1938 
tarih ve 6/252 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Nafıa encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Posta, telgraf ve telefon umum müdür vekili 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğünün ihtiyacı olan beş telefonun meccanen 
verilmesini istihdaf etmektedir. Yapılan tedki-
kat neticesinde Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun 1366 sayılı kanunla değiştirilen 7 
nci maddesi müstakil umum müdürlüklere, biri 
umum müdürün evine konmak üzere beş mecca
ni telefon verilmesini âmir ve Devlet meteoro
loji işleri umum müdürlüğü de müstakil umum 
müdürlüklerden biri bulunması hasebile mez

kûr madde mucibince bu müdüriyete de beş te
lefon verilmesi tabiî olduğu ve yeniden bir salâ
hiyet verilmesine lüzum bulunmadığı anlaşıl
mış ve bu sebeble mezkûr lâyihanın reddine ka
rar verilmiştir. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

M. M. Kâtib 
Trabzon İstanbul 

B. Karadeniz F. öymen 
İzmir Kırklareli 
H. Çakır Ş. ödül 

Mardin Ordu 
R. Erten H. Yalman 
Srvas Tokad 

Remzi Çiner S. Genca 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
S. îçöz 

( S. Sayısı : 216 ) 





S^Sâyısı: 217 
Resmî dairelerde elektrik tenviratının tahdidine daîrkanun 

layihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/745) 

TC. 
Başvekâlet 24-111-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı:6/937 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Besmî dairelerde- elektMk tenviratmrn tahdidine dair Malîye vekilliğince hazırlanan ve tera 
TekiBe?ı Heyetince W- III -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbattf *)ff»eibesile birlikte sunulnmtur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Bukamıa lâyihasın esbala mucibesi IÖ37 yılı mmmmei umtnaiye. kamara esbabı laııcâbeBİ 
içinde zikredilmiştir. 

HÜKtJHETÎN TEKLİFİ 

Resmî devairde elektrik tenviratının tahdidine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vekil ve müsteşar odalarile 
kabul ve içtima .salonlarından ve müstakil ida
relerin riyaset odalarile müstakil umum müdür 
ve kumandanlıkların umum müdür ve kuman
danlık odalarından ordu müfettişleri ile kolordu 
kumandanlıkları odalarından ve vilâyet makam 
odalarile içtima salonlarından gayri Devlet 
dairelerindeki elektrik tenviratı 6 - 8 metre mu-
rabbaı zemin sathma 100 volt hesabile direk 
veya difüzörlü lâmbalarla yapılır. Bu dairelerde 
ziya kudretinin ziyama sebeb olan avizeler 
kullanılmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta

rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin tatbi-
kma icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
1. İnönü 

Da. V. 

Mİ V. 
B. Arıkan 
S. î. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 

19-111-1937 
M. M3. V. 
K. Özalp 

Mal. T. V. 
Dr. B. Saydam 

îk. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Dr. B. Saydam BanaTarhan ^uhlisErkmen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

İT.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 145 
Esas No. İ/745 

31 - "E - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Resmî dairelerde elektrik tenvir atmm tah
didine dair olub Başvekâletin 24 mart 1937 
tarih ve 6/937 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha 1931 bütçe kanununun 26 ncı madde-
sile vazedilen ve her yıl bütge kanunlarında te
kerrür eden maddeler arasmda bu güne kadar 
yaşatılan bir hükmün daimî hükümler meya-
nma almmasmı temin maksadile sevkedilmiş-
tir. Mezkûr maddenin 1931 yılı bütçe kanunu
na konmasının sebebi bütçede tasarruf teminin
den ibaret olduğu alman izahattan anlaşılmış ve 
düşünülen tasarrufun vekaletlerce ve daireler
ce ittihaz olunacak idari kararlarla temini dai
ma mümkün bulunduğundan ayrıca kanun ted

vinine Encümenimizce lüzum görülmemiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Beis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Kırşehir 
M. Seyfeli 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Tokad 
8. Genca 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

İzmir 
H. Çakır 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Siird 

M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Kayseri 
İV. Kerven 

Ordu 
H. Yalman 

Srvas 
Remzi' Çiner 

(Ö. Sayısı : 217) 



S. Sayısı: 218 
Devlet hava yollan Umum Müdürlüğü taşkilâtı hakkında 

kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1024) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - V - 1938 

K. Müdürlüğü 
Sayı : 6/1922 • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbatı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât kanunu projesi mueib sebebleri 

Cumhur Reisi Atatürkün yüksek direktfleri 

Cumhur Reisi Atatürkün, 1 - XI -1937 de Büyük Millet Meclisinde irad buyurdukları yüksek nu
tuklarında: (Sivil havayolları idaresi Devlet teşkilâtı arasında modern bir idare halinde yer almıştır. 
Bütün teknik şartlar ve emniyet icabları içinde çalışmakta olan bu idarenin büyük şehirlerimizin 
hepsi arasmdaj en modern muvasale yolunu bir an evvel ifaya başlaması ve arsıulusal hatlarla da 
kendi vasıtalarile irtibat tesis eylemesi imkânı az zamanda teminini beklediğimiz önemli işlerdendir.) 
Direktifini vermişlerdir. 

Başbakan Celâl Bayar da Büyük Millet Meclisinde irad buyurdukları nutukta : (Devlet Hava
yollarının iç şehirlerimiz ve dış hava istasyonları ile bir an evvel devamlı irtibat tesis edecek hale 
getirilmesi ve havacılığın inkişafı, üzerine pek çok dikkat ve ihtimamımızı celbedecek başlıca mevzu
lardan biri olacaktır.) Sözlerile bu işin Hükümetçe lâyik olduğu önemle ele alındığını ve az zaman 
zarfında matlûb gayeye varılacağını Büyük Türk milletine müjdelemişlerdir. 

.;•;.;• İyi bir teşkilâtın lüzumu 

Son zamanlar zarfında bütün milletlerde, sivil havacılığın terakki ve inkişafı bakımından büyük 
bir^hareket başlamış ve bu faaliyet muhtelif milletlerin umumî hayatı üzerijıde de çok faideli tesir
ler husule getirmiştir. 

Asrın en ince ve en mütekâmil harb ve nakil vasıtaları olan tayyarelerin, terakkiyatında ve 
işletme işlerinde gösterüen muvaffakiyetler, milletlerin medeniyet ve kudret seviyelerinin ölçüsü sa
yılacak derecede ehemmiyet kazanmıştır. 
; ••' Bütün medenî uluslarla omuz omuza yürümek, medeniyetimizi muasır medeniyetin en yüksek de
recesine çıkarmak azminde bulunan ulusumuz için modern bir hava münakalesini en mükemmel em
niyet icabları içinde işletmek, az zamanda tahakkuk ettirilmesi matlub işlerin en başında gelmektedir. 



Atatü^kün ve Başbakanın yüksek direktiflerine göre tanzim edilen 4 senelik program mcibince. 
bu sene zarf mda : 

Ankara - İstanbul hattına ilâveten: 
Ankara * îzmir, 
Ankara - Konya - Adana, 

Müteakib seneler zarfında da: 
Adana - Gazi Anteb - Diyarbakır, 
Diyarbakır - Van, 
Ankara - Sîvas - Erzurum hatları açılacaktır. 
Bir işletme hattının seyrüsefere açılabilmesi için o hattın güzergâhı boyunca: 
A - Esas meydanlarla emniyet. meydanlarının intihabı ve ıslahı, ;, 
B - Telsiz istasyonları ve gonyemetrelerin tesisi, 
C - Esas meydanlarda istasyon binası, hangar, atelye, depo, pist, drenaj, gece inişleri için tenvirat, 

sair tesisatın inşa ve ikmali. 
Lâzımgelmekte ve bütün bu işler çok esaslı tedkiklere ve uzun çalışmalara ihtiyaç göstermektedir. 
Yüz binlerce lira sarfile vücude getirilecek bu tesisat ve inşaatın hatasız, noksansız yapılabilmesi 

için iyi bir teşkilât kurmağa, kâfi mikdarda ehliyetli memur ve mütehassıs temin etmeğe katği za
ruret vardır. 

Projenin birinci maddesi 

Bu madde 2186, 2744 sayılı kanunlarla kabul edilmiş esaslara göre tanzim edilmiştir. Yalnız 
arsıulusal hatlarla da kendi vasıtalarımızla irtibat tesis etmek gayesini tahakkuk ettirebilmek için 
mezkûr kanunlardaki ( Türkiyede havayolları tesis etmek) tabiri (Türkiye Cumhuriyeti hududlari 
içinde ve dışında havayolları tesis etmek) şeklinde tadil edilmiştir. 

Projenin iki ve üçüncü maddesi 

Hava işlerinin inceliği ve ehemmiyeti, teknik ve idarî bilgilere fazla ihtiyaç göstermesi itibarile Ha
vayolları umum müdürlüğü memuriyetlerine. Devlet teşkilâtında liyakat kazanmış, yüksek tahsil gör
müş kimselerin getirilmesi ve bu maksadla da merkez kadrosunun aslî maaşlı memurlardan teşkil edil
mesi ve bunlara kâfi derecede maaş verilmesi lüzumlu görülmüştür. Liyakatlerinden, bilgilerinden 
hakkile istifade edilecek kimselerin bu idareye alınabilmelerini ve ayni zamanda bunların bu idare 
işlerini meslek edinerek bütün kuvvetlerile çalışabilmelerini temin için muvazenei umumiyeye dahil 
memurlara bahşedilen bilcümle hakların bu idare memurları için de tanılmasını icab ettirmektedir. 

Projenin dördüncü madd&si 

Pilot, telsizci ve makinist gibi teknik personeli, muhtelif senelerde işletmeğe açılacak her hattm 
iihtiyacına göre her sene adedlerinin değişmesi ve kendilerinden memurin ve teadül kanununda 
musarrah yüksek tahsil şartlanndan ziyade teknik kudret ve kabiliyet aranılması icab ettiğinden 
bunların aded ve ücretlerinin her senefci ihtiyaca göre bütçe ile tesbit edilmesi muvafık görül
müştür. 

Havacılıkta en mühim ve en faal unsurlardan olan tetknik personelin, vukuu muhtemel her türlü 
kazalara ve tehlikelere karşı korunmaları keyfiyeti, diğer Devlet teşkilâtında çalışan müstahdemlere 
nazaran daha fazla ehemmiyeti haiz olması itibarile bunların tekaüdlükleri hakkmda D. D. yollan 
işletme idaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki kanunun tatbiki lüzumlu görülmüştür. 

Uçuşıun diğer hizmetlere nazaran daha çok enerji sarfını ve yorgunluğu mucib olması ve uzviyeti 
daha çok yıpratıcı bulunması nazarı itibare alınarak, tayyare üzerinde çalışan uçucu personelin hiç 
olmazsa D. D. yolları idaresinde lokomotif üzerinde çalışan müstahdemlerde olduğu gibi her hizmet 
senesinin bir buçuk sene filî hizmete tekabül etmesi esası vazedilmiştir. 

( S, Sayısı : 218 ) 
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Projenin beşinci maddesi 

Vazife uçuşu esnasında tethlikeye maruz kalması muhtemel olan personelin eytam ve eramilinin 
Devlet himayesinden mahrum kalmamaları için ordudaki emsallerine kıyasen nakdî tazminat esası 
vazedilmiştir. 

Ordudaki emsallerine 15 - V -1930 tarih ve 1611 sayılı kanunla 2 500 ve Türk hava kurumu nizam
namesi mucibince de ayrıca 2 500 ki ceman 5 000 lira verilmekte olduğundan 'havayolları mensub-
lan için de (Türk Hava kurumunun idare mensublarına böyle bir yardımda bulunmasına nizamna
mesi müsaid olmadığından) 5 000 lira nakdî tazminat konmuş ve bu mikdar 12/18 - 1 - 1938 tarih ve 
3309 sayılı Şehid Pilot Ekrem Ermek ve MaMnistt Sami Demire! hakkındaki hususî kanunla Bü
yük Millet Meclisince de kabul buyurulmuştur. 

Projenin altmcş maddesi 

Memur ve müstahdemlerin vazife Ve mesuliyetleri tayin ve tedbilleri, pilot, makinist ve telsiz
cilerin hizmete kabulleri ve yetiştirilme şekilleri, uçucu personelin yerde ve havadaki mesuliyetleri 
gibi pek muhtelif ve geniş teferruatı ihtiva etmesi icab eden hususların talimatnamelerle tesbiti 
uygun görülmüştür. 

Projenin yedinci maddesi 

2744 sayılı kanunun muaddel 3 ve 5 nci maddelerinde kabul edilen esaslara göre tanzim edil
miştir. 

Projenin sekizinci maddesi 

2186 sayılı kanunun 8 nci maddesinde kabul edilen esasa göre tanzim edilmiştir. 

Projenin dokuzuncu maddesi 

îdiareyi alâkadar eden bütün tarifeler Nafıa vekâletince tasdikından sonra meriyet mevkiine gir
mesi, bu tarifelerin daha seri bir surette çıkartılabilmesi bakımından muvafık görülmüştür. 

Projenin onuncu maddesi 

îdare henüz yeni bîr teşekkül olması, tesisat ve işletme masraflarını karşılayacak azamî varidat 
temin etmek zaruretinde bulunması itibar ile şimdilik her ne suretle olursa olsun meccanen seyahat 
edilmemesi hakkında 2186 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde mevcud hükmün ibka edilmesi uygun 

görülimüştür . 
Yalnız idarenin vazifedar memurlarının, gerekhavada tayyare veya telsiz cihazlarında tedkikat 

yapmak ve gerek diğer bir mahalde bir vazife ifa etmek gibi maksadlarla, gönderilecekleri mahalle
re süratle gidib biran evvel vazife görebilmelerinitemin ve ayni zamanda vazifeten bir mahalRe gön-

. derileniere verilmesi icab eden harcırahı tasarruf edebilmek için bunlar bu hükümden istisna edil
mişlerdir, ı 

Projenin oh birinci maddesi 

Henüz tesisatını ikmal etmek üzere olan idarenin fabrika ve atelyeleri mevcud olmadığından ve
saitin tamir ve ıslahının mevcud askerî ve sivil fabrikalarda yapılması zarureti vardır ve ykıe ser
visin muntazaman işleyebilmesi eşya ve malzeme noksanından dolayı teahhüre uğramaması için âcil 
ve zarurî yedek eşya .ye malzemenin - bedeli usulü veçhile verilmek şartile - askerî ve sivil depolardan 

tedariki icab etmektedir. 
(2744 saydı kanun. Madde : Muaddel 6), 

(S . Bayisi : 218 ) 
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Projenin on ikinci maddesi 

idarenin tayyarelerinin askerî ve hava kurumu meydan ve yardımcı meydanlarından istifade et
mesi ve keza askerî ve Hava kurumu tayyarelerinin de mütekabilen bu'idarenin meydan ve yardım
cı meydanlarından istifade etmesi bu üç teşekkülün işlerini kolaylaştıracak ve emniyet tedbirlerini 
arttıracaktır. 

(2744 sayılı kanun. Madde : 3) \ 

Projenin on üçüncü maddesi 

Havacılıkta ve seyrüseferlerde, hava vaziyeti çok mühim rol ifa ettiğine göre, işletme husu
sunda emniyet tedbirlerinin vaktinde alınabilmesi içim havanın her an ve zamandaki vaziyet ve 
tahavvülâtmın süratle bilinmesine lüzum vardır. Bu hususta vaki olacak teahhürlerden vahim ne
ticeler doğacağı düşünülerek hava rasad raporlarına aid telgrafların ve seyrüsefer emniyetine 
aid muhaberatın diğer muhaberelere takdimen ve serian çekilmesi zarurî görülmüştür. 

(2744 sayılı kanun. Madde : 4). 

Projenin on dördüncü maddesi , 

Halkın tayyare seferlerine alıştırılması, rağbetlerinin celbi ve her hususta kolaylık teinini ve aynı 
zamanda kendilerine bir emniyet telkini mülâhazasile, idare tayyarelerile yolculuk edenlerin, ha
yatlarının idare vasıtasile sigorta şirketine sigorta ettirilmesi ve sigorta primlerinin bilet ücretlerine 
ilâveten alınması muvafık görülmüştür. 

(2186 sayılı kanun. Madde : 11). 

Projenin on beşinci maddesi 

idarenin memleket dışından almak mecburiyetinde kaldığı tayyarelerle telsizlerin ve bunlara aid 
levazımın, Gümrük resmile birlikte müteahhid firmalara kabul ettirilmesi hem mümkün olmıyor, 
hem de kabul ettirilse bile müteahhidler bunlardan alınacak gümrük vesair rüsumun hakiki mik-
darmı evvelden tesbit edemediklerinden fazla fiyat talebinde, bulunmakta ve bu hal idarenin za
rarını mucib olmaktadır. 

idare, bu levazımın gümrük vesair resimlerini kendi uhdesine aldığı takdirde ise yine hakikî 
mikdarın bidayeten tesbit edilememesinden dolayı bu mikdar bazan bütçeye mevzu tahsisatı teca
vüz etmekte ve netice itibarile tahsisat fevkinde teahhüde girişilmiş telâkkisile âmiri itanın me
suliyeti cihetine gidilmesi lâzım gelmektedir. 

Bundan başka Devlet Hava yollarında matlub olan seri inkişafın temini için bu idareye aid bü
tün işlerin teahhürüne sebebiyet veren engelleriortadan kaldırmağa katği zaruret görülmektedir, 
Şimdiye kadar geçen tecrübelere nazaran gümrükmuamelelerinin uzun sürmesi hasebile idare iş
lerinde başlıca geciktirme âmillerinden olduğu anlaşılmıştır. 

Uzun süren bu muamelelerin intacı için bazı memurların haftalarca, aylarca bu işlerin peşinde 
koşması ioab etmekte ve bu hal hem esas vazifelerinin kısmen geri kalmasını, hem de işlerin te-
ahhüre uğramasını mucib olmaktadır. 

Netekim: idare tayyarelerinin umumî revizyonları Kayseri tayyare fabrikasında yapılmakta 
olduğundan ve revizyon malzemesi de Londradan gelmekte bulunduğundan beş aydanberi Kayse-
ride revizyonda bulunan iki yolcu tayyaresinin henüz revizyon işi ikmal edilememiştir. Bunlara aid 
yedek malzemenin Gümrük muamelesi iki aydan fazla sürmüştür. 

Esasen bir taraftan Hazineden alınan bir paranın mühim bir kısmının, diğer taraftan Güm
rük resmi adile yine Hazineye verilmesi amelî bir faide temin etmemektedir. 

Bu Devlet müessesesinin seri bir inkişafa mazhar olabilmesi için gümrük ve sair vergilerden mua
fiyetinin temini çok lüzumlu görülmektedir. 

( & Sayısı : -218 ) 
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Projenin muvakkat birinci maddesi 

Bağlı teşkilât kanunu projesinin 4 ve 5 nci maddelerile vazife uçuşu esnasında ölen Pilot, ma
kinist ve telsizcilere beşer bin lira nakdî tazminat verilmekle beraber ayrıca yetimlerine ve dullarına 
tekaüd maaşı tahsisi cihetine gidilmiştir. 

Bu kanunun yörürlüğe girmesinden önce vazife uçuşu esnasında şehid düşen pilot Ekrem Erırtek 
ile makinist Sami Demirelin mirasçılarına verilecek tazminat hakkında acilen tanzim ve Yüksek 
Meclise sunulan 12/18 -1 -1938 tarih ve 3309 sayılı kanunun gerek Yüksek Meclis encümenlerinde 
ve gerekse Heyeti Umumiyede müzakere sırasında böyle bir teşkilât kanunu tanzim edilmekte ol
duğu mevzu bahsolmuş ve yeni hazırlanacak kanunla tanılacak hak ve menfaatlerden adlan yu
karıda yazılı iki şehidin yetim ve dullarının kısmen bile olsa mahrum bırakılmamaları lâzım gele
ceği izhar buyurulmuştur. 

Yüksek Meclisin bu isteğini yerine getirmek maksadile projenin işbu muvakkat maddesi teklif edil
miştir. 

Projenin muvakkat ikinci maddesi 

Projeye bağlı cetvelde yazılı memuriyetlerin maaşları tesbit edilirken : 
Halen idare kadrosunda mevcud ücretlerin tekabül ettiği dereceler, Devlet teşkilâtının muhtelif 

dairelerinde kabul ve tatbik edilmekte olan maaş şiar, 
Ve idarenin hususiyeti nazarı itibare alınmıştır. 
Senelerdenberi idarede çalışarak meslekî bilgilerini arttırmış olan ve ücretle müstahdem bulunan 

memurlardan lüzumlu görülenlerin, yeni ihdas edilen kadrolara tayinleri keyfiyeti, gerek ikma
line çalışılmakta olan bir çok işlerin teehhüre uğramaması ve gerek istenilen inkişafın ahenkdar bir 
şekilde ve bir an evvel temin edilebilmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Esasen bu kadrolar azamî olub daha aşağı derecelere memur tayini caiz olacağı projenin ikinci 
maddesinde tasrih olunmuştur. Tayinlerde bu kayidla birlikte memurların ehliyet derecelerinin göz 
önünde bulundurulacağı tabiidir. 

Gerek iyi elemanların, başarabilecekleri işlere geçirilebilmelerini ve gerekse kadroları maaş cet
veline geçen ücretli memurların almakta oldukları ücretlerin tekabül ettiği derecelere veya daha dun 
derecelere bir defaya mahsus olmak üzere tayin imkânını temin maksadile işbu muvakkat mad* 
denin teklifi zarurî görülmüştür. 

( S. Sayısı : 218 ) 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafva encümeni 
Esas No. 1/1024 
Karar No. 17 

25-V-1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâ
tı hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 5 - V -1938 tarihli içtimaında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası encümende Nafıa vekili Bay 
Ali Çetinkaya hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü : 

Hükümetin esbabı mucibesinde tafsilen izah 
olunduğu gibi hava seferleri günden güne inki
şaf ederek medenî memleketlerde büyük ehem
miyet kazanmaktadır. Bizim de havayollarımızı 
memleketimizin mühim şehirleri arasında sefer 
yapacak ve beynelmilel hava istasyonlarile irti
bat eyleyecek halde inkişaf ettirmekliğimiz za
rureti vardır. Bu gayeye vusul için hazırlanan 
lâyiha ve istilzam ettiği teşkilât bu günkü sivil 
tayyarelerimiz adedine ve yaptığı seferlere naza
ran fazla görülebilirse de alınan izahata göre bu
nun derhal tatbik edilmiyeeeği havayollarının vü
sat ve inkişafile mütenasiben yapılması zarurî 
olan teşkilât olduğu anlaşılmıştır. 

Dördüncü maddede vuzuh kastile tadil yapıl
mış ve merbut cetvelin mühendisler fıkrasında 
tayyare mühendisi tedarikini temin gayesile üc
retlerinin arttırılması muvafık görülerek cetve
lin yalnız bu kısmı tadil edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul olunarak hava
lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi Duyurul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafıa E. Reisi 

Erzincan 
A. Samih llter 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
İçel 

F. Mutlu 
Kars 

B. öngören 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

M. M. 
Kayseri 

A. Bilmi Kalaç 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Eskişehir 
A. Özdemir 

îzmir 
S. Epikmen 

Kastamonu 
Sami Erkman 

Tokad 
8. tfke 

Kâtib 
Manisa 

0. Ercin 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehir 

0. Işın 
İsparta 

H. özdamar 
Niğde 

H. Mengi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 146 
Esas No. 1/1024 

Yüksek Reisliğe 

30 - V - 1938 

Devlet hayayolları umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkında olub Başvekâletin 7 mayıs 1938 tarih 
ve 6/1922 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Nafıa encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Nafıa 
vekâleti namına münakalât dairesi reisi ve Devlet 
havayolları umum müdür muavini hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Havayolları Devlet işletme idaresi teşkilâtı 
hakkındaki 2186 sayılı kanun ile bu kanunun ba
zı hükümlerini değiştiren 2744 sayılı kanundaki 

hükümleri birleştirmek ve bir kaç senelik tecrübe 
neticesinde bu hükümlerde yapılması muvafık gö
rülen bazı değişiklikleri yapmak ve gittikçe bün
yesi ve çalışma sahası genişleyen ve şimdiye ka
dar işletme idaresi halinde bulunan bu teşekkü
lün daha iyi çalışabilmesini temin etmek üzere 
müstakil bir müdüryeti umumiyeye kalbetmek 
maksadlarile sevkedildiği anlaşılan lâyiha Encü-
menimizce de esas itibarile kabul edilmiştir. Cere
yan eden müzakere neticesinde lâyihada aşağıda 
arzedilen bazı değişiklikler yapılmıştır. 

(S. Sayısı : 218 ) 



Lâyihanın 7 nei maddesinde müdüriyetin bü
tün menkul ve gayrimenkul mallarının Devlete 
aid olduğu zikredilmektedir. Halbuki hükmî 

şahsiyeti haiz olan bir müessesenin mallarına karşı 
tasarruf hakkını nezeder mahiyette ifade edilmiş 
olan bu kayıd ile bu malların Devlet malları gibi 
muhafazası ve bunlar aleyhine işlenecek suçla
rın Devlet malları aleyhine işlenmiş suçlar gibi 
cezalandırılması kastedildiği ' anlaşıldığından 
maddenin bu hükmü bunu ifade eder şekilde de
ğiştirilmiş ve diğer hükümlerin bu madde ile alâ
kası bulunmadığından ayrı bir madde halinde 

' ifadesi muvafık görülmüş ve bu babda tanzim 
olunan 8 nei madde lâyihaya eklenmiştir. 

Sekizinci maddenin 2 nei fıkrası da müdü
riyetin sarfiyat evrakının badessarf Divanı muha
sebatın vizesine tâbi tutulması maksadını ihtiva 
eylediğinden bu maksadı açıkça ifade eder şekilde 
mezkûr madde dahi 9 ncu madde olarak yeniden 
yazılmıştır. 

Muvakkat birinci madde üzerinde Encümeni-
mizce durulmuştur. Teklif olunan bu madde ile 
lâyihaya bağlı maaşlı memurlar kadrosundaki 
memuriyetlere, halen idarede ücretle müstah
dem bulunanların ücretlerine tekabül eden ma
aşlara geçirilmeleri temin edilmek istenilmiştir. 
Filhakika bazı teşkilât kanunlarında görülen lü
zum ve zaruretlere binaen bu kabîl istisnaî hü
kümler kabul edilmiş ise de bu hükümler mün
hasıran memlekette mikdarları mahdud bulunan 
teknik elemanlardan ve mütehassıs kimselerden 
istifade maksadile ve bazı kayid ve şartlarla ka
bul edilmiştir. Bu müdiriyet için de bu esas 
göz önünde bulundurulacak ihtisas ve teknik mev

kilerinde bulunanlara münhasır olmak ve idare
de ve bu idarenin bağlı bulunduğu vekâlet hiz
metlerinde üç sene çalışmadıkça bu maaşlar 
mükteseb hak teşkil etmemek ve teadül kanu
nunda tesbit edileni (A) serisine tekabül eden 
maaşlara geçebilmek için de yüksek mekteb me
zunu olmak gibi kayidlerle bu istisnaî hükmün 
kabulü Encümenimizce kararlaştırılmış ve madde 
o şekilde yeniden yazılmıştır. 

İdarenin hali hazır mesaisini durdurmamak 
maksadile bu lâyiha ile tesbit edilen maaşlı me
muriyetlerde halen ücretle müstahdem bulunan
ların gene ücretle istihdamlarına devamını temin 
etmek ve vuku bulacak münhallere maaşlı me
mur bulunamadığı takdirde bu memuriyetlerde 
ücretli müstahdem de kullanabilmek üzere iMnci 
muvakkat madde lâyihaya eklenmiştir. Dördüncü 
madde Nafıa encümeninin tadili, diğer maddeler 
de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miş ve bu esaslar dahilinde yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 

Sim Doy 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
S. îçö» 

• M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kırklareli 
Ş. ödül 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
8. Genca 
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HÜKÛÎMÎEfl?lN TEKLÎFÎ 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkında kanun 

(Proje) 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti hududları içinde 
ve dışmda havayolları tesis etmek ve bu yollar 
üzerinde tayyarelerle yolcu, eşya ve posta nakli
yatı yapmak üzere teşekkül etmiş, Nafıa vekâle
tine bağlı, hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak büt
çe ile idare edilen bir Devlet müessesesidir. 

Bu müessesenin en yüksek idare âmiri Nafıa 
vekilidir, 

MADDE 2 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü memurlarının derece, aded ve maaşla
rı, bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı maaşlar azamî olub icabmda bu 
memuriyetlere daha aşağı dereceden de memur 
tayin olunabilir . 

MADDE 3 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü memurları, Devlet memurlarının tâbi 
oldukları hükümlere tabidir. 

Bunlarm tekaüdlükleri 1683 sayılı kanuna 
göre yapılır. 

Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Devlet havayolları umum müdürlüğü idaresine 
ve bu idareden muvazenei umumiyeye, dahil 
dairelerden birine geçmiş veya geçecek olan 
memurların hizmet müddetleri mütekabilen te-
kaüdlük için meşrut olan .kanunî müddetin he
sabında sayılır. 

MADDE 4 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü müstahdemlerinin ve maaşlı kadrolar-
da ücretle istihdam edilenlerin tekaüdlükleri 
hakkında Devlet demiryollarına aid 2454 sayılı 
kanunla o kanuna ek 2904 sayılı kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

Bu müstahdemlerin aylıklarından kesilen yüz
de beşlerle, Devlet hava yollan bütçesinden 
bu paranm bir senelik baliğine muadil tahsis 
edilecek meblağ, ve yüzde yarım maluliyet taz
minatı karşılığı, Devlet demir yolları tekaüd 
sandığına yatırılır. 2904 sayılı kanunun 18 
nci maddesinde lokomotif üzerinde çalışan 
memur ve müstahdemlerin her hizmet se
nesinin bir buçuk sene filî hizmete teka
bül edeceği hakkındaki hüküm, Devlet hava 

8 — 
I NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ ' 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Devlet havayolları umum 
müdürlüğü müstahdemlerinin ve maaşlı kad
rolarda ücretle istihdam edilenlerin te
kaüdlükleri hakkmda Devlet demiryolları
na aid 2454 sayılı kanunla o kanuna ek 
2904 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 
Bu müstahdemlerin aylıklarından kesilen yüzde 
beşlerle, Devlet havayolları bütçesinden bu pa
ranm bir senelik baliğine muadil tahsis edile
cek meblâğ, ve yüzde yarım maluliyet tazmi
natı karşılığı, Devlet demiryolları tekaüd san
dığına yatırılır. Devlet havayolları umum mü
dürlüğünün tayyare üzerinde çalışan uçucu per^ 
sonlerinin tayyare üzerinde geçirdikleri müddet 
bir buçuk misli filî hizmet senesine tekabül 
eder. 

( S. Sayısı : 218 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşküât 
kanun lâyihası 

BfADDfi 1 — Hükramet» 1 nei maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Nafıa encümeninin 4 ncü mad
desi aynen. 

(S, Sayısı : 218 ) 
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Hü. 

yolları umum müdürlüğünün tayyare üzerinde 
çalışan uçucu personeli hakkında da tatbik olu
nur. 

MADDE 5 — Vazife ile uçuş esnasında dü
şen pilot, pilot muavini, mühendis, makinist ve 
telsizcilerden ölenlerin maaşa müstahak ailesi 
efradına, tahsis olunacak dul ve yetim maaşın
dan başka olarak, kanunî mirasçılarına bir 
defaya mahsus olmak üzere beş bin lira nakdî 
tazminat verilir. 

MADDE 6 — A - Devlet hava yollan umum 
müdürlüğü, Nafıa vekilinin inhası ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararile tayin ve tebdil olunur. 

B - Muhasebe müdürü Maliye vekâletince 
tayin edilir. 

Diğer memur ve müstahdemlerin tayin ve 
tebdillerile vazife ve salâhiyetleri, ve idare en
cümeni ile inzibat komisyonunun sureti teşek
külü ile vazife ve salâhiyetleri, ve idare muame
lâtının sureti tedviri nizamnamelerle, nakliyat 
usul ve şartları ve işletmeyi alâkadar eden hu
suslar Nafıa vekâletince tesbit olunur. 

Na. E. 

MADDE 7 — Hava yolları umum müdürlüğü
nün bütün menkul ve gayri menkul mallarile 
varidat fazlaları Devlete aid olduğu gibi bütçe 
açığı da Devletçe kapatılır. 

MADDE 8 — idarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine gö
re icra ve tesis olunur. Ancak Divanı muhase
batın murakabesi sarfiyatın vukuundan sonra 
ifa edilir. 

MADDE 9 — İdarenin yolcu, eşya, meydan, 
hangar tarifeleri ve P. T. T. idaresile müştere
ken tesbit edecekleri posta tarifeleri Nafıa ve
kâletince tasdik olunduktan sonra meriyet mev
kiine girer. 

MADDE 10 — Devlet hava yollan umum mü
dürlüğünün tayyarelerile her ne şekil ve suretle 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 6 
aynen 

Hükümetin altıncı maddesi 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu madde
si aynen 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 
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B. U. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğüne aid mallar Devlet malı hükmünde
dir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmet
lerine geçirenler veya her ne suretle olursa ol
sun suiistimal edenler Devlet malları hakkın
da ika olunan bu gibi suçlara müterettib ceza
lara tabidirler. 

MADDE 8 — Mezkûr umum müdürlüğün 
varidat fazlası Devlete aid olduğu gibi bütçe 
açığı da Devletçe kapatılır. 

MADDE 9 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hjikiiçmlerine gö
re icra ve tesis olunur. Ancak bu sarfiyata 
müteallik evrakın vizesi Divanı muhasebatça 
badessarf yapılır. 

MADDE 10 
aynen. 

Hükümetin 9 ncu maddesi 

MADDE 11 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 
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olursa olsun meccanen seyahat edilemez, An
cak idare memurlarının vazife icabı yapacakları 
seyahatler bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 11 — İdarenin bütün tesisat ve ve
saiti, Devlete aid askerî ve mülkî fabrikalarda 
maliyet fiatma tamir ve ıslah edilir. Ve müsta-
celen lüzum olacak yedek eşya, malzeme ve ve
sait, Devlete aid askerî ve mülkî depo ve anbar-
lardan maliyet fiyatile satılır. Bu tarzda yap
tırılacak tamirat ile alınacak malzeme bedelleri 
mezkûr fabrika ve depolara usulü veçhile nak
den verilir. 

MADDE 12 — tdare tayyareleri, askerî ve 
hava kurumu meydan ve yardımcı meydanların
dan, askerî ve hava kurumu tayyareleri dahi 

hava yollarının meydan ve yardımcı meydanların
dan karşılıklı ve ücretsiz istifade ederler. 

MADDE 13 — Meteoroloji umum müdürlüğü, 
hava yolları idaresi tarafından lüzum görüle
cek zamanlara göre, hava rasadlarmı toplayıb, 
yine hava yollan idaresinin tayin edeceği müd
detler içinde hava meydanlarına verir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi de, işbu ida
reye aid hava rasad raporları hakkındaki tel
grafların ve seyrüsefer emniyetine aid muhabe
ratın, diğer muhaberelere takdimen ve serian 
çekilmesini temin eder. Havayolları idaresi ve 
Meteoroloji umum müdürlüğü, birbirinin tel
siz istasyonlarından karşılıklı istifade ederler. 
Havayolları idaresinin telsiz istasyonlarında, 
Meteoroloji umum müdürlüğünce vücuda geti
rilecek rasad merkezlerinde işletme ve idare ba
kımlarından memurların vazifeleri bu iki idare 
arasmda müştereken tesbit edilir. 

MADDE 14 — Yolcular, bin lirası mecburî 
olmak üzere on bin liraya kadar sigorta edilir. 
Sigorta primi, Nafıa vekâletince münasib görü
lecek sigorta şirketlerile bilitilâf tesbit edile
cek nisbetler dahilinde bilet ücretlerine ilâve
ten alınarak emanete irad kayid ve sigorta mu
kaveleleri mucibince emaneten reddiyat sure-
tile tesviye edilir. 

Kaza neticesinde maluliyet veya vefat vu
kuunda, sigorta edilen mikdar yolculara yeya 
kanunî mirasçılarına mukavelesine tevfikan si
gorta şirketi tarafından ödenir. 

ÜkH 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nei maddesi 
aynen 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci madde
si aynen 

MADDE 13 — Hükümetin on üçüncü madde
si aynen 

MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen 
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MADDE 12 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 
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MADDE 15 — Nafıa vekâletince, Devlet 
havayolları idaresi için yabancı memleketlerden 
mubayaa edilecek her nevi tayyare, telsiz ciha
zı, emniyet ve işaret tesisatı ve bunlara müte
allik her türlü yedek edevat ve malzeme güm
rük resminden ve diğer vergilerden muaftır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Halen havayol
ları idaresinde müstahdem olanlarını bir defa
ya mahsus olmak üzere ilişik cetvelde yazdı 
memuriyetlere, almakta oldukları ücretin te
kabül ettiği maaşlarla tayinleri caizdir. 

MADDE 16 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi teşkilâtı hakkındaki 29 - V - 1933 ve 
30 - V - 1935 tarih ve 2186, 2744 sayılı kanun
lar mülgadır. 

MADDE 17 — Bu kanun 30 mayıs 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 - V -1938 
Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. î. M V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zv. V. 

F. Kurdoğlu 

Na.E. 

MADDE 15 — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen 

MADDE 16 
aynen 

MADDE 17 
desi aynen 

Hükümetin on altmcı maddesi 

Hükümetin on yedinci mad-

MADDE 18 — Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen 
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B. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Halen havayol
ları idaresinde ihtisas ve teknik mevkilerinde 
ücretle müstahdem bulunanların almakta olduk
ları ücretleri tutarma tekabül eden maaş dere
celerini geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere teşkilât kadrosuna nakil ve tayinleri ca
izdir. Ancak bu maaşlar bu idarede veya bu ida
renin bağlı bulunduğu vekâlet hizmetlerinde üç 
sene çalışmadıkça mükteseb bir hak teşkil etmi-
yeceği gibi bunlardan Yüksek mekteb mezunu 
olmryanlar da 1452 sayılı kanunla tesbit edilen 
(A) serisine tekabül eden maaşlı memuriyet
lere tayin edilemezler. x 

MUVAKKAT MADDE 2 — Teşkilât kadro
sundaki memuriyetlere maaşlı memur tayin edi
linceye kadar bu memuriyetlerde maaşları em
sal hâsılı ile birlikte ücret olarak verilmek su-
retile halen müstahdem olanlarla icabmda yeni
den tayin olunacak ücretli memur da kullanıla
bilir. 

MADDE 17 — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen 
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Hükümetin teklifine bağlı Devlet Havayolları 

Memurlarına aid kadro ve maaş 

CETVEÜ 

D. 

3 
4 
8 

14 

5 
6 

14 

4 
9 

11 
14 
11 
12 

7 

Memuriyeti 

Umum müdürlük 
Umuma müdür [*] 

> » muavini [*] 
Hususî kalem şefi 
Kâtib 

Fen heyeti 
Mühendis [•] 

> [•] 
Kâtib 

îşletfnte müdürlüğü 
İşletme müdürü [•] 
Şef 
Memur 
Kâtib 
Sıhhiye memuru 

» » 
Muamelât müdürlüğü 

Muamelât müdürü [#] 

Aded 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

1 

Maaş 

100 
90 
45 
20 

80 
70 
20 

90 
40 
30 
20 
30 
25 

55 

D. 

9 
11 
12 
14 

7 
9 

11 
12 
14 

7 
9 

11 
12 
11 
14 

Memuriyeti 

MJuamelât müdürü muavini 
Memur 

» 
Kâtib 

Levazım, m%dürlü^u 
Levazım müdr&rîL [#] 
Ayniyat muhasibi 
Mutemed 
Ambar memuru 
Kâtib 

Mukatseb^ müdürlüyü 
Muharebe müdraro [*] 
Şef 
Memur 

» 
Veznedar 
Kâtib 

Aded 

1 
2 
% 
2 

1 
1 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

45 
30 
25 
20 

.55 
40 
30 
25 
20 

55 
40 
30 
25 
30 
20 

[*] İşaretli maaşların emsali hâsılı ücret olarak verilebilir. 

Nafıa encümeninin değiştirişine bağlı Devlet 
Hava yolları memurlarına aid kadro ve maaş 

OKTİVEUt 

D. Memuriyeti 

Fen heyeti 
5 Mjühendis [**] 
6 MJühendis '[•] 

14 - Kâtib 

Aded Maaş 

1 80 
2 70 
1 20 

[**] İşaretli maaşların entsali hâsılı bir mis
li fazlasile ücret olarak verilebildiği gibi Türk bu
lunmadığı takdirde ecnebi dahi istihdam edûe-
bHir. 
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D. Memuriyeti 

Bütçe encümeninin deği§tiri§ine bağlı 

CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyeti 

Umum müdürlük 

3 Umum müdür 
4 » » muavini 
8 Hususî kalem şefi 

14 Kâtib 

Fen heyeti 

5 Mühendis [•] 
6 » 

14 Kâtib 

isletme müdürlüğü 

4 İşletme müdürü 
9 Şef 

11 Memur 
14 Kâtib 
11 Sıhhiye memuru 
12 » » 

1 100 
1 90 
1 45 
1 20 

80 
70 
20 

90 
40 
30 
20 
30 
25 

[*] Emsal hâsılının bir misli fazlasına kadar üc
retle Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam 
olunabilir, 

9 » 
11 Memur 
12 » 
14 Kâtib 

muavini 

Levazım müdürlüğü 

7 Levazım müdürü 
9 Ayniyat muhasibi 

11 Mutemed 
12 Ambar memuru 
14 Kâtib 

Muhasebe müdürlüğü 

7 Muhasebe müdürü 
9 Şef 

11 Memur 
12 » 
11 Veznedar 
14 Kâtib 

Aded Maaş 

Muamelât müdürlüğü 

7 Muamelât müdürü 55 
45 
30 
25 
20 

55 
40 
30 
25 
20 

55 
40 
30 
25 
30 
20 

*m~*m—**m* «M* 
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