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HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/525) (Ruznameye) 

2 — Askerî ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 
8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/1023 ve askerî ceza kanunu
nun 39 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkmda 1/1092 
sayılı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Adliye en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve 
işletme şirketinin getireceği mayi madenî mahruka
tın gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 
olan 2781 sayılı kanun hükmünün 1940 malî yılı so
nuna kadar uzatılması hakkında kanun lâyihası ve 
İktısad ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1093) 
(Ruznameye) 

4 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin değişti-ı 
rilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe, İktısad ve Ma
liye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (1/1128) (Ruznameye) 

5 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası (1/1061) (Ruznameye) 

6 — Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler hakkında 
kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/1075) (Ruznameye) 

7 — Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair 
kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (1/1111) (Ruz
nameye) 

8 — Hazinenin 25 - III - 1931 tarihine kadar tak
sitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 
tahsil sureti hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (1/1112) (Ruznameye) 

9 — İngiltere Hükûmetile imza edilen müzeyyel 
kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasile Export 
kredi garanti departman ile imza olunan anlaşmanın 
tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye, iktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1113) 
(Ruznameye) 

10 — iş kanununa ek kanun lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/1118) (Ruznameye) 

11 — Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarma 
mütedavil sermaye verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Muvakkat encümen mazbatası (1/1124) (Ruzna
meye) 
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12 — Matbualara eşya sanlmaması hakkında ka
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mazbatası (1/1119) (Ruznameye) 

14 — Muamele vergisi kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyhası ve Bütçe, 
İktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
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16 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sa
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1 — İstanbul vilâyeti et ihtiyacı için hariç
ten idhal olunacak kasablık hayvanlardan alınan 
gümrük resminden yapılan tenzilâtın tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başveklet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Acele 
Bulgaristandan idhal edilecek kasablık hay

vanların gümrük resmi tenzilâtı hakkındaki ka
nun lâyihasrnrn geri almması İktısad vekilli
ğinden yazılan 20 - VI - 1938 tarih ve 6634/4 
sayılı tezkere ile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen lâyihanın geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
C. Bay ar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
Bir takrir var. Okutuyorum. 
2 — Giresun mebusu H. Tarık Usun, matbu-

1-1938 0 : 1 
Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (1/1122) (Ruznameye) 

18 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası (1/1066) (Ruznameye) 

19 — Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yolu ile 
halli hakkmda kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1085) 
(Ruznameye) 

20 — Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatları 
hakkmda kanun lâyihası ve Dahiliye, iktısad ve Ad
liye encümenleri mazbataları (1/809) (Ruznameye) 

21 — Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası 
sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri hakkmda 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1127) (Ruznameye) 

22 — Yüzbaşı Ziya Belentepenin mahkûm bulun
duğu cezanın affi hakkında Adliye encümeni maz
batası (5/69) (Ruznameye) 

-» 

at kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Matbuat kanununun bazı maddelerinde de

ğişiklik yapılması için sunduğum teklifi, başka 
düşüncelerimle de ikmal etmeği uygun buldu
ğumdan, geri verilmesine yüksek müsaadelerini 
dilerim. 

Giresun 
H. Tarik Us 

BAŞKAN — Bunu da usulen geri veriyoruz. 
DAHÎLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 

Arkadaşlar; bu günkü ruznamemizde müzakere 
edilecek maddelerimiz nisbeten azdır. Eğer mü
saade ederseniz gelen kâğıdlan sıra numarası ile 

ruznameye alalım ve müstacelen müzakere edelim. 
Bunu tensib ederseniz bu suretle yaparız. (Mu
vafık, güzel sesleri). 

BAŞKAN — Ruznameyi bitirdikten sonra 

BÎEÎNGÎ CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTİBLER — Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININHEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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gelen evrakı sırası ile alınz, vaktimiz müsaid ol
duğu kadarau çıkarırız. Münasib mi? (Müna-

sib sesleri). 
Ruznameye geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Ahmed Demirin mahkûm olduğu ceza

nın af fi hakknda Adliye encümeni mazbatası 
(5/68) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler.... 
Etmeyenler... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Ahmed Demirin Edirne emniyet müdürlüğün
de bulunduğu sırada mahkûm olduğu ceza

nın affi hakkında kanun 
MADDE 1 — Ahmed Demirin Edirne emni

yet müdürlüğünde bulunduğu sırada Edirne ağır 
ceza mahkemesinin 2 - IV - 1937 tarih ve 1/14 
numaralı ilâmile mahkûm bulunduğu bir ay ha
pis ve üç ay memuriyetten mahrumiyet cezası, 
cezaî tesir ve neticelerine de şamil olmak üzere 
aff edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? (Encümenden izahat isteriz sesleri). 

Ad. E. Na. ALİ RIZA TÜREL (Konya) — 
Bu hâdisenin hulâsası mazbatamızda arzedil-
iniştir. (Mazbatayı okumadık sesleri). 

Müsaade buyurursanız kısaca tekrar edeyim. 
Ahmed Demir Edirne emniyet müdürlüğünde 
bulunduğu sırada kaçakçılıktan maznun birisini 
dövdüğü iddiası ile hakkmda takibat yapılmış 
ve ağır ceza mahkemesince bu takibat neticesin
de bir ay hapis ve üç ay da memuriyetten mah
rum edilmek cezasına mahkûm edilmiştir. 

Ahmed Demir memlekette yüksek tahsil yap
mış, kendi mesleğinde, zabıta amirliği vazifesin
de muvaffak olmuş, dirayetli, faal ve güzide bir 
gençtir. Kendisi bu suçundan masum olduğunu 
iddia ediyor. Fakat mahkemenin kararmı biz 
kanunen hakikat karinesi olarak kabul ettiğimiz 
için ... (Kâfi, kâfi anlaşıldı sesleri. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BA,ŞKAN — Mîadde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye 
vekili memurdur. 

[1] 312 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kanun kabul edilmiştir. 

2 — Basın birliği kanunu lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/811) 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâyihanın 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Basm birliği kanunu 
Birinci fasıl 

Birliğin kuruluşu ve kuruluş maksadlan 
MADDE 1 — Türkiyede çıkan gazete ve mec

muaların sahiblerile bunlarm yazı, haber, resim, 
fotoğraf ve tashih işlerinde ücretle, devamlı ve 
muntazam surette çalışarak bu işi kendine mes
lek edinen kimselerden mürekkeb olmak ve hük
mî şahsiyeti haiz bulunmak üzere (Türk basm 
birliği) adı ile bir birlik teşkil olunmuştur. Bir
liğin merkezi Ankaradadır. 

ENCÜMEN NAMINA ALİ RİZA TÜREL 
(Konya) — İkinci satırdaki (bunlarm) kelime
sinden sonra (ve Türk istihbarat aajnlarmm) 
ibaresinin ilâvesini rica ederim. 

BAŞKAN — Encümen teklifi veçhile madde
yi tashih ettik. Başka mütalea var mı? Reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede sayılan ve 
birliğin kanunî azasmı teşkil eden kimseler, bir
lik dışmda gazetecilik meslekini icra edemezler. 

Bir gazete veya mecmuanın intişara başlama
sından itibaren en çok bir ay içinde bu gazete 
veya mecmuanm sahiblerile burada çalışan ve 
birinci maddede yazılı vasıf ve şartları haiz bu
lunan diğer gazeteciler birliğe yazılmak için mü
racaat etmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyete 
riayet etmeyenler birliğe kaydolununcaya ka
dar o yerin en büyük mülkiye âmirinin emri ile 

[1] 304 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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mesleklerini icradan menedilirler. Memuriyet I 
hilâfma hareket edenler ve bunları çalıştıranlar 
hakkında beş liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. Tekerrüründe bu 
ceza İM kat olarak verilir. 

* Birliğe yazılmak için vaki müracaatların red
dine dair mmtaka idare heyetlerince verilecek 
kararlara karşı alâkadarlar Dahiliye vekâletine 
itiraz edebilirler. Dahiliye vekâletince itiraz 
üzerine verilecek kararlar katğidir. 

BAŞKAN — Tadilname vardır, okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

ikinci maddenin son fıkrasındaki (mmtaka 
idare heyetlerince) ibaresinin şöyle değiştiril
mesini teklif ve rica ederim : 

(mmtaka idare heyetlerince verilen karar üze
rine merkez idare heyetince ....) 

Giresun 
H. Tank Us 

ADÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RİZA 
TÜREL (Konya) — Encümen muvafakat edi- 1 
yor. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Hükümet de iştirak ediyor. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir sual 
rica edeceğim. Maddenin sonunda katğidir de
niliyor. Bu nihaidir dememek için konmuş ola
caktır zannediyorum. Encümenin mütaleasmı 
dinlemek isterim. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Katğidir ke
limesi Dahiliye vekâletinin kararı aleyhine ida
rî kaza yolunun kapanmış olduğunu tazammun 
etmez. Şûrayi devlet kanunu ile malûm bulu
nan hukuku amme esasatı bu neticeye varır. 

HAKKI TARİH US (Giresun) — Maddede 
serbest muharrirler tabiri vardır. Bunun geniş 
şümulü olması lâzımgeleceğini düşünüyorum. 
Encümen de bu fikirde midir? 

ADLÎYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) — Birinci maddede birliğe girecek 
olan gazeteciler aşağı yukarı tarif mahiyetinde 
bir ibare ile gösterilmiştir. Bu ibareye göre bir
liğe dahil olanlar yani birliğin, kongrenin azası
nı teşkil edecek olan gazeteciler gösterilmiştir. 
Yani bunlar muntazam ve devamlı bir surette 
ücretle çalışan kimselerdir. Bunun haricinde 
kalanlar amatörlerdir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Kanunun 
bir çok yerlerinde gazeteci denmiştir. Halbuki 
esas hem mecmuacı ve hem de gazetecidir. Ga
zeteci dendiği zaman bu manada almacak mı
dır? 

ADLİYE E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — Bir çok yerlerde tekerrürden ic-
tinab için böyle yazılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi son şeklile reye arze-
diyorum, kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. | 

MADDE 3 — Meslekten çekilmiş eski gaze
tecilerle yukarıki madde dışmda kalan serbest 
muharrirler ve yabancı gazete ve mecmuaların 
Türkiyede çalışan Türk veya ecnebi muhabir
leri merkez idare heyetinin kararı ile birliğin 
müsafir azalığma kabul olunabilirler. Bunlar 
birlik içinde intihab etmek ve edilmek hakkmı 
haiz değildirler. Kongre müzakerelerinde bu
lunabilirler, fakat reye iştirak edemezler. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin ilk cümlesinin şöyle değişti

rilmesini teklif ve rica ederim: 
(Meslekten çekilmiş gazetecilerle yukarıki 

madde dışmda kalan serbest muharrirler (yar
dımcı) ve yabancı gazete ve mecmualarm Tür
kiyede çalışan Türk veya ecnebi muhabirleri ile 
Türkiyede çıkan ecnebi gazete ve mecmuaların
da çalışan ve birinci veya bu maddede yazılı 
sıfatlarda bulunanlar (misafir) adı ile ve mer
kez idare heyetinin karan ile birliğe kabul olu
nabilirler . . . . ilâ. 

Giresun 
H. Tank Us 

BAŞKAN — Encümenin bir mütaleası var 
mı? 

ADLÎYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) — Encümenin bir itirazı yoktur. 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor. Bir 
mütalea var mı? (Muvafık sesleri) Teklifi mad
de olarak reyinize arzedeceğim. Mütalea var mı? 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Maddenin 
son ibaresi ayrıca yazılmıyarak ilâhirihi den
miştir. Onun da okunması lâzmıgelir. 

ADLİYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
( Konya ) — Maddenin son kısmı da şudur: 
(Bunlar birlik içinde intihab etmek ve edilmek 
hakkmı haiz değildirler. Kongre müzakerelerin
de bulunabilirler, fakat reye iştirak edemezler). 

BAŞKAN — Üçüncü madde bu şekli almış
tır. Reye arzediyorum, kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birlik, merkezleri Ankara, İs
tanbul, îzmir, Adana ve Trabzonda olmak üzere 
beş mmtakaya ayrılır. Mmtakalarm ihtiyaca 
göre arttırılması caizdir. 

Birinci madde mucibince Birliği teşkil eden 
basm mensubları bulundukları mmtaka odala
rına kaydolunurlar. 

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

MADDE 5 — Birliğin teşkilinden maksad, 
Birliğe dahil Türk basm mensublarınm maddî 
manevî ferdî ve müşterek menfaatlarmı müda
faa ve temin etmek, meslekin şeref ve vekarmı 
korumak, meslekte inzibat ve intizamı idame et
mek, tesanüd duygularını kuvvetlendirmek, ga
zetecilik mektebleri veya meslek kursları aç
mak, beynelmilel meslek temasları yapmak, 
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Türk hasmını temsil etmek, matbuatı millî mak-
sadlar uğrunda uyanık ve toplu bir halde bu
lundurmak, Cumhuriyetin menfaatlerine hadim 
kılmaktır. 

BAŞKAN — Mütalea varımı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Birliğin uzuvları 

MADDE 6 — Birliğin uzuvları şunlardır: 
1) Umumî kongre; 
2) Mmkata kongreleri; 
3) Merkez idare heyeti; 
4) Mmtaka idare heyetleri; 
5) Yüksek hasiyet divanı ve mmtaka hay

siyet divanları. 
BAŞKAN — Mutalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I - Umumî kongere 

MADDE 7 — Umumî kongre, her mmtaka-
daM idare heyetleri reislerinden ve odada ka-
yıdlı beher elli aza için bir delege olmak üzere 
mmtaka kongrelerince seçilecek delegelerden ve 
her siyasî gazete adma gönderilecek imtiyaz 
sahibi veya başmuharrir veya umumî neşriyat 
müdürü veya yazı işleri müdüründen ve Mer
kez idare heyeti reis ve azalarından terekküb 
eder. 

Matbuat umum müdürü kongrenin tabii aza-
srdır. Müzakere ve kararlara iştirak eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HAKKI TARIK US (Giresun) — Kongreye 

gelecek delegeler arasına siyasî gazetelerden ol
duğu gibi siyasî mecmualardan da birer kişi 
ilâve edilmesini münasib görüyorum. Bunun için 
de bir teklif takdim edeceğim. 

Bir de bu birliğin haysiyet divanları vardır. 
Mıntaka idare heyeti reislerini davet ettiğimiz 
gibi mmtaka haysiyet divanı reislerini de bu 
kongreye davet etmelidir ki, kongre müzakere 
ve cereyanlarından haberdar olsunlar ve ilerde 
yapacakları vazifede muvaffak olabilsinler. 0-
nun için de bir tadil teklifi veriyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Yedinci maddede kongrede delege göndere

bilecek siyasî gazetelere, siyasî mecmuaların da 
katılmasını ve mmtaka haysiyet divanları reis-
lerile yüksek haysiyet divanı müntahab azaları-
nmda kongrede bulundurulmalarını yerinde 
bulur, maddeye bu ilâvelerin yapılmasını teklif 
ederim. 

Giresun mebusu 
H. Tarık Us 

BAŞKAN — Encümenin bir mütaleası var 
mı?. 

i-1938 C : 1 
Ad. En. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL (Kon

ya) — Muvafık. 
Şu hale göre «Siyasî gazete» kelimesinden 

sonra«Ve mecmua» demek suretile birinci mak-
sadlan temin edilmiş olur. 

İkinci maksadları da benim anladığıma göre.., 
BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz .Tank 

Usun mütalealarma göre lütfen yeniden hazır
layın, sonra okuruz. Müzakereye devam ediyoruz, 

MADDE 8 — Kangrenin salâhiyetleri, bir
liğin veziyeti ve umumî faaliyeti ve bu faaliye
tin esaslı neticeleri hakkmda Merkez idare he
yeti tarafmdan hazırlanacak raporu müzakere 
ve münakaşa, birliğin hesablarmı ve senelik bi
lançosunu tedkik, Merkez idare heyeti azasını 
intihab etmek, mevzuat hükümleri dairesinde 
birliğin nizamnamesini vücuda getirmek ve ica
bında bu nizamnamede tadiller yapmak, birlik 
mmtakalarmm hududlarmı tesbit etmek ve 
ihtiyaç halinde bu mmtakalarm arttırılmasına 
karar vermek ve umumiyetle birliğin menfaat
lerine taallûk eden her türlü işler hakkmda ka
rarlar ittihaz eylemektir. 

Umumî kangre, iki senede bir defa, içtima 
için tayin edilen günden en aşağı 15 gün evvel 
merkez idare heyeti reisinin vaki daveti üzerine 
Ankarada veya Dahiliye vekâletinin tensib ede
ceği diğer bir şehirde toplanır. 

Dahiliye vekâletince veya merkez idare he
yetince görülecek lüzum üzerine umumî kongre
nin fevkalâde içtimaa daveti caizdir. 

Umumî kongrenin ruznamesi merkez idare 
heyeti tarafmdan tanzim olunarak davetle bir
likte azaya bildirilir. Bir meselenin ruznameye 
alınması için aza tarafmdan vaki olacak taleb-
lerin, içtimadan en az beş gün evvel merkez 
idare heyetine bildirilmesi lâzımdır. Merkez ida
re heyetince taleb kabul olunmadığı takdirde 
talebin mevzuu olan işin umumî kongre tara
fmdan ruznameye almarak müzakere edihnesı-
ne karar verilebilir. 

Hükümet tarafmdan istenilecek her hangi bir 
mevzuun ruznameye alınması ve umumî kongre
de görüşülmesi veya ruznameden çıkarılması 
mecburidir. 

Rapor ve bilançoların umumî kongrede tasvı-
"bi merkez idare heyetinin ibrasmı tazammun 
eder. 

Merkez idare heyetinin muamele ve hesabla-
nnın murakabesi tarzına umumî kongrenin iç
tima ve karar nisabına ve müzakere usullerine 
ve saireye aid hususlar, umumî hükümler dai
resinde birlik nizamnamesile tesbit olunur. 

ADLİYE E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — Sondan bir evvelki fıkrada bir ta
bı hatası olmuştur. «Kongrede» kelimesi «kon
grece» olacaktır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir sual: 
Kongrenin ruznamesinden çıkarılması iste-
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nilen maddeler hakkmda bir ibare vardır. Bu 
kongreye kanun bir takım vazifeler vermiştir. 
Şu halde çıkarılması istenilen bir maddenin 
kongreye kanunen verilen maddeler haricinde 
olması lâzımgeleceğini kayid lâzım değil midir? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Kayde lüzum yoktur. Öyledir, ruznamesi hari
cinde maddeler müzakere etmemesi ve bilhassa 
siyasî işlere karışmaması için bu lâzımdır. 

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

II - Mmtaka kongreleri 
MADDE 9 — Mmtaka kongreleri mmtaka 

idare heyetinin daveti üzerine her mmtakadaki 
birlik azalarının iştiraki ile iki senede bir defa 
toplanır ve mmtakalarm mesleki alâkadar eden 
işleri hakkmda müzakerelerde bulunur ve icab 
eden kararları verir. 

Mmtaka idare heyetlerini ve umumî kongre
ye gönderilecek murahhasları intihab etmek 
mmtaka kongrelerine aiddir. Bu kongrelerin 
salâhiyetine giren sair hususlar ile içtima ve 
müzakere usulleri birlik nizamnamesile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

III - Merkez idare heyeti 
MADDE 10 — Merkez idare heyeti, umumî 

kongrenin murakabesi altmda ve onun karar 
ve direktiferi dairesinde çalışan, birliğin en 
yüksek ve salahiyetli idare uzvudur. 

Birliği kazaî ve idarî makamlar nezdinde ve 
üçüncü şahıslara karşı merkez idare heyeti tem
sil eder. 

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

MADDE 11 — Merkez idare heyeti bir reis 
ile 8 - 14 azadan mürekkebdir. Umumî kongre 
tarafmdan iki sene müddetle intihab olunur. 
Müddeti biten azanm yeniden intihabı caizdir. 

Merkez idare heyeti azasmm, gazete ve 
mecmua sahiblerile gazete ve mecmualardan ça
lışanlardan mürekkeb olması şarttır. 

Merkez idare heyetine aza seçilebilmek için 
gazetecilik meslekinde en az iki sene çalışmış 
olmak lâzımdır. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Bir ufak ta
bı hatası daha arzedeceğim ikinci fıkradaki 
«mecmualardan» kelimesi «mecmualarda» ola
caktır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bundan 
sonra gelen maddelerde, heyetlere yedek aza da 
seçilmesi için birer fıkra konulmuştur. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
Bunlar nizamname meselesidir. Kanuna girer 
mi? 

HAKKI TARIK US (Devamla) — Bundan 
sonraki maddelerde var da onun için arzediyo-
rum. Bunun için de bir takrir arzediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
On birinci maddeye şu fikrarım eklenmesini 

teklif ederim : 
Merkez idare heyetinin sayısı kadar da ay

rıca yedek de seçilir. 
Giresun 

Hakkı Tarık Us 
ALI RIZA TÜREL (Konya) — Encümen, 

merkez idare heyetinin 8 ile 14 arasmda müte-
havvil aza adedinden terekküb edeceğinden do
layı yedek azaya lüzum görmemiştir. Maamafih 
teklife iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Böylece burada halledeceğiniz 
maddeler varsa bunlar için son bir şekil tesbit 
ederek veriniz. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Nazarı dikkate alın
mıştır. Şu halde ilâve edilecek fıkra şudur : 
« Merkez idare heyetinin sayısı kadar ayrıca 
yedek seçilir ». Bu ilâve ile maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Merkez idare heyetinin başlı
ca salâhiyetleri şunlardır : 

a) Hükümetle matbuat arasmda iş birliğini 
tanzim etmek ve bu maksadla birlik azalarma 
direktifler vermek ; 

b) Maluliyet, hastalık, işsizlik, ihtiyarlık ve 
ölüm gibi hâdiselerin iktisadî neticelerine karşı 
birlik mensublarmm ve ailelerinin korunmasmı 
temin edecek yardım ve tekaüd sandıkları ve
ya müşterek sigortalar tesis etmek; 

c) Gazetecilik mektebleri ve meslek kursları 
açmak; 

d) Aza arasındaki anlaşamamazlıklarm hal 
ve izalesine çalışmak ve bu maksadla icabmda 
haysiyet divanmı harekete getirmek; 

e) Birliğin hesablarmı tutmak, kadro ve 
bütçesini vücude getirmek, umumî kongreye 
verilecek rapor ve bilançoyu tanzim etmek; 

f) Mmtakalarm idare ve hesab işlerini ted-
kik, teftiş ve murakabe etmek, mmtakalarm fa-
alliyet tarzları hakkmda lüzumlu göreceği direk
tifleri vermek; 

g) Memleket dışmda Türkiye matbuatını 
temsil edecek heyetleri veya murahhasları seç
mek; v 

h) Umumiyetle, birlik işlerini tedvir etmek 
ve birliğin maksadlarma hadim her türlü faali
yetlerde bulunmaktır. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Dün kabul et
tiğimiz avukatlar kanununda avukatlarm sigor
taları vazih esaslar içine konulmuştu. Burada 
da bu maddenin B fıkrasında basm birliği aile-
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si için sigorta tesisi vardır. Fakat bunun ka
nunî müeyyidesi, nihayet merkez idare heyeti
nin salâhiyeti olmaktan ibarettir. Bendeniz öy
le tahmin ediyorum ki, avukatlar kanununda 
olduğu gibi, tamamen mecburî mahiyette, ge
rek çalışanı, gerek çalıştıranı buna mutlaka ri
ayet ettirecek şekilde bir sigorta tesisine mu
vaffak olursak bu meslek ailesi kurtulmuş olur. 
Binaenaleyh yeniden başka bir teyide de ha
cet kalmayarak, 31 nci maddede, basm birliği 
mensublarmm taşıyacakları kartların ne gibi 
şartlarla verileceği ve hamillerine temin edece
ği kolaylıkların nelerden ibaret olacağı bir 
nizamname ile tayin olunacaktır, deniyor, eğer 
bu nizamname ile bu mecburî sigortanın hüküm
leri tesbit edilebilecekse mesele kâfidir. Edile-
meyecekse bu mecburî sigorta üzerinde durmâk-
lığımız doğru olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KARA (Muğ
la) — Ayni meslek mensubu zümrelerin hayat 
tarzmı düşünerek ihtiyarlık, maluliyet, ölüm 
hallerinde sigortalarını temin etmek yüksek ce
miyetlerin vazifeleri icabmdandır ve bu behe
mehal yapılmalıdır. Avukatların birliği teşek
kül edeli baroları kurulalı haylice zaman olmuş
tur. Meslekin hududu taayyün etmiştir, kazanç
ları anlaşılmıştır. Hangi yaşta mesleke girdiği, 
hangi yaşta çıktığı bellidir. Binaenaleyh avu
katlık kanununda muayyen doneler üzerinde 
böyle bir karar alınmıştır. Halbuki bu gün bi
zim toplamağa çalıştığımız meslek müntesibleri-
nin mebde ve müntehası belli değildir. Kazanç
ları ve sayılan nedir, ekseriya mübtelâ olduk
ları hastalıklar nelerdir, bunlar sarih surette 
malûm değildir. Yalnız bildiğimiz bir şey var
sa; o da, muharrir meslekine mensub olanların 
hayatlarının gayri muayyen, açık söyleyeyim, 
atilerinin de karanlık olmasıdır. 

Kurduğumuz bu kurum, meslek mensubları-
nı toplayacak, perişan vaziyetten kurtaracak ve 
bu kanunun verdiği direktifler dairesinde, faali
yet zamanlarında ve ihtiyarlıklarında hayatla
rını koruyabilecek ve tekaüdlüklerini temin ede
cek kararlar alacaktır. Bu vaziyeti kanunla ih
das edecek olursak kurumu, daha bidayette 
ademi muvaffakiyet karşısında bırakabiliriz. Ar
kadaşımın dediği gibi bunu nizamnameye bıra
kırsak ben zannederim ki, birlik en önce bu va
zifeye başlayacaktır. Kanuna konmasmm sebe
bi budur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Reyi
nize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

IV - Mmtaka idare heyetleri 
MADDE 13 — Mmtaka idare heyetleri ga

zetecilik meslekinde en az iki sene çalışmış olan 
mmtakadaki birlik mensubları arasından mm
taka kongrelerince seçilecek beşer kişiden mü-
rekkebdir. 

ıVazifeleri iki sene devam eder, müddeti bi
tenlerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu madde
ye de yedek kelimesinin ilâvesi lâzımdır. Bu hu
susta bir takrir veriyorum. 

Yüksek Reisliğe 
13 ncü maddeye şu fıkranın eklenmesini tek

lif ederim : 
« Mmtaka idare heyeti adedince ayrıca ye

dek seçilir. » 
Giresun 

Hakkı Tarık Us 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınma
mıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Mmtaka idare heyetlerinin 
vazifeleri, umumiyetle, birliğin o mmtakaya 
aid işlerini tedvir etmek, mmtaka odalarının 
hesablarmı tutmak, senelik bilançolarını ve fa
aliyet raporlarını tanzim ederek mmtaka kon
gresine vermek, merkez idare heyeti tarafından 
verilecek işleri ve birlik nizamnamesinde tesbit 
olunacak sair vazifeleri yapmaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mutalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

V - Haysiyet divanları 
MADDE 15 — Birlik mensubları arasında 

çıkacak şahsî anlaşamamazlıklarla, meslek hay
siyet ve şerefine taallûk eden meseleleri ve bir
liğin bu kanun ile tesbit olunan maksadlarma 
aykırı hareketleri iddia olunan birlik mensub
larmm vazifelerini tedkik ederek icab öden ka
rarları vermek üzere, her mmtaka Ja birer (Mm
taka haysiyet divanı) ve Ankarada bir (Yük
sek haysiyet divanı) kurulur. 

Ad. E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Burada iki tabı hatası vardır, şu şekilde 
tashihini rica ederim. 

Sonda dördüncü satırdaki «vazifelerini» sili
necek yerine «vaziyetlerini» yazılacak. Diğeri 
sondan ikinci satırda iki tane <bir» vardır, biri 
kalkacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih ettik. 
Mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 16 — Mmtaka haysiyet divanları, 
meslekte en aşağı iki sene çalışmış olan birlik 
mensubları arasmdan mmtaka kongrelerince 
seçilecek 3 aslî ve 3 yedek azaden ve mahallî 
Cumhuriyet Müddeiumumisi ile - Varsa Hu
kuk işleri müdüründen terekküb eder. 

Yüksek haysiyet divanı, meslekte en aşağı 
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üç sene çalışmış birlik mensübları arasından 
Umumî kongrece seçilecek 6 aslî ve 6 yedek aza 
ile Temyiz mahkemesi ve Devlet şûrası reisleri 
tarafından memur edilecek birer daire azasından 
ve matbuat umum müdüründen teşekkül eder. 

Haysiyet divanları, reislerini kendi araların
dan seçer. 

Haysiyet divanları ile Yüksek haysiyet diva
nının müddeti iki senedir. Müddeti bitenlerin 
azalığa tekrar seçilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Mmtaka haysiyet divanları, 
ihtar, açık ihtar ve bir aya kadar meslek icra
sından men cezası verir. 

İhtar ve açık ihtar cezaları katğidir. 
Meslek icrasından men kararlarına karşı, 

kararm yazı ile alâkalıya tebliğinden itibaren 
15 gün içinde Yüksek haysiyet divanma itiraz 
olunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Yüksek haysiyet divanj, ihtar 
ve açık ihtar cezalarından başka üç aya kadar 
meslek icrasından men ve birlikten çıkarma ka
ran verir. 

Yüksek Haysiyet divanınca resen verilen ih
tar, açık ihtar ve üç aya kadar meslek icrasın
dan men cezalan ile itiraz üzerine verilen ka
rarlar katğidir. Birlikten çıkarma kararlan 
aleyhine alâkalı tarafmdan, kararm yazı ile 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de Dahiliye vekâletine itiraz olunabilir. Da
hiliye vekâletince itiraz üzerine verilen karar
lar katğidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Haysiyet divanları, alâkalı 
birlik mensublarmm veya doğrudan doğruya, 
yahud Hükümetin talebi ile merkez veya mm
taka idare heyetlerinin müracaatı üzerine işe 
vaziyet ederler. 

Haysiyet divanları karar vermezden evvel 
münasib bir mühlet tayin ederek, alâkalmm ya
zılı ve lüzum görülen hallerde şifahî müdafaa
sını almaya mecburdurlar. Isnad olunan fiilin 
mahiyeti ve delillerin neden ibaret olduğu 
alâkalıya bildirilmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — İhtar ve açık ihtar cezalarmı 
müstelzim görülen fiillerden dolayı önce mmtaka 
haysiyet divanlarına müracaat olunmak lâzım
dır. 

Yüksek haysiyet divanma, ancak muvakkat 
veya daimî surette meslekten çıkarma cezalarmı 
müstelzim görülen fiiller hakkmda müracaat 

olunabilir. Ancak, mmtaka haysiyet divanla-
rmca bir aya kadar meslek icrasmdan mene 
dair verilen kararlar, yüksek haysiyet divanınca, 
itiraz üzerine, açık ihtar veya ihtar cezasma çev
rilebileceği gibi, büsbütün de kaldırılabilir. 

Yüksek haysiyet divanile mmtaka haysiyet 
divanları tatbik edilecek cezayi, filin mahiyet 
ve derecesine göre serbestçe tasdik ve tayin 
ederler. 

Kararların esbabı mucibeli olması lâzımdır. 
Mmtaka haysiyet divanları, kendilerine arze-

dilen meselenin vazifeleri dışmda olduğunu gö
rürlerse işi yüksek haysiyet divanma tevdi eder
ler. 

Ad. E. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — 
Efendim, bu madde dün kabul buyurduğunuz 
avukatlık kanunundaki esasa mütenazır bir esa
sı ihtiva ediyor. O da hâkimi hâdise ile kargı 
karşıya takdir hakkım kullanmakta serbest bı
rakmak esasına istinad etmektedir. Bu itibarla 
buraya bir iki kelimenin ilâvesini rica ediyo
rum. Sondan bir evvelki fıkra şöyle olacaktır : 
(Yüksek haysiyet divanı ile mmtaka haysiyet 
Divanları tatbik edilecek cezayi filin mahiyet 
ve derecesine, adalet ve hakkaniyet esaslarına 
göre serbestçe takdir ve tayin ederler). 

BAŞKAN — Adalet ve hakkaniyet esaslan-
na) ibaresi ilâve edilmiştir. Maddeyi bu şekil
de kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21 — İhtar cezası yazı ile alâkalıya 
bildirilir. 

Açık ihtar cezası, bundan başka, bir ay müd
detle oda salonunda asılır. Bu kararm gazete
lerle ilâm ve kongrede okunması, kararda ayrı
ca sarahat bulunmasına bağlıdır. 

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

MADDE 22 — Miuvakkaten meslek icrasm
dan men veya birlikten çıkarma kararlan, kat-
ğileştikten sonra, o yerin en büyük mülkiye âmi
rine ve alâkalmm çalıştığı gazete veya mecmua 
sahibine, ve neşriyat müdürüne bildirilir. Bu 
kararlar ayrıca gazetelerle de ilân edilir. Mu
vakkaten meslek icrasmdan menedilenler, ceza 
müddeti zarfmda mesleklerini icra edemezler. 
Gazete ve mecmuaların sahibleri ile umumî neş
riyat müdürleri bunların yazdıkları yazılan 
neşredemezler. Ve kendilerini gazete veya mec
muada çalıştıramazlar. 

Bu memnuiyet hilâfma hareket edenler hak
kmda ikinci maddede yazılı ceza tatbik olunur. 

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

MADDE 23 — Birlikten çıkanlanlar hak
kındaki kararlar meriyete girdiği tarihten en az 

l bir yü sonra alâkalılar, kararm kaldırılması için 
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Yüksek haysiyet divanma müracaat edebilirler. 

Divan, müracaat edenin umumî ahvalini 
göz önüne alarak kendisinin yeniden birliğe alın
masına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Haysiyet divanlarının müza
kere ve karar nısablarma aid hükümlerile bu 
fasılda yazılı olmayan usule aid diğer hususlar, 
birlik nizamnamesi ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Gazete ve mecmua sahiblerile bunlarda çalışan 

birlik mensubları arasındaki karşılıklı 
münasebetler 

MADDE 25 — Gazete ve mecmua sahihleri 
ile bunlarda çalışan ve birinci maddede yazılı 
vasıf ve şartları haiz bulunan birlik mensubları 
arasındaki karşılıklı münasebetler, aşağıdaki 
esaslar dairesinde iki tarafça serbest olarak ta
yin ve tesbit olunur. 

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

HADDE 26 — Gazete ve mecmualarda ça
lışanlarla bu gazete ve mecmuaların sahihleri 
arasındaki karşılıklı hak ve vecibeler, gazeteci
nin gazete veya mecmuada çalışmaya başladığı 
tarihten itibaren nihayet üç ay içinde yazık bir 
mukavele ile tesbit olunmak lâzımdır. 

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

MADDE 27 — Müddeti muayyen olmayan 
mukaveleler gazete veya mecmuada geçen hiz
met müddeti beş sene veya daha az olduğu tak
dirde bir ay, hizmet müddeti daha fazla olan 
hallerde iki ay evvel ihbar olunmak şartile her 
iki tarafça fesholunabilir. 

Mukavele, gazete veya mecmua sahibi tara
fından feshedildiği takdirde karşı tarafa ayrı
ca bir tazminat verilmesi lâzımdır. Bu tazmina
tın mikdarı, gazete veya mecmuada geçen her 
çalışma yuma mukabil bir aylık ücret tutarın
dan eksik olamaz. Ancak, hizmet müddeti ne 
olursa olsun, verilecek tazminatın yekûnu bir 
senelik ücret tutarmı geçemez. 

Birinci fıkrada yazılı ihbar müddetine ria
yet etmeden mukaveleyi fesheden taraf, diğer 
taraf m bu yüzden maruz kalacağı'bütün zarar 
ve ziyanları ödemeye mecburdur. 

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

Encümenin hazırladığı (7) nci maddeyi ar-
zediyorum: I 

I MADDE 7 — Umumî kongre, her mmtaka-
daki idare heyetleri ve haysiyet divanları reis
lerinden ve her siyasî gazete ve siyasî mecmra 
ve ajans adma gönderilecek imtiyaz sahibi ve
ya başmuharrir veya umumî neşriyat müdürü 
veya yazı işleri müdüründen ve merkez idare he
yeti reis ve azalarından ve yüksek haysiyet di
vanından mürekkeb azalardan terekküb eder. 

Matbuat umum müdürü kongrenin tabiî aza-
sıdır. Müzakere ve kararlara iştirak eder. 

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

MADDE 28 — Gazete veya mecmuanın her 
hangi bir sebeble neşriyatını tatil etmesi veya 
mücbir sebebler hudusu, yahud bir taraf m, "mu
kavelenin idamesini karşı taraf için imkânsız 
kılacak derecede vahim bir kusuru görülmesi 
halinde yukarıki madde hükmü tatbik olunmaz. 

Gazete ve mecmuada denenme maksadı ile 
çalıştırılanların hiç bir ihbara hacet kalmaksı
zın hizmetlerine her zaman nihayet verilebilir. 
Bundan dolayı tazminat veya zarar ve ziyan 
ödemek mecburiyeti yoktur. Ancak, deneme 
müddeti üç ayı geçemez ve bir gazetecinin bir 
gazete veya mecmuada bu tarzda istihdamı te
kerrür edemez. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Denemeler 
için üç ay müddet konmuştur. Yalnız bir gazete 
veya mecmuada işin mahiyetine göre birinde 
muvaffak olamazsa ikinci bir işte tekrar dene
meye sevkolunabilir. Onun için maddenin bu 
hali, tecrübe için alman arkadaşın aleyhine ne
tice verir. Bunun için gazete veya mecmuada 
çalışanların deneme sonunda istihdamı tekerrür 
etmez, dememelidir. Haber işinde muvaffak ola
maz da tashih işinde muvaffak olabilir ve bu da 
bittabi nihayet bir gazetenin içinde iki veya üç 
hizmet branşı olabileceğine göre bunlarm hep
sinde muvaffak olamazsa işten çıkarılabilir. 

ADLÎYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) — Deneme suretile gazeteci istihdamı 
hakkındaki hükmün müteaddid defalar tatbi
ki, kanun hükümlerini ölü hükümler haline ge
tirmesi ihtimali vardır ve bu, bazı memleketler
deki tecrübelerle sabittir. Denecek ki, 3 ay se
ni denedim, bu işde muvaffak olamadm, gel şu 
işde çalış. 3 ay sonra onda da muvaffak olama
dın, gel bunda çalış. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — 2 defa ol
sun. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bu hüküm, 
kanunun sosyal hükümlerden sıyrılmak ihtimali 
bulunmasına karşı konulmuş bir müeyyidedir. 
Yüksek Meclis daha iyi takdir eder (Reye ses
leri). 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 29 — Gazete ve mecmualarda çalı-
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şan ve birinci maddede yazılı vasıf ve şartları 
haiz bulunanların senelik bir mezuniyet hakları 
vardır. 

Bu mezuniyet, gazete veya mecmuada en az 
üç senedenberi çalışmakta olanlar hakkında se
nede yirmi gün, hizmeti bundan fazla olanlar 
hakkmda senede bir aydır. 

îzin müddeti esnasında ücretten tevkifat ya
pılmaz. 

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

MADDE 30 — Bu fasılda yazılı hükümler 
hilâfma mukavele yapılması caiz değildir. 

Hizmet akdinden doğan sair münasebetler 
umumî hükümlere tâbidir. 

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

Dördüncü fasıl 
Müteferrik hükümler 

MADDE 31 — Birlik mensublarma, merkez 
idare heyetinin talebi ile, Dahiliye vekâleti ta
rafından birer (Basın kartı) verilir. 

Bu kartların verilme şartlan, meriyet müd
deti, kartların hâmillerine temin edeceği kolay
lıkların nelerden ibaret olacağı bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birlik mensublarımn iştirak hisseleri; 
(Bu iştirak hissesi, gazete ve mecmua çıka

ranlar hakkmda, sınıf ve derecelerine ve bu 
işteki kazançlarına göre, senede 24 liradan az 
olmamak üzere merkez idare heyetince tesbit 
olunur. Gazete ve mecmuaların yazı, haber, re
sim, fotoğraf ve tashih işlerinde çalışanların iş
tirak hissesi aldıkları ücret veya telif hakk(-
nm % 1 idir. 

Müsafir azanın iştirak hissesi, senede 24 li
rayı geçmemek üzere merkez idare heyetince ta
yin olunur). 

b) Birliğe yazılanlardan alınacak duhuliye
ler: 

(Duhuliyenin mikdan elli kuruştan az, 5 li
radan çok olmamak üzere mıntaka idare heyet
lerince tayin olunur). 

c) Birlik mallarının gelirleri; 
d) Müsamere ve emsali işlerden elde edile

cek hasılat; 
e) Birliğin maksadlarmı tahakkuk ettirmek 

üzere kurulacak müesseselerin veya girişilecek 
teşebbüslerin gelirleri; 

f) Birlik neşriyatının gelirleri; 
g) Birliğe yapılacak teberrular. 
BAŞKAN — Bu hususta verilmiş bir tadii-

name vardrr. 

Yüksek Reisliğe 
32 nci madde ile gazete ve mecmua çıkaran

lar için azamî had olarak 120 lira tesbitin ve 
misafir kelimesinden evvel (Yardımcı) kelime
sinin konulmasını teklif ederiz. 

Kütahya Giresun 
Naşid Uluğ Hakkı Tank Us 

BAŞKAN — Tadilnameyi nazarı itibara alan
lar... Almayanlar... Alınmıştır. 

Ad. E. Na. ALI RIZA TÜREL (Konya) — 
Encümen de mutabıktır. 

BAŞKAN — Buna göre maddeyi lütfen tan
zim edin sonra okuyalım. Müzakereye devam 
ediyoruz. 

MADDE 33 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösteren bir nizamname neşrolunacaktır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Teşkilâtı 
esasiye mucibince herhangi bir kanunun tatbiki 
için Hükümet, Devlet şurasından geçirdikten 
sonra, nizamname yapmağa salahiyetlidir. Öyle 
iken buraya niçin tahsisen bu madde konuyor, 
anlayamıyorum ? 

Bundan başka bir nizamname neşrolunacak
tır demek bu kanunun tatbikmı geciktirmek 
demek olur. Binaenaleyh böyle bir kaydm kon
ması için bir zaruret bir lüzum görülüyorsa, 
müstacel mevaddm tatbikmı gösterir bir nizam
name yapılır denmelidir ki kanunun heyeti 
mecmuası bir nizamname yapılıncaya kadar 
tatbiktan geri kalmasm. 
En. Na. ALİ RIZA TÜHEL (Konya) — Ka

nunlara konsa da konmasa da nizamname çı
karmak Hükümetin salâhiyeti dahilindedir. Bu 
maddeyi koymakla bir nizamname çıkmasını 
mecburi kılıyoruz. Bu kanun, nizamname çrkm-
caya kadar tatbik edilmiyecektir manası bu 
maddeden çıkmaz. Bir çok kanunlarda vardır. 
Nizamnameler kanunun suveri tatbikmı vazıh 
bir şekilde, tatbik edeceklere yol göstermek 
için yapılır. Yoksa nizamname yapümcaya ka
dar kanun meriyete girmiyecek demek değildir. 
Hatta neşri tarihinden muteberdir diye madde 
vardrr. Yalnız kanunun tatbik mevkiine girmesi 
için organlarının teşekkül etmesi lâzımdır. Bu 
organlar birbirlerini teşkil edecekleri için, mu
vakkat bir madde ile, bir defaya mahsus olmak 
üzere, Dahiliye evkâletinin bir umumî kongre 
toplayarak bu organlarm tenkilini temin etmesi 
meselesi kalmıştır. Bir sene içinde istimal edi
lecek bir salâhiyet vardrr. Zaten o zamana ka
dar nizamname çıkar. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddenin tashih olunan şeklini oku
tuyorum : 

MADDE 32 — Birliğin gelirleri şunlardır : 
a) Birlik mensublarmm iştirak hisseleri; 
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(Bu iştirak hissesi, gazete ve mecmua çıka

ranlar hakkmda, sınf ve derecelerine ve bu 
işteki kazançlarına göre, senede 24 liradan az 
ve senede 120 liradan fazla olmamak üzere mer
kez idare heyetince tesbit olunur. Gazete ve 
mecmuaların yazı, haber, resim, fotoğraf ve tas
hih işlerinde çalışanların iştirak hissesi, aldık
ları ücret veya telif hakkmın % 1 idir. 

Müsafir azanm iştirak hissesi, senede 24 li
rayı geçmemek üzere merkez idare heyetince ta-
yinn olunur). 

b) Birliğe yazılanlardan almacak duhuliye
ler: 

(Duhuliyenin mikdarı elli kuruştan az, 5 li
radan çok olmamak üzere mmtaka idare heyet
lerince tayin olunur). 

c) Birlik mallarının gelirleri; 
d) Müsamere ve emsali işlerden elde edile

cek hasılat; 
e) Birliğin maksadlarmı tahakkuk ettirmek 

üzere kurulacak müesseselerin veya girişilecek 
teşebbüslerin gelirleri; 

f) Birlik neşriyatmm gelirleri; 
g) Birliğe yapılacak teberrular. 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RİZA 

TÜREL (Konya) — Tadil teklifine mutabıkız. 
Fazla olarak birinci madde hakkmda Yüksek 
Heyetin kabul ettiği tadil ile mütenazır olmak 
üzere « gazete ve mecmuaların ve Türk is
tihbarat ajanslarının yazı, haber » şeklinde 
olmasmı, yani buraya « Türk istihbarat ajans
ları ....» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE A — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene içinde memle
kette çıkmakta bulunan gazete ve mecmuaların 
gönderecekleri murahhaslardan mürekkeb fev
kalâde bir kongre Dahiliye vekâleti tarfamdan 
içtimaa davet olunur. 

Bu kongrenin vazifesi, merkez idare heyeti 
ile Yüksek haysiyet divanmı ve bir defaya mah
sus olmak üzere mmtaka idare heyetlerini ve 
haysiyet divanlarını bu kanun hükümlerine uy
gun olarak seçmektir. 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, kanunun bütün maddeleri nazarı 
tasvibinizden geçtikten sonra, 27 senelik bir 
gazeteci olarak burada bir lâhza durmama mü
saadenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, dün avukatlık kanunu, bu gün 
de basın birliği kanunu ile Cumhuriyet iki fay
dalı ve memleket mesleği üzerinde bize büyük 
bir eser daha vermiş oluyor. Şimdiye kadar 
adeta devşirme suretile yapılan gazetecilik, bu 
kanun kabul buyurulduktan sonra, hakikî bir 
meslek ve faydasını tazif edecek büyük bir mes
lek haline inkdâb edecektir. Ben, gazeteciliğin 

gerek maddî ve gerek manevî bir çok acı ve 
tatlı safhalarını çekmiş bir adam olarak, bu su
retle birliğin, teşekülün bize neler getireceğini 
çok iyi hissederek ve bundan dolayı çok mem
nun olan bir arkadaşınız sıfatile kürsüye çık
mış bulunuyorum. Cumhuriyetin bu büyük ese
rine karşı meslek namına şükranlarımı arzede-
rim. Ayni zamanda bizim aramızda büyük ve 
kudretli bir mevkii olan Dahiliye bakanının bu 
işi eline alarak, kendi eseri olarak buraya getir
mesi de bizi ayrıca memnun etmiştir. Biz Da
hiliye bakanını, millî mücadelenin en çetin saf
halarında, en kuvvetli bir gazeteci, bir meslek 
arkadaşı olarak bulduk. 

Arkadaşlarım, gönlümüz öyle ister ki, bu ka
bul ettiğimiz kanundan sonra, garbin büyük sa
natkârlarına memleketin vermiş olduğu mevkii, 
Cumhuriyet, bu meslek erbabına yakında vere
cektir. Bir çoklarımız Avrupada gezdiğimiz 
zaman, gazetecilikten, muharrirlikten, sanat
kârlıktan yetişmiş insanların memleketlerine 
yaptıkları hizmet mukabilinde, ihtiyarlık hayat
larını nasıl bir refah içinde geçirdiklerini pek 
âlâ görürüz. Onlara mahsus büyük müesseseler, 
onlarn refahmı temin edecek bir çok teşekkül
ler, onlarm bu hizmetlerini yaşlılık zamanların
da kendilerine ödemektedir. İşte bu basm bir
liğinden dolayı ümid ederim ki, Dahiliye ba
kanım başta olmak üzere, memlekete sanatı ge
tirecek olan sanatkârların himayesini de lûtfe-
deceklerdir. Bundan mutmain olarak teşekkür
lerimi arzetmek isterim. 

NAŞÎD ULUĞ (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 
lâyiha münasebetile ben de bir vazife yapmak 
isterim. 

Bilirsiniz ki, gazetecilik serbest bir meslek
tir, ayni zamanda millî hayat içinde almmış bü
yük bir vazifedir. Bu lâyiha, bu mesleğin hem 
efradmı korumak ve hem de gazetecileri millî 
maksadlar uğrunda ve rejimin emrinde daha 
toplu ve daha kuvvetli bir cebhe olarak çalış
mak imkânmı vermek bakımlarından inkılâb 
hayatımızın mühim bir noktasna temas etmek
tedir. Arkadaşlar, Türkiyede modern gazeteci
lik başladğı gündenberi bu mesleğe binlerce ze
kâ girdi; bu memleket evlâdı her türlü mes
lekî himayeden mahrum olarak hayatlarını ve 
sıhhatlarmı, ve zekâlarım feda ettiler. Arka
daşlar, bu günü de, gecikmiş addetmiyoruz. Bi
lirsiniz ki, Devlet hayatında bile en esaslı va
zife almış olan memurların, hâkimlerin say ve 
faaliyetlerinin meslek olarak tanınması bile an
cak Cumhuriyet devrinde mümkün oldu. Gaze
tecilik ve muharrirlik mesleğinin de kanunî mü
eyyidelere sahib olacağı gün geldi. Bundan üç 
sene evvel ismini burada hürmetle anacağım Da
hiliye vekili Şükrü Kaya, bu mesleğin yabancısı 
olmayan ve millî mücadelenin tanmmış bir mu
harriri olan Şükrü Kaya, Devlet adına Ankara-

I da ilk büyük basın kongresini topladı. Bu kon-
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grede basm işlerimiz her cebheden görüşüldü. 
Gazetelerimizin millî maksada daha geniş bir öl
çüde hizmetlerine imkân verecek ve gazeteleri
mizin neşriyat kalitelerini üstünleştirecek yollar 
büyük vatanperver bir direktifin ışığı altmda 
arandı ve ayni zamanda Türkiye basm mensub-
larının meslek haklarını tesbit eden bu kanu
nun esas fikirleri bu kongrede ortaya atıldı. 

Arkadaşlar, dün burada yüksek şerefli bir 
mesleğe, gazetecilikle hemşire bir serbest mes
leğe, avukatlığa yeni bir kanun kazandırdınız, 
ve onlarm gördükleri yüksek hizmeti bir nevi 
amme hizmeti olarak tanıdınız. 

Benim kanaatıma göre, basın mesleği de meş
gul olduğu mevzu ve saha itibarile bir amme 
hizmeti telakki olunmalıdır. Bu meslekin men-
subları büyük bir vatan severlikle kendilerini 
vakfettikleri hizmeti, bu neviden sayarlar ve 
saymakta haklıdırlar. 

Bu kanunla bu mesleke yüksek şeref veren 
Yüce Kamutaya teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; bu lâyiha üzerinde iki buçuk 
sene çalışıldı. En mükemmel şeklini Dahiliye 
ve Adliye encümenlerinin mesaisi ile buldu. Ben, 
meslek arkadaşlarım namına, Encümenlere hu
zurunuzda teşekkürle sözlerimi bitiririm. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?. 
Muvakkat maddenin (A) fıkrasmı kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B) Mıntaka idare heyetleri teşekkül edıb 

faaliyete başlayınca keyfiyet merkez idare he
yeti tarafından gazetelerle ilân ve birinci mad
de mucibince birliği teşkil eden aza bulunduk
ları mıntaka odalarına kaydedilmeğe davet olu
nur. îlân tarihinde çıkmakta olan gazete ve 
mecmuaların sahibleri ile birinci maddede ya
zılı vasıf ve şartları haiz bulunan gazeteciler bu 
tarihten itibaren bir ay içinde birliğe yazılmak 
için müracaatta bulunmaya mecburdurlar. 

Bu hususta ikinci maddenin son iki fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Efendim, 
maddede (Çıkmakta olan gazete ve mecmualar) 
diyor. Bir kere ajansı ilâve etmek lâzımdır. 
Sonra bu tarihte bazı gazete ve mecmualar m 
müddetleri kanunun müddetine uymayabilir. 
Bunların ayrı çıkma müddeti vardır. Bunun da 
ilâvesi icabeder. Teklifim buna aiddir. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin (B) fıkrasında (ilân ta

rihinde çıkmakta olan gazete ve mecmuaların) 
ibaresi yerine (Çıkmakta olan veya kendilerine 
tayin ettiği çıkma müddeti içinde bulunan si
yasî gazete ve mecmua ve ajansların) ibaresi
nin konulmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 

Ad. En. NAMINA ALİ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Zannederim İd, bu madde vazıhtır, inti
kal devresinde yapılacak muameleyi gösterir. 
«Çıkma müddeti içinde bulunan» tabirinden ben 
bir şey anlamadım. Maksad şudur: 

Birlik uzuvları bu fevkalâde kongre tarafın
dan teşkil edilince mmtaka idare heyetlerinin 
faaliyete geçtikleri, merkez idare heyeti tara
fından gazetelerle ilân edilecek; ilân tarihinde, 
memlekette intişar etmekte olan gazete ve mec
muaların bu kanuna tâbi olan mensublarmm 
bir ay içinde müracaat etmek mecburiyetleri 
vardır. Bu itibarla bir ay içinde müracaat ede
rek birliğe kayid olmak isteyeceklerdir. Mm
taka idare heyetleri, bu müracaatları kabul ve
ya reddedecektir. Buna karşı da kanun hüküm
leri tatbik edilecektir. Zannediyorum ki madde 
gayet sarihtir. Hakkı Tarık Us arkadaşımızın 
teklif ettiği tabir ilâve edilirse, belki, mana iğ-
lâk edilmiş olur. Maddenin aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Davet olu
nacaklar siyasî gazete ve mecmualar değil mi
dir? Yoksa yalnız gazete ve mecmualar mıdır? 
Bendeniz «siyasî» kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyorum. Kanunun bütün hükmü ona matuf
tur. Burada mutlak olarak «mecmua ve gazete» 
denmiştir. Zannederim ki, encümenin maksadı 
«siyasî» mecmua ve gazetelerdir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Birlik men
subu, bu lâyihanın birinci maddesinde, gösteri
len vasıf ve şartları haiz olanlar — 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Demekki 
siyasî gazeteler 

ALt RIZA TÜREL (Devamla) — Öyle bir 
şey yok. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — îlân tari
hinde çıkmakta olan gazete ve mecmuaların sa
hibleri diye mutlak yazılmıştır. Bendeniz 
«siyasî» kelimesinin eksik olduğunu gördüğüm
den «siyasî» kelimesinin ilâvesini teklif ettim 
bir. İkincisi, ajansm da konulmasını teklif et
tim. Üçüncüsü, çıkmakta olan deniyor, iki ayda 
bir çıkan mecmualar vardır ki o dakikada çık
makta değildir, fakat 15 gün evvel çıkmıştır ve 
bir müddet sonra da çıkacaktır. Binaenaleyh 
onlarm da çıkmakta olanlar arasmda olmalarını 
teklif ettim. Encümen derse ki onlar da dahil
dir, mesele yoktur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Ondan ev
vel bir nüsha çıkarmış olan bir gazete veya 
mecmua o tarihte çıkmakta olan bir gazete veya 
mecmuadır. Bu, gayet tabiidir. Siyasî demeğe 
lüzum yoktur, çünkü siyasî olmayanlar da da
hil olduğuna göre.... 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu kanun
la siyasî olmayan gazete ve mecmualara men-
sub olanların birliğe kaydolunmaları hakkmda 
bir mecburiyet yoktur. Ancak isterlerse yar
dımcı olarak kabul olunabilirler. Behemehal 
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onları aza olmağa davet için bir mecburiyet gör
müyorum. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Yüksek 
Meclis kabul buyurduğu birinci madde ile, bir
liğe kimlerin dahiLolduğunu ve 3 ncü madde ile 
de isterlerse ve kabul olunurlarsa kimlerin yar
dımcı veya misafir aza olacağını göstermiştir. 
Asıl mesele birinci maddededir ve şimdi oku
nan (B) fıkrası da, birliğe kaydolunmağa mec
bur tutulmuş olan kimselerin müracaatlarını 
âmir bir maddedir. Birinci madde yüksek Mec
lisçe, Hakkı Tarık Usun anladığı gibi anlaşıl
mış değildir. Burada «siyasî» tâbiri yoktur. 
«Türkiyede çıkmakta olan t ürk gazeteler ile mec
muaları» demektedir ki mutlak bir şekildedir. 
Siyasî olsun gayri siyasî olsun demektir. Bu ga
zetelerin sahiblerile burada çalışmağı meslek 
ittihaz etmiş olan gazeteciler bu birliğin azası-
dır ki bunlar birliğe girmeğe mecburdurlar. 
(B) fıkrasında maksud olan kimseler bunlardır. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Muvakkat (B) fıkrasını reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

C — îstanbul Matbuat cemiyetinin bütün 
hakları ve vecibeleri birliğe intikal eder. Bu 
hükmün tatbiki için yapılacak devir ve tescil 
muameleleri her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardrr. Okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Muvakkat maddenin O fıkrasının şöyle de
ğiştirilmesini teklif ve rica ederim: 

«Mevcud meslek mektebleri tarafından bir
liğe yapılacak devir ve tescil muameleleri her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

Kütahya 
Naşid Uluğ 

Ad. E. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — 
Ben de encümen namına ayni mealde fakat ka
naatimizce daha vazıh bir şekil teklif ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin C fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

C - îstanbul matbuat cemiyeti ile mümasili 
kurumlar bütün hak ve vecibelerile birliğe ilti
hak kararı verdikleri takdirde yapılacak devir 
ve tescil muameleleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Konya 
Ali Rıza Türel 

BAŞKAN — Encümenin hazırladığı yeni fık
rayı reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler Kabul edilmiştir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Muvakkat 

maddeye bir fıkra daha ilâvesini teklif ve rica 
ediyorum. 26 ncı maddede, gazete ve mecmua
larda çalışanların mukaveleye bağlanması kay-
dolunmuştur. Gazetede çalışmağa başladıkları 
tarihten itibaren, nihayet üç ay içinde denmiş
tir. Fakat bu gün çalışmakta olanlar vardır. 
Bu gün çalışmakta olanlar hakkında bu müddet 
nereden başlayacaktır? Kanunda yazılı değil
dir. Onun için bir muvakkat madde teklif edi
yorum. Mebde kanunun neşri olmak üzere ka
bul edilmesini teklif ve rica ederim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
C - 26 ncı maddede mukavele için tayin oluna

cak müddet başlangıcı bu gün çalışmakta olan
lar için kanunun neşri tarihidir. 

Giresun mebusu 
H. T. üs 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Kanaatim
ce bu fıkraya lüzum yoktur. Çünkü kanun, ça
lışanlar üç aydan fazla çalıştıkları takdirde mu
kaveleye bağlanmalarını mecburî tutan bir hük
mü ihtiva eder. Kanun neşri tarihinden meri
dir diye de bir hüküm vardrr. Neşri tarihinden 
itibaren üç ay içinde gazete ve mecmualarda 
çalışanların mukavele yapmak mecburiyeti yok
tur. Amma. o tarihten sonra faaliyet ve müna
sebetleri temadi ederse mukaveleye bağlanma
ları, kanunun hükmünü yerine getirmek nokta
sından zaruridir (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Reye koyalım mı? (Geri alıyor 
seslerim 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Madem ki 
bu gün çalışanlar için kanunun meriyeti kâfi 
görülüyor, mesele halledilmiş demektir. Zapta 
geçmesi kâfidir. 

Da. V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — Bir çok 
maddeleri yüksek tasvibinize iktiran eden bu 
kanun hakkında bazı maruzatta bulunmak için 
müsaadenizi rica edeceğim. Bazı malûmat ve 
hakikatlar vardır ki, ne kadar tekrar edilse, 
hatta, edebiyatta denildiği gibi «tekrir» dahi 

olsa, onları söylemekte amelî bir faide vardrr. 
Gazetecilik sanatı dünyada ve her yerde ayni 
manzarayı arzeder ve ayni safhaları geçirerek 
tekâmül etmiştir. Bizim memleketimizde de ga
zetecilik hayatı diğer liberal mesleklerde olduğu 
gibi zamanın kötü telkin ve telâkkilerinin neti
cesi olarak çok gaç ve güç inkişaf etmiştir. Bu 
meslek hakkında istibdad devrinin endişelerini, 
telâkkilerini ve bu meslek mensublarmın maruz 
kaldıkları halleri pek iyi hatırlarsınız. Bizim 
neslimize mensub olanlar bir çok şeylerin has
retini çeken gönüllerinde matbuat hürriyetinin 
hasretini de taşımışlardır. Bu bize zamanm bü
tün kötülüklerinin, ve fenalıklarının matbuat 
hürriyeti olmaması yüzünden geldiği kanaatini 
vermişti. Böyle bir kanaatle yetişen nesil için 
elbette evelemirde matbuat hürriyeti ihtiyacını 

— 410 — 



I : 82 28-6-1938 C : 1 
kendi ideallerine göre tanzim etmek ve matbuatı 
idare edecekleri kendi ideallerinin yüksekliğinde 
yetiştirmek ve ona lâzrnı gelen şeref ve haysiyeti 
vermek bir vazifedir. 

Denebilir ki bizde matbuat hürriyeti Cümhu-
rieytle başlamıştır. Diğer rejimlerde nasıl olursa 
olsun, taklidci bir heveskârlığa kapılmayarak 
matbuat siyasetimizde ancak kendi idealimizi 
tecelli ettirmek istiyoruz. Muharrirlerimiz mem
leket işlerini tenkidde serbesttirler. Tenkid hür
riyetini ve çerçevesini tayin ve tahdid edecek, 
muharririn irfanı, vicdanı ve aklıselimidir. Böy
le bir takdirin kanunî mesuliyeti de elbette bü
yük olur. Bu takdir salâhiyetinin geniş serbest
liğinden doğabilecek mesuliyetleri her ferdin 
veya her muharririn ayrı ayrı telâkkilerine bı
rakmıyoruz, Bütün bir milletin iradesinin ifa
desi olan kanunların hükümlerine tevdi ediyo
ruz. Yazı hürriyetinin hâkimi muharrir ise, mu
harrir mesuliyetinin hakemi de hâkimdir. (Al
kışlar). 

Hürriyetin tarifi çoktur ve güçtür. En iyi 
hürriyet memleketin menfaatine uygun, milletfn 
seciyesine muvafık, Devletin ve ferdlerin hakla
rını ve menfaatlerini koruyan hürriyettir. Mat
buat hürriyetini en iyi ve en veciz olarak anlatan 
Büyük Şefimiz Atatürk «Matbuat hürriyetini, 
gene matbuat hürriyeti korur» diyor; bizim ta-
kib ettiğimiz emel ve siyaset bundan ayrılmaya
caktır. (Sürekli alkışlar). 

Gazetecilere ve gazete sahihlerine aid olan 
hükümlere bu noktai nazardan bakmak realiteye 
uygundur. Matbuat düşünülürken, gazete sahi
bi ile gazete muharrirlerini ayrı ayrı düşünmek 
icab eder. Bu gün burada mevzubahs olanlar 
doğrudan doğruya muharrir sınıfıdır. Şimdiye 
kadar çok bakımsız ve himayesiz kalan bir mes
lek erbabı olarak içimizde yalnız muharrirler 
kalmıştır. Bu vaziyetten kendilerini kurtarmak 
için lâyik oldukları ve mensub oldukları şerefli 
mesleklerine kavuşmaları elzemdir. Gazetecilik 
her memlekette muhtelif safhalar geçirmiştir. 
Bidayette bu işe her yerde bir zamana kadar şüp
heli gözle bakılmıştı. Gazeteci önceleri kendisi 
yazar, kendisi basar, kendisi satardı. O devirden 
sonra gazetecilik patron eline geçmeğe başladı. 
Bizdeki safha bu. Diğer memleketlerdeki safha
lara gelince: Gazeteler ya anonim şirketlerinin 
elindedir veya Devletin elindedir veya Devletin 
eline geçmektedir. Gazete, bir iki istitsna ile he
nüz bizde ferdin malı olarak ve ferdî sermaye 
ile çıkmakadır. Bunun bizde böyle çıkmasından 
hiç bir endişemiz, korkumuz yoktur. 

\Gazetelerimiz millî gayeye hizmet etmekte
dirler ve kendi sermayelerile memleketin nefine 
çalışmaktadırlar. Gazetelerimiz büyük millî da
valarımızın daima ön safta gelen müdafileri ve 
muhafızları olmuşlardır. 

Bu kısa maruzatta bulunduktan sonra kanu
nun asıl hedefinin gazeteci de dahil olduğu halde | 

gazetede çalışan unsurlar olduğunu söyliyeyim, 
hariçte kalan daha bir kaç sınıf basm mensubunu 
kapsamak ve onları da nizamlamak yakında ta
hakkuk edecek bir gayemizdir. Muharrirlik biz
de en yüksek bir şereftir; bir gün Avrupada 
bir basm cemiyetinde arkadaşım Doktor Arasla 
bulunuyordum. "Orada memleketlerini temsil 
eden hariciye nazırları, vekiller ve yüksek mü
messiller vardı. Milletler Cemiyetine mensub bir 
meclis olduğu için 52 milletin bütün mümessil
leri toplanmışlardı ve en yüksek basın mümes
silleri orada hazırdı. Kongrede söz alan her 
mümessil vaktile ben de gazeteciydim ve muhar
rirlik yapardım diye başlıyordu ve bununla if
tihar ediyorlu. Mümessiller bunları söylerken 
Arasa döndüm ve «Tevfik Rüştü, biz de kendi
mizin gazeteci olduğumuzu söyüyelim mi?» de
dim. Doktor Araş: «Değil mi ya birader? ceva
bını verdi (gülüşmeler). 

Filhakika hayatımın bir kısmında gazetecelik 
etmiş olmak şerefini hâlâ duyarım. Size gazete
ciliğin ne derece şerefli olduğunu gösteren bir 
şey daha söyliyeceğim: Bu, Atatürkün de gazete
cilik etmiş olması ve bununla müftehir bulun
masıdır. 

Aramızda ve aranızda, bu şerefle öğünen 
ve bu şerefi taşıyanları lâyık olduğu mertebeye 
çıkarmak isteyenler çoktur. Şahsıma tevcih olu
nan iltifatlara teşekkür ederim. Ben, biz, he
pimiz büyük Türk inkılabının bu büyük eserin 
ancak bir neferi olabiliriz. Bizim yapabileceği
miz her işin şerefi Büyük Şefimizin ideali olan 
inkılâbımıza aiddir. Biz akan, coşan inkıiâb 
çağlayanı içinde birer su zerresiyiz. Güneş zi-
yasile ara sıra parlıyan bu zerrelerin o büyük 
şelâlenin kütlesine katılıb gitmesi mukadder
dir. Kuvvet ve kudret o küçük zerrelerden do
ğan çağlayandadır, millettedir. Şeref ve eser 
tamamile Türk tarihini ve inkılâbını yaratan 
ve yürüten Büyük Atatürkündür! Bravo sesleri, 
alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar, demin mahrum olduğum bir şereften is
tifade için şitab ettiğimden dolayı mazur görü
nüz. Şimdi muhabbet ve saygı ile alkışladığımız 
Şükrü Kaya dediki, dünyada mevcud bazı şart
lar ne kadar malûm addedilse onların muhtelif 
vesilelerle tekrarında ancak ve ancak fayda var
dır. Ben de o kanaata, kendisile beraber iman 
etmiş bir arkadaşınız olduğum için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu hakikatlerin bazıları 
bir çok defa, bilenler arasmda da, tekrar edil
mek lâzımgelir. O mevzulardan biri de Muhte
rem Heyetiniz karşısmdadır. Muharrirlik nedir? 

Arkadaşlar, muharrirlik; bütün dünyanın ir
fanına, vicdanına, zevkine, vatan hislerine, in
saniyet duygularına, felsefesine nebileyim be
şer dehası için mümkün olan her türlü ilmî sa
haya edebî sahaya, sanat sahasma temas eden 
bir meslekin heyeti mecmuasına yapıştırılmış 
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etikettir. Binaenaleyh gerek memleketine gerek 
insanlık kütlesine böyle büyük gayeler göster
miş olan ve onlarm arkasından kendisi de git
meği tekabbül etmiş bulunan bir heyetin; yine 
Şükrü Kaya arkadaşımın pek güzel surette tel
his ettiği veçhile, dağınık perişan, nizamsız, ken
disine dahi bir düzen verememiş bir kıyafette 
bulunması nasıl tecviz olunabilirdi? Öyle bir 
devirde ki tekâmül kelimesinin manasını bile 
mükemmeliyete doğru en hızlı bir şekilde yürü
meği ve gitmeği umde olarak kabul etmişizdir. 
Şu itibarla kabul etmiş olduğunuz kanun bu 
büyük hakikati bütün aleme ve bilhassa aziz 
memleketimiz önünde isbat etmiş bulunuyor. 
Görülüyor ki yüksek heyetiniz, Türkiyenin mu

kadderatı için bir çok isabetli kararlar ittihaz et
miş bulunan T. B. M. Meclisi, irfan kaynağı olan 
muharrirlerin, müelliflerin hayatma, meslek fa
aliyetine ve terakkisine bigâne kalmamakta ve 
onlarm üzerinde de dikkat, şefkat ve isabet 
hükümlerini yürütmek lüzumunu hissetmekte
dir. Bu faaliyetten ne çıkacaktır? Bir kerre bu 
günkü medeniyetin iman umdeleri olan vicdan 
hürriyeti gibi, irfan hürriyeti gibi, kalem hür
riyeti gibi esaslar, bir milletin siyasî, dahilî, 
inkilâbî bir çok ihtiyaçlarını temin etmektedir. 
Ondan sonrada muharrirlerin şahsî refah ve 
mesudiyetlerini ve verimli bir surette kendileri
nin muntazam bir hayat geçirmelerini, şerefli, 
haysiyetli gayelerini temin etmiş bulunuyor. 
Kabul ettiğiniz bu büyük kanunla bu esasları 
telif etmiş oluyorsunuz. Yine kabul edilen bu 
kanundan dolayı Türk matbuatına hürmet ve 
hizmetle iftihar eden naçiz bir ferd sıfatile ve 
bütün Türk yazıcılarının kanaati vicdaniyesine 
tercüman olduğumdan emin olarak huzurunuza 
bu büyük kürsiye çıkmış bulunuyorum. (Al
kışlar) . 

MADDE 34 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 — Bazı müesseselerin idaresi hakkında ka
nun lâyîhasile Cemiyetler kanunu lâyihası ve 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/60, 61) [1]. 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyetle müza
keresini teklif ediyor. Reye arzediyorum. Ka

ti] 303 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar, biliyorsunuz ki, bendenizin kuvvei 
nutkiyem pek zaiftir. Ekseri nutuklarımı ya
zarım. Yalnız harikulade bir müstaceliyetle bu 
kanunu bize verdiler. Tedkik edemedim ve nut
kumu da yazamadım. 

Görülüyor ki, bu kanun tâ 1933 senesinde 
Meclise gelmiş, bize beş sene sonra geliyor. Hal
buki beş sene evvel bize gelmeli idi. Bendeniz 
bir vazife ifa etmek istiyorum. O da şudur : 
bu kanunu Yüksek Kamutaya takdim eden T. 
C. Hükümetini tebrik etmektir ve bunun için 
kürsüye geldim. 

Kanunda ekalliyetlerden bahsediliyor. Ekal
liyet kelimesi kulaklarımıza gayet tçirkin geli
yor. Ekalliyetler kelimesi bana, kapitülâsyon 
zamanında ecnebi devletler elinde siyasî bir âlet 
olan bir zümre gibi geliyor. Bunlar artık, rah
meti rahmana kavuştu (Gülüşmeler). Bizim Bü
yük Şefimiz Atatürk parlak ziyası ile, parlak 
siyaseti ile bunları bir hamur etti. Artık ekal
liyet yoktur. Zaten bendeniz zahiren ekalliyete 
mensuptum, kalbim ve ruhum ekalliyet değil, 
Türktü. Binaenaleyh bu gün Atatürkün büyük 
siyaseti sayesinde bütün ekalliyete mensub olan
lar da Türktür. Akalliyetler için bu gün çok 
saym Hükümetimizden rica ediyorum ki, Lozan 
muahedesinde zikredilen akalliyet kelimesi artık 
büsbütün şilinsin. Yine saym Hariciye vekili
mizden rica ediyorum, bunu bir vesile ile silsin. 
Türkiyede akalliyet yoktur desin. 

Sonra patrikhaneler; onlar da ecnebi hükü
metler elinde birer siyasî alet olmuşlardı. Yani 
din kuvvetile onlar hesabına akalliyetleri kö-
rükülüyorlardı. Binaenaleyh şimdi bunlar da 
bu kanunla bir nizam altına sokuldu ve Tür
kiye Cumhuriyeti kanunları dahiline girdi. Bü
tün ecnebi ve medenî memleketlerde din, dünya 
işlerinden ayrılmıştrı. Din siyasete karışmaz. 
Bunun için bu kanun çok mühimdir. Bundan 
dolayı, bu kanunu bize getirdiğinden dolayı yi
ne Hükümeti tebrik ederim. 

Yalnız bir nokta var; papazlar yalnız kilise
lerinde okuyacaklar. Çok iyi. Türkiyede bir 
Diyanet Riyaseti vardır. Bunlarm maaşlarını 
da Diyanet riyaseti mi verecektir? (Gülüşme
ler). Bunları anlamak istiyorum. 

Bunu ciddî olarak söylüyorum. Yarm pa
pazlar demesinler ki: maaşlarımız verilmiyor, 
biz de kiliselerimizi kapatıyoruz. Böyle bir me
sele çıkmasm. Bunu nazarı itibare almalarını 
sayın Hükümetimizden rica ediyorum. 

Bir de İstanbulda Ermeni; Yahudi ve Rum 
hastaneleri vardır. Bunlar için de âli cenab Hü
kümetimiz geçenlerde Rum hastanesine 35 bin 
liralık bir kredi verdi. Teşekkür ederiz, o zaman 
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bu münasebetle îstamat arkadaşımız da bu kür
süden teşekkür etmişlerdi. Ermeni ve Yahudi 
hastaneleri de boğazlarına kadar borç içinde
dirler. Âli cenab Hükümetimiz bunlara da bir 
yardımda bulunamazlar mı? Bunu bilhassa ri
ca ediyorum. Bu münasebetle Atatürkün daha 
çok seneler bizim başımızda bulunmalarını ve 
bizi böyle saadetler ve nur içinde yaşatmaları
nı diliyorum. Sizi de kemali sadakat ve hürmet
le selâmlıyorum (Alkışlar). 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bu kanun Türk camiasmm ve Türkiyede 
oturan diğer cemaatlerin nizamı ammeye ve ih-
tiyacatı hazıraya uygun bir şekilde birlik teş
kil edebilmelerini temin için yapılmıştır. Ka
nun, teşkilâtı esasiye kanununa ve diğer ana ka
nunlarımıza tamamile muvafıktır. Ayrıca istis
naî hükümleri yoktur. Yalnız eski cemiyet ka
nununun bu günkü teşkilâtı esasiyemize uygun 
olmayan ve ihtiyaçlarımıza tevafuk etmeyen 
cihetlerini çıkarıb icab eden hükümleri yeniden 
koymayı istihdaf etmektedir. Türk milleti bey
nelmilel meselelerini, bilhassa Cumhuriyet te
şekkül ettikten sonra, tarafeynin rizalarile hal
letmeği kendisine şiar ittihaz etmiştir. Beynel
milel mevcud olan muahedatı hiç bir vakit bir 
taraflı olarak ihlâl etmedik ve etmek niyetinde 
değiliz. Şu veya bu muahedenin bize tahmil et
tiği külfetler muahede hükmü baki kaldıkça 
tarafımızdan ifa olunacaktır. Türk milletinin 
tarihte, bilhassa inkilâbdan sonra verdiği söz
den döndüğü görülmemiştir. Binaenaleyh mev
cud muahedat ahkâmı tamamile bakidir. Beynel
milel ahkâma uvgun olarak koyduğumuz usul
ler sırf Türk milletinin ve cemiyetinin birliğini 
temin eden ve hulâsa olarak Türk milletini 
ve Türk cemiyetini alâkadar eden nizamı amme 
kaideleri ve kanunlarıdır. Biz lâik olmakla, biz 
milliyetçi olmakla diğer milletler için, diğer in
sanlar için ve bilhassa dinler ve mezhebler için 
gönlümüzde ve kalbimizde ne bir nefret, ne de 
bir korku ve endişe duymaktayız. Biz, onlara, 
bütün dinlere ve mezheblere olduğu gibi ancak 
müsamaha ediyoruz. Evet, bütün din ve mezheb 
saliklerinden beklediğimiz şey kanunlara ria
yet etmeleridir. Kanunlara, nizamlara uymayan 
her hangi bir cemiyeti veya cemaati, her hangi 
bir ferdi olduğu gibi, kanunlarımıza uydurmak 
için elimizde yine kanunların verdiği kuvvetli, 
müessir müeyyideler vardır. Onun için bu ka
nunu mütalea ederken, ve bu kanun hakkmda 
rey verirken zihinlere ve akıllara şu veyahud bu 
yolda tanmmış bir hakkı veyahud mevcud olan 
bir vaziyeti değiştirmek gibi gizli bir maksad 
takib ettiğimiz gelmesin.. Türker arkadaşımın 
bana bunu sarihan söylemeğe sebeb olmasından, 
vesile vermesinden dolayı kendisine teşekkür 

ederim. Kanuna uymayan gizli hiç bir maksadı
mız yoktur. Biz cemiyetlerden ye cemaatlerden 
bizim nizam ve kanunlarımıza riayet etmelerini 

istiyoruz. Etmedikleri takdirde kendilerini ka
nunlarımıza riayet ettirecek her türlü kanunî 
vasıtalar vardır (Alkışlar). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Cemiyetler kanunu 
Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Kazanç paylaşmaktan başka bir 

maksadla ikiden ziyade şahsm bilgilerini ve fa
aliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek su-
retile vücude gelen cemiyetler bu kanunun hü
kümlerine tâbidir. 

Cemiyetler, teşekkül ettikten sonra hükmî 
şahsiyet sahibi olurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Her cemiyetin bir ana nizam
namesi vardır. Bu nizamnamenin aşağıdaki hu
susları ihtiva etmesi şarttır. 

I - Cemiyetin adı ve merkezi, 
II - Cemiyetin mevzuu ve gayesi, 
İ l i - Müessis azaların öz ve soy adlan, mes

lek veya sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri, 
IV - Cemiyete girmek ve cemiyetten çıkmak 

için konan şartlar, 
V - Cemiyet şubelerinin nasıl tesis, idare ve 

temsil edileceği ve salâhiyetlerinin derecesi, 
VI - Cemiyet umumî heyetinin ne yolda ku

rulacağı ve şubelerinin ve azalarının nasıl tem
sil edileceği, 

VII - Umumî heyetin vazifeleri, salâhiyetleri, 
davet tarzı ve alman kararların cemiyet azala
rına ve başkalarına ne suretle bildirileceği, 

VIII - İdare heyetinin ne suretle seçileceği, 
salâhiyeti ve aza adedi, 

IX - Yılda 120 lirayı geçmemek üzere cemi
yet azalarının verecekleri aidat mikdan, 

X - Hesablarmm ne suretle teftiş ve muraka
be edileceği, 

XI - Ana nizamnamenin ne yolda değiştirile
ceği, 

XII - Cemiyetin feshi halinde mallarmm tas
fiye şekli 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Cemiyetlere aza olacakların 
medenî haklara sahib ve on sekiz yaşmı bitir
miş bulunmaları lâzımdır. Ancak siyasî cemi
yetlere aza olabilmek için mebus seçmek hakkını 
haiz olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Cemiyetler, mahallin en büyük 

y 
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mülkiye âmirine ana nizamnamesinden iki nüs
hası ilişik olarak verilecek bir beyanname ile te
şekkül etmiş olur. 

Siyasî cemiyetlerle birden ziyade vilâyetler
de faaliyet gösterecek cemiyetlerin ana nizam
nameleri ve beyannameleri Dahiliye vekâletine 
verilir. 

Bir cemiyetin faaliyete geçebilmesi için ana 
nizamnamesinin verildiği mülkiye makamların
ca tescil olunduğuna dair bir vesika alınması 
şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Vesika istihsal eden cemiyet 
bir ay içinde : 

A) Admı, merkezini, ikametgâhını ve ana 
nizamnamesini, 

B) tdare heyeti azalarının öz ve soy adlarını, 
meslek ve sanatlerini ve ikametgâhlarını; 

iki gazete ile ilân ettirmeğe mecburdurlar. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Cemiyetler aşağıda yazılan 

defterleri tutarlar : 
a) Aza defteri: Cemiyete girenlerin hüviyet

leri, cemiyete girim tarihleri, aylık veya yıllık 
para taahhüdleri bu deftere yazılır. 

b) Karar defteri: İdare heyetinin kararları 
tarih ve numara srrasile bu deftere yazılır ve 
kararların altı azalarm imzalarile tasdik olunur. 

c) Gelen ve giden evrak defterleri : Gelen 
ve gönderilen evrak tarih ve numara sırasile 
bu defterlere kayid ve gelen evrakm asılları ve 
gönderilen evrakm müsveddeleri bu tarih ve nu
maralar altında dosyalarında hıfzolunur. 

d) Varidat ve sarfiyat defterleri: Cemiyet 
namma alınan bütün paraların alındıkları ve 
sarfolunan paraların da verildikleri yerler sarih 
olarak bu defterlerde gösterilir. 

Cemiyetler, varidatını dib koçanlı ve müsel-
se! numaralı makbuz mukabilinde alırlar ve mas
raflarını müsbit evrak mukabilinde yaparlar 
ve makbuz dib koçanlarını ve müsbit evrakı sak
larlar. 

e) Bilanço ve hesabı katği. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Cemiyetler Dahiliye vekâleti

nin müsaadesile birlikler meydana getirebilir
ler. Bu birlikler ayrı bir cemiyet mahiyetinde 
olub kuruluş şartlan Dahiliye vekâletinin müsa
ade emirnamesinde tesbit ve ana nizamname
lerinde tasrih ve tafsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmitşir. 

t MADDE 8 — Memleket dışında Türk yurd-
daşları tarafından tesis edilecek cemiyetlerin 

ana nizamnamelerinin tasdikli iki nüshasmm ve 
idare heyetile cemiyet aza ve mümessillerinin 
hüviyetlerini gösterir bir listenin cemiyetin bu
lunduğu yerdeki ve yoksa en yakındaki Türkiye 
konsolosluklarına verilmesi mecburidir. 

Bu cemiyetler, İdare heyetinde vuku bulacak 
değişiklikleri ve yeni girecek azanm da hüvi
yetlerini konsolosluklara bildirirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Memnu hükümler 

MADDE 9 — Mevzu ve gayeleri aşağıda ya
zılı hususlara aid olan cemiyelerin teşkili ya
saktır : 

A) Devletin mülkî bütünlüğünü bozmağa ça
lışan, 

B) Teşkilâtı esasiye kanununun ikinci mad
desinde yazılı Devlet rejimine aykırı maksad ve 
gaye güden, 

C) Emniyet ve asayişe ve umumî âdab ve 
ahlâka ve gavesi kanunlara uymayan, 

D) Sivasal ve ulusal birliği bozan, 
E) Din, mezheb ve tarikat esaslarına daya

nan, 
F) Yerlilik ve yabancılık gibi yurddaşlar 

arasmda ayrılık uvandıran, 
G) Her ne sekil ve ne nam altmda olursa 

olsun mıntakavî maksad güden veya unvan ta
şıyan, 

H) Aile, cemaat. ırk, cins ve smıff esasma 
veya adma dayanan, 

1} Gizli tutulan gayesini saklıyan. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Merkezi yurd dışmda olan bir 

cemiyetin Türkiyede şubesi açılamaz. Arsıulusal 
maksadlarla cemiyet kurulamaz. 

Ancak, milletler arasında beraberlik yapmak
ta fayda mülâhaza edilen cemiyetlerin Türkiye
de kurulmasına veya kurulu olanların yurd için
de şube açmalarına İcra Vekilleri Heyeti karari-
le izin verilebilir. 

Bu cemiyetler ve şubeler lüzumunda İcra 
Vekilleri Heyeti kararile fesih ve tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Cemiyetler, .askerliğe hazır
layıcı talim ve terbiye işlerile meşgul olmazlar. 
Ancak İcra Vekilleri Heyeti bu işlerden bir 
kısmı ile meşgul olabilmek salâhiyetini müna-
sib gördüğü cemiyetlere verebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet, hususî idareler ve 
belediyelerle Devlete bağlı kurumlardan hiz
met karşılığı maaş veya ücret alanlar bulun-
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duklan işin sıfat ve mahiyeti ile cemiyet kura
mazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Talebe cemiyetleri her ne şe
kilde olursa olsun siyasetle iştigal edemezler. 
Bu cemiyetler bulundukları mekteb ve müesse
selerin idarelerine karşı bir harekette buluna
mazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Türklerin bu kanuna göre 
teşkili memnu olan cemiyetleri Türkiye dışın
da kurmaları ve kurulmuş olan bu kabil cemi
yetlere girmeleri memnudur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Siyasî partilerden başka cemi
yetler birden fazla mevzu ile uğraşamazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bir cemiyet (Cumhuriyet) ve 
(Millî) unvanlarını İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile kullanabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Cemiyetler, ikametgâhlarile 
gayeleri için zarurî olanlarından başka gayri-
menkullere tasarruf edemezler. Cemiyetler ba
ğışlama ve vasiyet suretile uhdelerine intikal 
eden gayrimenkulun Hükümetin tayin edeceği 
müddet içinde paraya çevirmeğe mecburdur. 

icra Vekilleri heyeti kararile bazı cemiyet
lere ihtiyaçlarından fazla gayrimenkullere ta
sarruf etmek salâhiyet verilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Umumî heyetler ve idare heyetleri 

MADDE 18 — Aşağıda yazılı hallerde umu
mî heyet içtimaa davet edilir: 

A) Ana nizamnamesinde yazılı sebeblerle, 
B) Cemiyet azasmm en az beşte birinin ta-

lebile. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 19 — Umumî heyet içtimama, ni

zamnamesine göre bulunması lâzım gelen aza
lar çağırılır ve en az üç gün önceden içtimam 
günü, saati, yeri, ruznamesi en az iki gazete ile 
ilân olunur ve Hükümete bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Umumî heyetin içtimai, ilân 

olunan ve Hükümete bildirilen gün ve saatte ve 
muayyen yerde yapılır. 

İçtima geri bırakıldığı takdirde en az üç 
gün evvel aza yeniden çağırılır ve geri bıra
kılma sebeblerile yeni içtimain tarihi ve yeri 
ruzname ile beraber iki gazete ile ilân olunur 
ve Hükümete bildirilir. 

Umumî heyet içtimainin birden ziyade geri 
bırakılması caiz değildir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Umumî heyette yalnız ruzna-
meye konan maddeler müzakere olunur. Ancak 
mevcud azanın en az yirmide biri tarafından mü
zakeresi istenen maddelerin ruznameye konması 
mecburidir. Kararlar mevcud azanın ekseriye^, 
tile verilir. Her azanm yalnız bir reyi vardır. ^ 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... ' 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Aşağıda yazılı hususlara umu
mî heyet tarafından karar verilir: • • *•• -

A) Ana nizamnamenin tadili, --
B) Hesablann tedkiki, 
C) Bütçenin tasdiki, 
D) Cemiyetin feshi. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 23 — Umumî heyet içtimai reis ver 

ya varsa vekili, yoksa idare heyeti reisi tara
fından açılarak içtima nisabı anlaşılmak üzere ,., 
yoklama yapıldıktan sonra aza arasından bir reis 
ile reis vekili ve lüzumu kadar kâtih seçilir.,.:.? 

İçtima bu suretle seçilen reis veya reis vekili , 
tarafından idare olunur. Zabıt ve yazı işlerini de 
kâtibler idare eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Umumî heyetin müzakere za
bıtları reis ve reis vekilleri ve kâtibler tarafın ! 

dan imzalanarak saklanır. 
Umumî heyet kararları da ayrıca karar har 

linde yazılarak ayni surette imza edilib sak
lanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Umumî heyet içtimamda ida
re heyetine seçilecek azanm hüviyetlerile ana 
nizamnamede yapılacak değişikliklerin bir haf
ta içinde o yerin en büyük mülkiye âmirine 
bildirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. V 

MADDE 26 — Cemiyetlerin merkez idare-
heyetleri üç zatten az olamaz. Bu heyetler ̂ reş-
mî veya hususî işlerde cemiyeti temsil eder. 
İdare heyeti kendi azasından bir veya bir kaçı
na temsil salâhiyeti verebilir. 
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İdare heyeti her yıl o yıl içindeki muame

leleri, hesablan ve gelecek yıla aid bütçeyi Umu
mî heyetin tasdikma arzetmeye mecburdur. 

Ancak ana nizamnameye göre Umumî heyeti 
bir kaç yılda bir toplanan cemiyetlerde ida
re heyetleri, yukarı fıkrada yazılı mecburiyeti 
geçen ve gelecek içtima devresine aid olmak 
üzere ifa ederler. 

GALlB PEKEL (Tokad) — Ana nizamna
mesine, demek daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Encümen namına mı söylüyor
sunuz?. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Evet Dahiliye 
encümeni namma söylüyorum. 

BAŞKAN — O halde bu tashihle maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bir cemiyetin kendi kendine 
feshine karar verebilmesi için ana nizamnamesi
ne göre toplanacak olan Umumî heyet azaları
nın en az üçte ikisinin huzuru şarttır. 

Bu suretle ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde 
ikinci defa içtima için 20 nci maddeye göre aza 
davet edilir. Bu davet üzerine toplanacak aza
nın sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyetinin 
müzakeresi caizdir. 

Ancak bu suretle yapılan içtima ve müzakere 
sonunda fesih hakkmda verilecek kararm da 
mevcud azanm üçte iki reyile ittihaz olunması 
şarttır. 

Cemiyetin feshi hakkmda müzakere ve karar 
vermek üzere toplanacak Umumî heyetlerde 
31 nci maddede yazılı Hükümet komiserinin ha
zır bulunması şarttır. Fesih hakkında Umumî 
heyetçe verilecek kararların mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya dördüncü maddede yazılan 
cemiyetlerde Dahiliye vekâleti tarafından tas
dik olunması lâzımdır. 

Fesih kararı yukariki fıkrada yazılı makam
larca tasdik edilmeyen cemiyetlerin idaresi bu 
kanuna göre yeni bir idare heyeti kuruluncaya 
kadar Hükümet komiserinin nezareti altmda 
bulundurulur. 

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

MADDE 28 — Cemiyetlerin muameleleri, 
defterleri ve hesablan mahallî Hükümet tara
fından her zaman teftiş ve tedkik edilebilir. 

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

MADDE 29 — Zabıta, cemiyetlerin merkez 
ve müesseselerine mahallin en büyük mülkiye 
âmirinden verilen ve istenildiği zaman ibraza 
mecbur olduğu yazılı emri hâmil olarak her za
man girmeğe salahiyetlidir. 

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

**r. MADDE 39 — Mevzuları itibarile hususî 

murakabeye tâbi tutulmuş olan cemiyetler üze
rinde aid olduğu makamların murakabesine 
müteallik hükümler bakidir. 

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

MADDE 31 — Cemiyetlerin umumî içtima-
larmda mahallî Hükümet lüzum görürse bir 
Hükümet komiseri bulundurur. 

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

MADDE 32 — Fesih kararlarının tatbikatı 
Hükümet komiserinin kontrolü altmda yapılır. 

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

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Fasıl başlıkları da 
okunmuyor. Halbuki okunarak zabta geçmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Onları reye koymuyoruz ki. 
Maamafih okunsun. 

Beşinci fasıl 
Ceza hükümleri 

MADDE 33 — Dördüncü ve beşinci madde
ler hükümlerini yerine getirmeyen cemiyetler 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin emrile fa
aliyetten menolunur ve mevcud malları muha
faza altma almır. 

Bu suretle faaliyette bulunanlar hakkmda 
hareketleri daha ağır cezayı müstelzim bir suç 
olmadığı takdirde Türk ceza kanununun 526 nci 
maddesi hükmü tatbik edilmek üzere kanunî 
takib yapılır. 

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

MADDE 34 — Ana nizamnamesindeki mevzu 
ve gayesi haricinde işlerle meşgul olan cemi
yetlerin tescil vesikaları bu vesikaları veren 
makamlarca geri alınarak faaliyetten menolu
nur ve mevcud mallan muhafaza altma almır 
ve alâkalılar hakkında yukanki madde hüküm
leri dairesinde kanunî takib yapılır. 

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

MADDE 35 — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 ve 25 
nci maddeler hükümlerine aykırı harekette bu
lunanlar Türk ceza kanununa göre bu fiilleri ay-
rica bir suç teşkil etmediği takdirde bir seneye 
kadar hafif veya 10 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandırılır. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Bu maddenin so
nunda « bir seneye kadar hafif » kelimesinin ha
pis diye tavsifi lazımdır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
Gİ (Kocaeli) — Hayır hapis değil, hafif hapis 
veya 10 liradan 200 liraya kadar ....» diye tas
hihi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reye ar-
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zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36 — Cemiyetlerin merkezlerinde 
ve müesseselerinde her nevi silâh bulundurmak 
memnudur. Ancak avcılık ve spor cemiyetle
rinde meşguliyetlerinin icab ettirdiği silâhları 
cemiyetin faaliyetine vesika veren makam ve 11 
nci maddede yazılı cemiyetlerde talim ve terbiye 
için lüzumu olan silâhlara îcra Veklleri He
yeti izin verebilir, izin kâğıdında bulunduru
lacak silâhların cinsi, nevi ve mikdarı açıkça 
yazdır. 

Cemiyet ve merkez müesseselerinde izin al
madan silâh bulunduranlar Türk ceza kanunu
nun 264 ncü maddesinde yazılı silâhlardan ise 
altı aydan üç seneye kadar ve bunlardan başka 
silâhlardan ise bir haftadan altı ay kdar ha
pis cezasile cezalandırılırlar. 

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

Altmcı f asil 
Müteferrik hükümler 

MADDE 37 — Bir cemiyetin umumî menfa
atlere hadim cemiyetlerden sayılamsı, Devlet 
şûrası kararile îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunmasına bağlıdır. 

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

MADDE 38 — Türkiye Kızılay cemiyeti, 
arsıulusal mukavelelerle taayyün etmiş bulunan 
mahiyet ve vaziyet dairesinde tanzim edilen ve 
îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilmiş bulunan 
ana nizamnamesine ve hususî kanunların verdiği 
vazife ve salâhiyetlere göre idare edilir. 

Türk hava ve Türk çocuk esirgeme kurum
ları, îcra Vekilleri Heyetince tasdikli ana ni-
zamnalerine ve kanunların kendilerine verdi
ği vazife ve salâhiyetlerle idare olunur. 

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

MADDE 39 — Bu kanunun neşri tarihinde 
mevcud bulunan hayrî dinî, içtimaî, sıhhî, ted
risi ve terbiyevî, kültüıel ve kültüel Türk mü
esseseleri bu kanun hükümleri dairesinde teşkil 
edilecek cemiyetler tarafından idare olunur. 

Bu suretle teşekkül etmiş cemiyetler tara
fından idare edilen müesseselere Devletçe icabı 
halinde yardımda bulunulur. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Maddenin sön fıkrası Türker arkadaşımızm te
mennisine cevab veren bir fıkradır. Demincek 
te arzettiğim gibi, bizim prensiblerimiz ve ka
nunlarımız dini dünyadan ayırmıştır. Ruhbanlar 
ve ruhanîler ancak kilise dahilinde kendi rit-
leri dahilinde, adab, hukuku umumiye ve asa

yişi umumiyeye münafi ve muzir olmamak üzere 

ayinlerini yapmakta serbest ve hürdürler. Bu
nun haricindeki dünya işlerini, temamile tam-
porel olan işlerin, yani ruhban haricinde olan 
işlerin halk tarafından yapılması, prensibimizin 
esasıdır. Binaenaleyh mekteblerin, hastahanele-
rin ve diğer hayrî müesseselerin idaresi ruhanî 
vazifesi olmryan kimselere mevdu bulunacaktır. 
Bu müesseseler arasmda hastahaneler gibi, ço
cuk bakım evleri gibi, fıkaraperver cemiyetleri 
gibi hayır müesseseleri veyahud mektebler gibi 
tedris vazifesi gören müesseseler vardır. Bu mü
esseselere - Devlet olmak srfatile - yardım et
mek bir vazifedir. Binaenaleyh Hükümetiniz ge
rek hastahanelere ve gerek mekteblere azamî 
surette yardım etmeğe hazırlanmıştır ve yar
dım edecektir. Hattâ bir gün vaziyeti umumiye 
ve ahval müsaaede ederse belki bu gibi müessese
lerin bütün külfetini üzerine alabilir. 

Bu maddenin son fıkrası bunu temin için 
konulmuş bir direktiftir. Onu arzetmek için 
çıktım. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ya

şasın Türkiye Cumhuriyeti. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 40 — 3 ağustos 1325 tarihli Cemi

yetler kanunu ile 15 teşrinievvel 1339 ve 20 kâ
nunuevvel 1339 tarih ve 353 ve 387 saydı ka
nunlar ve bu kanuna aykırı bütün hükümler 
ve taamüller kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MlADDE — 
A) Bu kanunun neşri tarihinde müesses ce

miyetler ve müesseseler en çok bir sene içinde 
kendi teşekküllerini bu kanun hükümlerine uy
durmağa mecburdurlar. 

B) Bu kanunun neşri tarihinde mevcud ve 
müesses cemiyetlerin tasarrufları altmda bulu
nan gayrimenkuller üzerinde her türlü tasar
ruf hak ve salâhiyetleri baki olub 17 nci madde 
hükmü dışında tutulur. 

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

MADDE 41 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADE 42 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umuimyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 
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4 — Pasaport kanunu lâyihası ve Dahiliye 

encümenile Muvakkat encümen mazbataları 
(1/1050) [1]. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif etmektedir. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Müs-
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mi?. Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Pasaport kanunu lâyihası 
Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Türk vatandaşları ve ecnebiler 

ancak Hükümetçe tayin olunan yerlerden ve 
usulüne uygun ve muteber pasaport veya vesi
kalarla Türkiyeye girib çıkarlar. 

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

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Pasaportsuz veya vesikasız, 

usulüne uygun veya muteber olmayan pasaport 
veya vesikalarla Türkiyeye gelerek Türk vatan
daşlığını iddia edenlerin, nüfus hüviyet cüzdan
larını veya hüviyet varakalarını ibraz ettikleri 
ve bunların kendilerine aid olduğu tahakkuk 
eylediği ve memlekete girmelerine başkaca mâ
ni bulunmadığı takdirde, Türkiyeye girmeleri
ne müsaade edileceği gibi nüfus hüviyet cüzda
nı veya hüviyet varakasını ibraz edemeyib de 
Türk vatandaşı olduğuna dair başka delil ve 
vesika gösterenler için bu delil ve vesikaların 
kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatandaşı 

olduklarına kanaat hâsıl olduğu takdirde Tür
kiyeye girmelerine müsaade edilir. 

Nüfus hüviyet cüzdanı veya hüviyet varaka
sından başka delil ve vesika gösterenler, tabii
yetleri usulen sabit oluncaya kadar icab ederse 
polis nezareti altına alınır. 

Türk vatandaşlığı bu veçhile sabit olmayan
lar geri çevrilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Reyerine arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Pasaportsuz, vesikasız veya 
usulüne uygun ve muteber olmayan pasaport 
veya vesikalarla Türkiye Cumhuriyeti hudud-
larına gelen ecnebiler, geriye çevrilir. 

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda 
kaybetmiş olduklarını iddia edenlerin Dahiliye 
vekâletince yapılacak tahkikat sonuna kadar 
icab ederse polis nezareti altında bulundurul-

[1] 310 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mak ve haklarında verilecek kararlara göre 
muamele yapılmak şartile kabulleri caizdir. 

Hükümetin müsaadesile gelen göçmenler, 
ellerinde Türk konsoloslukları veya muhacir 
şevki için ecnebi memleketlere gönderilen Tür
kiye Cumhuriyeti memur veya heyetleri tara
fından verilmiş bir vesika bulunmak şartile pa
saportsuz da olsalar Türkiyeye kabul olunur
lar. 

Umumiyetle mültecilerin ve iskân kanunları 
hükümleri haricinde olarak yurd tutmak mak-
sadile gelen ecnebilerin pasaportları olsun olma
sın Türkiyeye kabulleri Dahiliye vekâletinin ka
rarına bağlıdır. 

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

MADDE 4 — Aşağıda gösterilen ecnebiler 
usulüne uygun pasaport ve vesikalar ibraz etse
ler bile Türkiyeye giremezler: 

1 - Dilenci ve serseri takımından olanlar, 
2 - Delilik veya bulaşık hastalıklarla malûl 

olanlar, 
« Bu gibilerden umumî sıhhat ve asayişi teh

likeye sokmayacak halde olub kendi vasıtalarile 
veya kanunî veli veya vasilerinin maddî hima
yeleri altmda olarak tedavi ve tebdilihava için 
gelenler bu hükümden istisna edilebilirler ». 

3 - Mücrimlerin iadesine aid mukabelelerle 
iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birile 
mahkûm ve maznun bulunanlar, 

4 - Yanlarında Türkiyede 15 gün kalıb tek
rar gitmelerine yetişecek para bulunmadığı gi
bi Türkiyede kendilerini himaye edecek yakin 
akrabası bulunduğunu veya Türkiyede ecnebi
lere kanunla menedilmemiş işlerden birini tu
tacaklarını ispat edemeyenler, 

5 - Transit olarak Türkiyeden geçib gitmek 
için geldikleri halde yanlarında kâfi para veya 
vasıtaları olmayanlar ile gideceği memleketler 
için vizeleri bulunmayanlar, 

6 - Türkiyeden smır dışı edilmiş olub da av
detlerine müsaade edilmemiş bulunanlar. 

7 - Her hangi bir suretle Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş olub da avdetlerine müsaade edilme
miş bulunanlar, 

8 - Türk vatandaşlığından ıskat edilenler, 
9 - Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve 

umumî nizamını bozmak niyetile veya bozmak 
isteyenlere ve bozanlara iştirak ve yardım et
mek maksadile geldiği sezilenler, 

10 - Fahişeler ile kadınları fuhşa sevkederek 
geçinmeyi meslek edinenler, beyaz kadın tica
reti yapanlar, 

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

MADDE 5 — Hâkimiyetleri ve idareleri al-

— 413 « -



î : 82 28-6-1938 C : 1 
tmda bulunan memleketlere Türk vatandaşları
nın girmelerini kayid ve şartlara tâbi kılan ve
ya meneden Devletler tebaasına karşı bu yolda 
kısmen veya tamamen kayid ve şartlar koymağa 
veya memlekete girmelerini menetmeğe îcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyoram. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümet, umumî sıhhati teh-
did veya ihlâl etmesi melhuz hastalık ve illet
lere mübtelâ olan ecnebilerin Türkiyeye girme
lerini men ve takyid edecek tedbirler almağa 
salâhiyettardır. 

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

MADDE 7 — Hükümet yabancı Devletlerle 
pasaport ve vize işlerinde gösterilecek istisnaî 
kolaylıklara müteallik karşılıklı anlaşmalar ya
pabilir. 

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

MADDE 8 — Hükümet harb halinde ve diğer 
fevkalâde haller zuhurunda memleketin bir 
mıntakasına veya umumuna şamil olmak üzere 
yabancı devletler tebaası hakkmda pasaport 
veya vizeye müteallik kayid ve şartlar koyabi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

ikinci fasıl 
Pasaport ve vesikaların cinsleri, verilişleri, 

müddetleri ve vizeleri 
MADDE 9 — Türkiyeye girib çıkabilmek 

için Türkiye Hükümetince verilecek pasaport 
ve vesikalar şunlardır: 

A - Pasaportlar: 
I - Diplomatik pasaportlar, 
II - Umumî pasaportlar, 

olmak üzere iki kısımdır. 
B - Vesikalar: 
I - Pasavanlar, 
II - Tayfa vesikalarile kara ve hava nakil 

vasıtaları memur ve mürettebatına verilecek 
vesikalar, 
olmak üzere iki kısımdır. 

Pasaportlar ve vesikalar Türkiye Cumhuri
yeti namma verilir. 

Diplomatik pasaportlar: Türkiyede Hariciye 
vekâleti ve ecnebi memleketlerde Büyük elçi
likler, elçilikler ve siyasî mümessiller tarafın
dan verilir. 

Umuma mahsus pasaportlar; vilâyetlerde en 
büyük idare âmiri veya emrile Emniyet müdür 
ve amirlikleri ve ecnebi memleketlerde Türkiye 
Cumhuriyeti konsoloslukları, 

Pasavanlar: Türkiye Cumhuriyeti hudud ma
kamları tarafından verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Diplomatik pasaportlar: Bü
yük Millet Meclisi Reisine, Başvekile, îcra Ve
killeri Heyeti azasma, Büyük Millet Meclisi aza
sına, Büyük Erkânı harbiye Reisine, Cumhur 
Riyaseti umumî kâtibine, elçi ve siyasî mümes-. 
sillere ve Cumhur Riyaseti dairesi erkânmdaıı 
ve Hariciye vekâleti meslek memurlarından res
mî ve siyasî vazife ile gidenlere, kara, hava, 
deniz ve ticaret ataşelerine, Hükümetçe ecnebi 
memleketlere ve beynelmilel siyasî müessese
lere muahede ve mukaveleler müzakeresi ve 
adi, veya beynelmilel siyasî içtimalara, kongre
lere ve konferanslara iştirak için ve ecnebi bir 
Devlet veya beynelmilel siyasî teşekküller nez-
dine daimî veya muvakkat siyasî bir vazife ifa 
etmek üzere gönderilen kimselere, siyasî kur
yelere verilir. 

Bu gibi kimselerin sıfat veya vazifeleri de
vam ettiği müddetçe, karılarile evli veya iş 
sahibi olmayan ve birlikte yaşayan çocuklarına 
da diplomatik pasaport verilmesi veya bunların 
asıl vazife sahibinin pasaportunun refakat ha
nesine kaydolunmaları caizdir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 
MENDERES (Aydm) — Maddenin 12 nci satı
rının başındaki «adi» kelimesi «akdi» olarak 
tashih edilecektir, buraya yanlış yazılmıştır. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyoruz. 
Madde hakkmda başka mütalea var mı? Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Umumî pasaportlar: 
Umuma mahsus pasaportlarla hususî veya 

hizmet damgalarını taşıyan pasaportlardır. 
Hususî damgalı pasaportlar: 
Cumhur Riyaseti daire erkânına, Devlet ba

remine göre birinci, ikinnci, üçüncü derecede bu
lunan mülkî memurlara ve askerî şahıslara dip
lomatik olmayan her hangi bir vazife ile veya 
kendi hesablarına seyahatlarmda verilir. Bu de
recedeki memurlardan memuriyetten çekilmiş 
olanlara dahi, başka bir vazife veya meşguliyeti 
bulunmamak şartile. bu nevi pasaport verilir. 
Bunlarm müddeti bir senedir. 

Hizmet damgalı pasaportlar: 
Devlet baremine göre üçüncü derece du

nunda bulunan mülkî memurlara ve askerî rüt
beli şahıslara siyasî olmayan beynelmilel top-
lantdara iştirak maksadile veya Hükümet ve 
hususî idare ve belediyelerce diplomatik olma-
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yan her hangi bir vazife ile ecnebi memleket
lere gönderileceklere verilir. Bunlarm müddeti 
hizmetin devamı müddetine münhasırdır. 

Hususî ve hizmet damgalı pasaportlar me
murun mensub olduğu vekâletin veya müstakil 
dairelerin en yüksek âmirlerinin resmen işarı 
üzerine Hariciye vekâletince ita olunur. 

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

MADDE 12 — Umuma mahsus pasaportlar: 
Türk vatandaşlarına kendi hesablarma seya-

hatlan için ve bir yıl müddetle verilir . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 13 — Pasaport sahibinin yanmda 

bulunan karısile evli veya iş sahibi olmayan ve 
birlikte yaşayan çocukları pasaportun refakat 
hanesine kaydolunarak birlikte yolculuk edebi
lirler. 

Refakat hanesinde yazılı bulunanlar, adma 
pasaport verilmiş olan zat beraber bulunmadık
ça, tek başlarına veya müştemian o pasaportla 
seyahat edemezler. Fakat adına pasaport yazdı 
olan kimse refakat hanesinde yazılı olanların 
tamamen veya kısmen her hangi bir sebeble 
seyahata iştirak etmeyeceklerine dair şerh ver
dirmek suretile o pasaportla seyahat edebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Umuma mahsus pasaport al
mak isteyen Türk vatandaşlarının, 

I - Bir istida ile müracaatta bulunmaları 
(Bu istidaya dercedilecek hususlar yapılacak ni
zamname ile tesbit olunacaktır). 

II - Nüfus tezkere veya hüviyet cüzdanlarile 
kendilerinin ve yanlarında götüreceklerinin hü
viyetlerini ispat etmeleri. 

III - Bir tanesi pasaportun mahsus yerine 
yapıştırılmak üzere en çok istida tarihinden bir 
ay evvelki tarihde sivil elbise ile ve cebheden 
çekilmiş 3,5X4 ölçüsünde üç kıta mat vesika 
fotoğrafını vermeleri lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Türkiyeden ecnebi memleket
lere gidecek olan filî veya ihtiyat askerlik hiz
meti çağmda bulunan Türk vatandaşlarmm, git
melerine bir mâni bulunmadığını askerlik şube
sinden verilmiş resmî vesika ile ispat etmeleri 
lâzımdır. Harbe hazırlık, seferberlik ve ihtiyat 
zabitan ve efradını celb suretile yapılan manev
ra hali olmayan zamanlarda resmî ve muntazam 
terhis veya ihraç tezkerelerinin gösterilmesi kâ
fidir. 

Gl. KlAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Burada « zabitan » kelimesi vardır. Halbu-

I ki şimdi böyle bir tabir yoktur. Bunun « subay » 
olarak düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümet harb tehlikesi veya 
memleket emniyetine dokunan diğer fevkalâde 
haller dolayısile ecnebi memleketler için vatan
daşlara pasaport verilmesini kısmen veya tama-
mile tahdid ve menedebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştitr. 

MADDE 17 — Reşid olmayanlara ve mah
curlara kanunî mümessillerinin muvafakatlerini 
havi resmî bir makamdan tasdikli vesika getir
medikçe yalnız olarak seyahat için pasaport ve
ya diğer vesika verilemez. Devlet nam ve hesa
bına gönderilen talebe bu hükme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Kendi hesabma ecnebi memle
ketlere gitmtek işeyen Devlet memurlarına ve 
vilâyet hususî idarelerde belediye memurları
na ve Devlet veya belediye müesseseleri hizme
tindeki memur ve müstahdemlere pasaport veri
lebilmesi için mensub oldukları dairelerden res
mî müsaade vesikası getirmeleri lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Emniyeti umumiye nezaretin
de bulunanlara, ecnebi memleketlere gitmeleri-
mahkemelerce men olunanlara, ecnebi memle
ketlerde geçinmek için müsaid sebeb ve şartlara 
malik olduklarını isbat edemeyenlere, memleket
ten ayrdmalarmda siyasî emniyet bakımından 
mahzur olduğu Dahiliye vekâletince tesbitt edi
lenlere veya kazanç vergisi borcu olubda 2395 
saydı kanunun 60 ncı maddesine ve bu kanu
nun tatbikatma aid nizamnamede gösterilecek 
şekillere tevfikan alâkadar Maliye dairelerine 
borçlu oldukları anlaşılanlara pasaport veya ve
sika verilmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ecnebi memleketlerde Tür
kiye Cumhuriyeti konsolosluklarından pasaport 
almak isteyen Türk vatandaşları, vatandaşlık 
ilmühaberleri veya eski pasaportlarile birlikte 
nüfus hüviyet cüzdanları veya hüviyet cüzdan
ları veya hüviyet varakalarını göstermek su
retile hüviyetlerini ispata mecburdurlar. 

1312 sayılı vatandaşlık kanununun 10 ncu 
maddesinin son fıkrası mucibince ecnebi bir 
memlekette mukim oldukları halde beş sene
den fazla bir müddet Türk konsolosluklarına 
kendilerini tescil ettirmemiş olanlarla 1041 nu
maralı kanunla tayin olunan vaziyette bulunan 
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vatandaşlara Dahiliye vekâletinin müsaadesi ol
maksızın papsaport ve vize verilemez. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 
MENDERES (Aydm) — Hüviyet cüzdanları, ve
ya hüviyet cüzdanları, diye tekrar edilmiştir. 
Buradan (hüviyet cüzdanları veya) tabirinin 
birisi kalkacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih et
tik. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — İlmî bir gaye ile veya sırf te-
nezzüh veya seyahat veya spor maksadile top-

• lu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az 
10 kişilik bir kafile teşkil eden kimselere iste
dikleri takdirde müşterek pasaport verilir. 

Müşterek pasaportlar, kafileden gösterile
cek bir kimsenin şahsına umuma mahsus bir pa
saport doldurulmak suretile verilir. Kafileyi 
teşkil eden diğer kimselerin isim ve hüviyetle
rini ve fotoğraflarını ihtiva eden bir liste bu 
pasaporta mühürlü olarak yapıştırılır. 

Müşterek pasaportlar, münferiden pasaport 
alacaklar hakkındaki 14, 15, 17,18, 19 ve 20 nci 
maddeler hükümlerine tâbidir. 

Müşterek pasaportla seyahat halinde kafile
den ayrılanlar, ayrıca pasaport almağa mecbur
durlar. 

Müşterek pasaportlar verildikleri tarihten iti
baren altı ay için muteberdir. 

Maarif vekâletinin müsaadesile ilmî tedkik-
lerde bulunmak üzere ve Hükümetin müsaadesi
le Türk spor kurumunun ecnebi memleketlerde 
yaptıracağı spor temas ve müsabakalarına işti
rak etmek üzere kafile halinde ecnebi memleket
lere seyahat edecek öğretmen, talebe ve spor
culara işbu fıkraya göre verilecek müşterek pa
saportlardan bir gûna harç almmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Tâbiiyetsiz bulunan kimsele
re icabında Dahiliye vekâletinin kararile Tür
kiyeye girmek veya Türkiyeden çıkmak ve yal
nız giriş veya çıkışı temin etmek için bir defaya 

f mahsus olmak ve verildiği tarihten itibaren 
15 gün zarfında kullanılmak şartile «Ecnebile
re mahsus damgasını taşıyan» pasaport verilir. 

«Nansen pasaportu» ve buna benzer diğer 
ecnebi pasaportları taşıyan ecnebiler yalnız 
transit müsaadesinden istifade ederler. 

Bu gibilerin transit harici Türkiyeye gelme
leri İcra Vekilleri Heyeti kararma tâbidir. 

BAŞKAN — Tashih edildi. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
metile komşu hükümetler arasmda yapılmış ve 
yapılacak olan anlaşmalarla tayin olunan 
hudud mmtakası dahilinde muteber olmak üze
re parasız pasavan veya diğer bir vesika verilir. 

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

MADDE 24 — Türk kara suları dışma çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mü
rettebatına pasaport yerine usulü dairesinde 
Liman reisliğince tanzim olunmuş ve Liman po
lisince vize edilmiş fotoğraflı tayfa vesikası ve
rilir. 

Yabancı gemi mürettebatma salâhiyettar ec
nebi makamları tarafmdan usulü dairesinde 
verilmiş olan tayfa vesikalarile vazife icabı 
Türk kara sularma ve liman şehirlerine girilib 
çıkılması caizdir. 

Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları 
memur ve müstahdemleri idarelerinden ve şir
ketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman ma
halli emniyet müdürlüklerine tasdik ettirecek
leri fotoğraflı vesikalarla vazifede bulundukları 
müddetçe, Türkiye hava ve kara istasyon şehir
lerine girib çıkabilirler. 

Bu maddedeki vesikalar, 25 nci maddede 
tasrih olunan vizelere tâbi değildir. 

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

MADDE 25 — Türkiyeye gelecek veya Tür
kiyeden gidecekler, her geliş ve gidişlerinde pa
saportlarını salahiyetli Türk makamlarına vize 
ettirmeğe mecburdurlar. Pasaportlar alındıkla
rı tarihten itibaren iki ay içinde vizeye tâbi de
ğildir. 

Diplomatik, hususî ve hizmet damgalı pasa
portlar Türkiyede Hariciye vekâleti ve ecnebi 
memleketlerde büyük elçilik, elçilik ve siyasî 
mümessillikler ve bunlarm mevcud olmadığı 
memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolos
lukları tarafmdan parasız vize edilir. Bu gibi 
pasaportlara gidib gelme vizesi verilmesi de ca
izdir. 

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

MADDE 26 — Umuma mahsus veya müşte
rek pasaportlara Türkiyede emniyet müdürlük
leri ve ecnebi memleketlerde Türkiye Cumhuri
yeti konsoloslukları tarafmdan tasdik olunacak 
vizeler: 

I - Türkiyeden çıkış vizesi, 
II - Türkiyeye giriş vizesi, 
III - Türkiyeden transit vizesi, 
Olmak üzere üç türlüdür. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 27 —• Türkiyeden çıkış vizesi ecnebi 

memleketlere gidecek Türk vatandaşlarının ve 
ecnebilerin pasaportlarma tatbik olunur ve 
vize tarihinden itibaren 15 gün zarfında ve bir 
defa kullanılır. Bu müddet geçirildiği takdirde 
vizenin yenilenmesi icabeder. 
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Türkiyede 15 günden ziyade kalmayan ecne

biler çıkışş vizesine tâbi değildir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 28 — TürMyeye giriş vizesi ecnebi 

memleketlerden gelen Türk vatandaşlarının ve 
ecnebilerin pasaportlarına tatbik olunur ve 
vize tarihinden itibaren bir defa kullanılmak 
üzere iki ay müddetle muteberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Türkiyeden transit vizesi 
Türkiyeden üçüncü bir memlekte geçmek üzere 
gelecek ecnebilerin pasaportlarına verilir ve 
vize tarihinden itibaren bir defa kullanılmak 
üzere iki ay muteberdir. Bu vize pasaport sa
hibine Türkiyede on beş gün kalmak hakkmı 
verir. Türkiyeden çıkmayan veya doğruca gel
dikleri memlekete dönenlerden muayyen müddet 
zarfmda kendiliklerinden müracaatla vaziyetle
rini tesbit ettirerek evvelce verdikleri harca 
göre bu vaziyetleri itibarile vermeleri lâzım ge
len harcın noksanı istifa olunur. 

Transit vizesini taşıyan pasaportlar, bu vi
zenin muteber olduğu müddetçe ayrıca çıkış vi
zesine tâbi değildirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Pasaport ve vize harçları ve istisnaları 
MADDE 30 — Onuncu ve on birinci madde

lerde tasrih edilen diplomatik ve hususî ve hiz
met damgalı pasaportlar parasız verilir. Ecnebi 
Devlet makamlarından verilmiş diplomatik, hu
susî ve hizmet damgalı pasaportlarla bunlara te
kabül edecek diğer pasaportlar mütekabiliyet 
şartile parasız vize edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Türkiyeden harice gitmek üze
re alınan umuma mahsus pasaportlardan 25 lira 
alınır. 

Ve hariçte bulunanların konsolosluklarımız
dan alacakları pasaportların 3 aylığından 400 
ve bir seneliğinden 800 kuruş harç alınır. 

Türkiyeden harice gitmek üzere alman bir 
pasaportun refaket hanesine kaydolunanlar
dan, - zevce ve yedi yaştan aşağı çocuklar müs
tesna olmak üzere - her birinden pasaport hâ
milinden alınacak 25 liradan maada 10 lira harç 
almır. 

Pasaportsuz gelib Türkiyeye girmelerine mü
saade edilenlerden üç aylık pasaport harcı iki 
kat olarak almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — 21 nci maddede yazılı müşte
rek pasaportlardan adma pasaport verilecek şa
hıs için tam olarak ve iştirak eden her şahıs için 
8 lira hesabile pasaport harcı almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — 22 nci maddede tasrih edilen 
pasaportlar beş liralık harca tâbidir. 

Kendilerine pasaport verilecekler muayyen 
harcı ödeyemeyecek derecede yoksul oldukları 
takdirde harçtan istisna edilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — 23 ncü ve 24 ncü maddelerde 
tasrih edilen vesikalar pasaport ve vize harcma 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Pasaport yerine geçen vesi
kalar hususî tarifeleri mucibince resme ve har
ca tabidirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Ecnebi memleketlerde yoksul 
vaziyette kalmış oldukları sabit olan Türk va
tandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk-
larmca bir defa vatana dönüş yolculuğuna mah
sus ve on gün zarfmda kullanılmak üzere para
sız pasaport verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Münhasıran tahsil için harice 
giden talebeye verilecek pasaportlarlan nısıf 
harç almır. 

Ecnebi memleketlerde muvakkat olarak ça
lışmak üzere giden işçilere; ve bir aile nezdin-
de gidecek erkek ve kadm hizmetçilere. 

Bu sıfatları sabit olmak kaydile bir lira 
harç mukabilinde umuma mahsus pasaport ve
rilebilir. 

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

MADDE 38 — Daimî surette pasaport taşın
masını mecburî kılan ecnebi memleketlerde ika
met eden Türk vatandaşlarına bir lira mukabi
linde müddetsiz pasaport verilebilir. Ancak bu 
suretle müddetsiz pasaport alanlar hakkında 
o memleketlerden çıkış halinde salahiyetli Türk 
makamlarmca umuma mahsus pasaport ve vize 
harçları hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN —, Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — 26 nci maddede sayılan vize
ler için aşağıda gösterilen harçlar almır: 
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Vizenin 

cinsi 
Pasaportun 

cinsi 

Çıkış vizesi Umuma mah
sus pasaport 

Çıkış vizesi Müşterek pa
saport 

Giriş vizesi 

Giriş vizesi 

Umuma mah
sus pasaport 
Müşterek pa
saport 

Transit vizesi Umuma mah
sus pasaport 

Transit vizesi Müşterek pa
saport 

Alınacak harç 

25 kuruş 

Adma pasaport 
yazılan şahıs için 
25, diğerleri için 
onar kuruş. 

200 kuruş 

Adma pasaport 
yazılan şahıs için 
200, diğerleri için 
20 şer kuruş. 

100 kuruş 

Adma pasaport 
yazılan şahıs için 
100, diğerleri için 
20 şer kuruş. 

Vizesiz umuma mahsus veya müşterek pa
saportlarla gelenlerin Türkiyeye girmelerine 
müsaade edilenlerinden, vize harçları iki kat 
olarak alrnrr. 

Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu bulunma
yan ecnebi memleketlerden doğrudan doğruya 
gelenlerden, yalnız vize harçları almır. 

Bir ecnebi memleketin vize harçlarını arttır
ması veya eksiltmesine karşı; Hükümetçe lü
zum görlüdüğü takdirde, o memleket için müte
kabil vize harçları arttırılır veya indirilir. 

MUVAKKAT E. NAMINA ADNAN MEN
DERES ( Aydm ) — Bu maddenin sonunda 
olan, «Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde, 
o memleket için mütekabil vize harçları arttırı
lır veya indirilir» cümlesindeki «mütekabil» 
kelimesi çıkacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Umuma mahsus pasaportla
rın giriş vizeleri konsolosluklarca gidib gelme 
olarak da verilebilir. Gidib gelme vize harçları 
aşağıda gösterilmiştir: 
Vizenin müddeti Alınacak harç 

ÎM 
Dört 
Altı 

ay 
» 
» 

400 kuruş 
600 » 
800 » 

Bu vizeler, pasaport sahiblerine yukarıda ta
yin olunan müddetleri zarfında Türkiyeye bir 

çok defa girmek ve Türkiyeden çıkmak hakkmı 
verir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Ecnebi memleketlerde yoksul 
kaldıkları sabit olan Türk vatandaşlarına iste
dikleri takdirde 10 gün zarfmda kullanılmak 
şartile giriş vizesi parasız verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Türkiyeden gitmek veya Tür
kiyeye gelmek isteyen ecnebi Devlet tabaasm-
dan mülkî ve askerî memurlara, ecnebi maruf 
âlimlere, muallimlere ve talebeye, gazetecilere 
ve Türkiye ile maddî alâkası sabit olan yok
sullara mütekabiliyet şartile parasız vize veri
lir. 

Türkiyeden sınır dışı edilenlerin pasaport
ları parasız vize edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — 37 nci maddenin ikinci fık
rasına göre, bir liralık umuma mahsus pasa
portla yolculuk edenlerin vizeleri, parasız yapı
lır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Sırf tedavi ve hava tebdili 
maksadile Türkiyenin Hükümetçe tayin olunan 
sayfiye ve banyo yerlerine ve Hükümetin mü-
saadesile sergiler, panayırlar ve millî şenlik
lere veyahud spor şenliklerine; beynelmilel 
konferanslara iştirak etmek üzere Türkiyeye 
gelecek veya bu gibi kongre ve konferanslara 
gitmek üzereTürkiyeden geçecek ecnebilerin, pa
saportları parasız vize edilir. 

Bu vizelerin Türkiyenin hangi sayfiye, ve 
banyo, sergi, panayır ve millî yahud spor şen
likleri veya hangi beynelmilel kongre ve konfe
rans için verildiği pasaportlarda tasrih edilir. 

Bu yerlere gitmeyenler hakkmda umumî hü
kümler tatbik olunur. 

Sırf turist srfatile veya tenezzüh maksadile 
umuma mahsus veya müşterek pasaportla yol
culuk edenler vizesiz olarak Türk liman şehir
lerine çıkıb gezebilirler. 

Sırf turizm ve tenezzüh maksadile müşterek 
pasaportla yolculuk eden kafilelerin vizesiz ola
rak Türk liman şehirlerine çıkrb gezmeleri ve 
bu gibi kafilelerin Türkiye Cumhuriyeti konso
losluklarından alacakları parasız vize ile Tür-
Myede seyahat etmeleri caizdir. 

MUv. E. M. M. ADNAN MSENDERES (Ay
dm) — Birinci fıkrada «... Millî şenliklere ve
yahud spor şenliklerine; beynelmilel konferans
lara....» ibaresinde «Konferanslara» kelimesin-

— 423 — 



î : 82 28-6-1938 O : 1 
den evvel «Kongre ve» kelimesi ilâve olunacak
tır. 

BAŞKAN — Bu tashihle kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Ceza hükümleri 

MADDE 45 — Türkiye Cumhuriyeti sınırla
rını pasaportsuz olarak terkeden veya terket-
meğe teşebbüs eden kimseler hakkında yirmi 
beş liradan yüz liraya kadar hafif para veya üç 
aya kadar hafif hapis cezası verilir veya her iki 
ceza birlikte hükmolunur. 

Bu fili; Türkiyede her hangi bir suçtan 
maznun veya mahkûm olub da kendini takibat
tan veya cezadan kurtarmak, askerlikten kaç
mak, vergi borçlarını ödememek gibi hususî 
maksadlarla işleyen kimseler hakkmda elli li
radan iki yüz liraya kadar ağır para veya bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası veya her iki 
ceza birlikte hüküm olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Pasaportlarını vize ettirme
den Türkiye Cumhuriyeti smırlarmı terkeden 
veya terketmeğe teşebbüs eden kimseler, 10 li
radan 25 liraya kadar hafif para cezasile ceza
landırılır. 

Bu fili 45 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazdı maksadlarla işleyenler hakkmda 25 li
radan 50 liraya kadar hafif para cezası veya 
bir aya kadar hafif hapis cezası veya her iki 
ceza birlikte hükmolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Türkiye Cumhuriyeti sınırla
rından her nasılsa pasaportsuz olarak girebilmiş 
olan vatandaşlar ve ecnebiler 50 liradan 250 
liraya kadar ağır para veya bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasile veya her ikisile cezalandırı
lır. 

Bu gibilerden ecnebi olanlar, cezalarmm hi
tamında derhal smrr dışı edilir. 

Muntazam bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlarından girmiş oldukları halde pasaport
larını zayi etmiş olan veya ellerindeki pasapor
tun hükmü kalmamış bulunan ecnebiler, 15 gün 
zarfında en yakm konsolosluklardan tabiiyet il
mühaberleri veya pasaport almadıkları takdir
de Dahiliye vekâletinin kararile smır dışı edi
lir. Bu gibi ecnebiler vasiyetleri belli oluncaya 
kadar icab ederse polis nezareti altma almır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — Hükümetçe tayin olunan mev
kilerden gayri yerlerden Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan Türk vatandaşları ve ecne
biler, usulüne uygun pasaport ve vesikaları 

taşısalar bile, 25 liradan 50 liraya kadar hafif 
para veya bir aydan altı aya kadar hapis 
cezasile veya her ikisile cezalandırılır. 

Yolcuları, pasaport ve diğer vesikaların yok
lanması için Hükümetçe tayin olunan mevkilerin 
gayri olan yerlere bilerek nakleden kara, deniz 
ve hava nakil vasıtalarını sevk ve idare eden
ler veya bu hususta kılavuzluk yapanlar bir 
aydan iki seneye kadar hapsolunurlar. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Kanaatimce 
bu maddede yapılması lâzımgelen ufak bir deği
şiklik vardır. Burada 25 liradan 50 liraya ka
dar hafif papra veya bir aydan 6 aya kadar ha
pis cezası derpiş edilmektedir. Halbuki bunlar
dan birisi kabahat cezası, diğeri de cürüm ce
zasıdır. Hâdisenin mahiyeti bir olduğuna gö
re ona verilecek ceza da ya cürüm veyahud ka
bahat cezası olmalıdır. Bu itibarla bendeniz tek
lif ediyorum, hapis yerine hafif hapis olsun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 
MENDERES (Aydın) — Encümen bu teklifi 
kabul ediyor. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanunda yazüı suçlara 
müteallik davalar, sulh mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Bu kanunla tayin olunan harç
ları kendi rızalarile ödemeyenler hakkında tah
sili emval kanunu hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Bu kanunun tatbik sureti 
Dahiliye, Hariciye ve Maliye vekâletlerince müş
tereken hazırlanacak bir nizamname ile tayin 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kanunu ile 840,1798, 2437 ve 2552 sa
yılı kanunlar ve 1143 sayılı kanuna merbut şeh
benderlik rüsumu tarifesinin birinci faslmm 
(evrakı müruriye) ye aid rüsum mikdarlarmı 
gösteren kısmı kaldırılmışttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Emeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden alı ay sonra meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 
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5 — Terbiyevî mahiyeti haiz füimlerin Mil

letler arasında intişarım kolaylaştırmak için 
Cenevrede akdölunan beynelmilel mukavelena
meye iltihakımız hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/1121) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Müstacelen myzakeresini 
kaul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
smda intişarını kolaylaştırmak için 11 birinci 
teşrin 1933 tarihinde Cenevrede akdölunan bey
nelmilel mukavelenameye iltihaka dair kanun 
' MADDE 1 — Terbiyevî mahiyeti haiz filim

lerin milletler arasmda intişarını kolaylaştırmak 
için 11 birinci teşrin 1933 tarihinde Cenevrede 
akdölunan beynelmilel mukavelenameye, bu mu
kavelenamenin 9 ncu maddesinde yazılı ihtirazî 
kaydi dermeyan etmek şartile Cümliuriyet Hü
kümetinin iltihakına aid muamelenin ifası için 
Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

6 — Vakıflar kanununun bazı maddelerinin 
değitşirümcsine dair kanun lâyihası ve Muvak
kat encümen mazbatası (1/1126) [2] 

BAŞKAN — Encümen, lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2762 numaralı vakıflar kanununun bazı mad
delerinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 2762 numaralı vakıflar kanu-

[1] 311 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 313 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

nunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur: 

4 birinci teşrin 1926 tarihinden önce vücud 
bulmuş vakıflardan 

A - Bu kanundan önce zabtedilmiş bulunan 
vakıflar, 

B - Bu kanundan önce idaresi zabtedilmiş • 
olan vakıflar, 

C - Mütevelliliği bir makama şartedilmiş 
olan vakıflar, 

D - Kanunen veya filen hayrî bir hizmeti 
kalmamış olan vakıflar, 

E - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden 
başkalarına şartedilmiş vakıflar, 

Vakıflar umum müdürlüğünce idare olunur. 
Bunlarm hepsine birden (Mazbut vakıflar) 
denir. 

A - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine 
şartedilmiş vakıflar, 

B - Cemaatlerce idare olunan vakıflar, 
C - Bazı sanat sahihlerine mahsus vakıflar, 
Mütevellileri tarafmdan idare olunur. Bun

ların hepsine birden (Mülhak vakıflar) denir. 
Mütevelliler Vakıflar umum müdürlüğünün 

ve umum müdürlük de, idare meclisinin kon
trolü altındadır. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 18 nci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Birinci maddede zikredilen mülhak vakıf
ların tevliyetleri bu kanun hükümleri daire
sinde umum müdürlükçe tevcih olunur. 

Millî sınırlar dışmda kalan vakıfların mü-
tevellilikleri vakfiyetlerine göre tevcih olunur. 

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

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznameye aimmasma müsaade buyurulan 
lâyihaların müzakeresine geçiyoruz. 
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7 — Adliye, harç tarifesi kanununun 33 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/525) [1] 

(Adlîye encümeni mabaztası okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Mazbata kabul edilmiştir. 

8 — Askerî ceza kanununun 2034 sayılı ka
nunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında î/1023 ve askerî 
ceza kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında 1/1092 sayılı kanun lâyihaları ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbatala
rı [2] 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyet teklif 
ediyor. Müstaceliyeti reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 

Talebelik hukukunun ziyamı mucib haller 
MADDE 1 — Askerî ceza kanununun iki 

maddesi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiş 
ve numaraları hizalarındaki maddeler yerine 
ikame olunmuştur: 

Madde 39 — 
1) Askerî şahıslar hakkmda hükmedilen aşa

ğıda yazılı cezalar askerî hapishanelerde infaz 
olunur: 

a - Subaylarla askerî memurlar hakkındaki 
tard ve ihracı mucib olmayan ceza hükümleri, 

b - Askerî okulların mekteblerinden kayidle-
rinin silinmesini icab ettirmeyen ceza hüküm
leri, 

c - Eratm askere girdikten sonra işledikleri 
suçlarmdan dolayı (6) ay veya daha az ceza hü
kümleri, 

d - Her hangi bir mahkeme veya makam ve
ya heyet tarafından verilmiş ve katğileşmiş pa
ra cezalarmdan çevrilme altı ay ve daha az ce
za hükümleri. 

2) Resmî bir kıyafet taşıyan rütbeli veya 
rütbesiz askerî şahıslar hakkmda her hangi bir 
makam veya mahkeme tarafmdan verilen tevkif 
müzekkereleri askerî tevkifhanelerde infaz olu
nur-

3) Aşağıda yazılı katğileşmiş cezalar umumî 
ceza evlerinde infaz olunur: 

a - Subaylar, askerî memurlar hakkındaki 
tard veya ihracı mucib olan ceza hükümleri, 

[1] 329 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 333 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

b - Mekteblerinden kayidleri silinen askerî 
okurlar hakkındaki ceza hükümleri, 

c - Erat hakkmda (6) aydan yukarı olan ce
za hükümleri, 

d - Yoklama kaçağı, saklı, bakaya suçları 
hakkmdaki ceza hükümleri, 

e - Siviller hakkmda askerî mahkemelerden 
verilen ceza hükümleri. 

4) Askerî şahıslar hakkmdaki cezalar umu
mî ceza evlerinde çektirilirken üzerlerinden as
kerlik alâmetleri kaldırılır. Cezaları biten era
tın geri kalan askerlik hizmetleri tamamlattı
rılmak üzere ciheti askeriyeye teslim olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştitr. 

Madde 154 — 1 - Sahekârlık, hırsızlık, em
niyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere ye
min, yalan yere şahidlik, iftira dilencilik ve 
umumî adab ve nizama ve vatan aleyhine cü
rümlerden biri ile bir aydan fazla hapis veya 
ağır hapis yahud hukuku ammeden mahrumiyet 
cezalarma mahkûm olan askerî talebenin tale
belik sıfatile iktisab ettikleri her türlü huku
kun ve muvazzaf .hizmetten başka yedek subay 
ve gedikli erbaş olmak ve askerî hizmet ve me
muriyetlere ve mekteblere girmek hakkmm zi
yama hükmolunur. 

2 - A) Talebe tarafmdan okunması veya ta
şınması Genel kurmay başkanlığınca mene-
dilmiş olan kitab veya her türlü matbua ve sa
ir yazdan emir hilâfmda okuduğu veya taşı
dığı; 

B) Gayri tabiî mukarenette bulunduğu ve
ya bu fili rızasile kendisine yaptırdığı ; 

Okulların salahiyetli heyetleri tarafmdan ya
pılacak tahkikatla sabit olan askerî talebenin 
kaydi terkin edilmekle beraber muvazzaf hiz
metten başka askerî hizmet ve memuriyetlere ve 
askerî mekteblere girmek hukukundan mahrum 
edilmelerine karar verilebilir. Bu karar aleyhi
ne en büyük adlî âmir nezdinde on beş gün için
de itiraz olunabilir. 

Âmiri adlî kararı tasdik veya askerî mahke
meye tevdi eder. Tasdik kararı katğiditr. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mr? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmişir. 

MADDE 2 — 2034 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi mülgadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-

diyorum. Kabul buyuranlar... Etmetyenler ... Lâ
yihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

9 — Balya - Kamaydın madenleri kiralama 
ve işletme şirketinin getireceği mayi madenî mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istisnası-
na dair olan 2781 sayılı kanun hükmünün 1940 
malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında ka
nun lâyihası ve îktısad ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1093) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzakere
sini teklif ediyor. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler... Etmiyenler... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Heyei umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahruka
tın gümrük ve muamele resminden istisnasına 

dair olan kanuna ek kanun 
1VLADDE 1 — 12 - VI - 1935 tarih ve 2781 

sayılı kanunun hükmü 1940 malî yılı sonuna ka
dar uzatılmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
tktısad, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin değuti-
rilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe, İktısad 
ve Maliye encümenlerinden mürekkeJ) Muhlelü 
encümen mazbatası 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

MALÎYE V. PUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Bunun aşağıdaki muamele vergisi ile de alakası 
vardır. Lütfen ondan sonra müzakeresini rica 
ediyorum. 

[1] 319 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

10 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/1061) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Lâyihanın müstacelen mü
zakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemelri usulü ka
nununun 5 maddesi aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilmiş ve numaraları hizalarındaki madde
ler yerine ikame olunmuştur: 

Madde 66 — Ehli hibrenin intihabı ve ade
dinin tayini hâkime aiddir. 

Hazırlık tahkikatında tehirinde mazarrat bu
lunan yerlerde Cumhuriyet müddeiumumisi de 
bu hakkı haizdir. 

Muayyen hususlar hakkmda rey ve mütalea-
larını beyan ile tavzif edilmiş resmî ehli hibre 
mevcud ise hususî sebebler olmadıkça başkası 
tayin edilemez. 

Hazırlık tahkikatında muayeneleri icab eden 
kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet müddeiu
mumilerinin talebile yapılır. 

Türk ceza kanununun 133 ncü maddesinde 
yazılı suçlarm hazırlık ve ilk ve son tahkikleri 
sırasında emniyet teşkilâtı mütehassıs memurla
rının ehli vukuf olarak dinlenmeleri mecburidir. 

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

MADDE 117 — 104 ncü maddenin ilk fık
rasının ikinci bendi hükmü haricindeki sebobler-
den dolayı tevkifine karar verilen maznunun ke
falet vermesi şartile tevkifinden vaz geçilebilir. 

200 ncü maddenin son fıkrasına göre hakla
rında tevkif kararı verilenlerle mükerrirler bu 
madde hükmünden istifade edemezler. 

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

MADDE 200 — Sorgu hâkimi tarafından 
son tahkikatın açılmasına dair verilecek karar
da maznuna isnad olunan suçun neden ibaret 
olduğu ve bu suçun kanunî unsurları ve tatbiki 
icab eden kanun maddesi ve duruşmanın hangi 
mahkemede yapılacağı gösterilir. Sorgu hâkimi 
maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf ise mev-
kufiyet halinin devamına mahal olub olmadığına 
resen karar verilir. 

[1] 321 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Şu kadar ki, Türk ceza kanununun ikinci ki

tabının birinci babında yazılı ölüm veya ağır 
hapis cezasını müstelzim suçlarla maznun olan
lar hakkında sorgu hâkimi son tahkikatın açıl
ması kararile beraber her halde tevkif kararı 
verir ve duruşma mevkufen yapılır. 

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

MADDE 283 — Aleyhinde hukuku amme da
vası açılmış olan gaib, tevkif müzekkeresi kesil
mesini icab ettirecek kuvvetli şüpheler altmda 
ise Türkiye dahilindeki malları asliye mahke
mesi reis veya hâkimi tarafından verilecek ka
rarla haczolunabilir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitabının birin
ci babında yazılı ölüm veya ağır hapis cezaları
nı müstelzim cürümlerden maznun olanların 
kaybolması halinde yukarıki fıkraya göre mal
larının haczine karar verilmesi mecburidir. 

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

MADDE 423 — Ceza işlerini gören makam 
ve mahkemeler her sene temmuzun 20 sinden 
eylülün beşine kadar tatil olunur. 

Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mev-
kuflu işlere aid duruşmaların ve sair acele sayı
lacak hususların tatile tesadüf eden zamanda ne 
suretle ifa edileceği Adliye vekâleti tarafından 
tayin olunur. 

Tatil zamanında Temyiz mahkemesi yalnız 
mevkuflu ve meşhud suçlarm muhakeme usu
lüne dair kanuna göre görülen işlerin tedkika-
tını icra eder. 

Tatil zamanma tesadüf eden mühletler iş
lemez. Bu mühletler tatilin bittiği günden itiba
ren üç gün uzatılmış sayılır. 

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 Adliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rey vermiyen zevat var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
11 — Devlet tarafından kurulacak demir ve 

çelik fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler 
hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1075) [1] 

[1] 328 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Encümen; müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyet hak

kında kanun 
MADDE 1 — Demir ve çelik fabrikaları 

2 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sana
yi kanunu ve bu kanuna ek 3 haziran 1933 ta
rih ve 2261 sayılı kanun ile temin edilen haklar
dan başka aşağıdaki muafiyetlerden de istifa
de ederler: 

A - Memleketin her tarafında bu fabrikala
rın ihtiyacı için yaıplacak her türlü bina, iske
le, rıhtım ve her nevi tesisat için Devlete aid 
araziden lüzumu kadarı meccanen verilir. Bu 
teffiz muamelesi 1055 numaralı kanun muci
bince yapılır. 

B - 1055 numaralı kanunun 6 ncı maddesi
nin hükmü demir ve çelik fabrikalarının yer al
tı boru ve kanallarına da teşmil olunur. 

C - Demir ve çelik fabrikalarının hariçten 
getireceği ve dahilden tedarik edeceği makine 
ve aksamı ile, mevaddı ibtidaiye, işletme, ısla
hat, inşaat ve tamirat malzeme ve her nevi iş
letme ve nakliye vasıtaları ile memleketin muh
telif taraflarına sevkolunacak mevaddı mamule 
demiryolu nakliyatı hariç olmak üzere diğer 
Devlet nakliye vasıtaları ile liman, rıhtım ve 
iskelelerde % 50 tenzilâtlı tarifeye tâbidir. 

Devlet demiryollarında kömür, demir ma
deni cevheri, mamul demir ve bu fabrikalara 
muktazi diğer bilûmum tesis ve işletme mal
zemesi nakliyatında tatbik edilecek tarifeler 
Nafıa ve îktısad vekâletleri arasında kararlaş
tırılır. İhtilâf halinde îcra Vekilleri Heyeti ka
rarı muteber olur. 

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

MADDE 2 — Sümerbank tarafından kurula
cak demir ve çelik fabrikalarının Sümerbank 
namma tapuya tescili veya bunlarm banka ile 
alâkası bulunmayan bir Devlet müessesesine 
devri muamelelerinin istilzam ettiği bilcümle ev
rak, damga resminden ve tescil ve devir mua
meleleri de tapu harç ve kaydiyesinden müstes
nadır. 

Demir ve çelik fabrikalarının ileride ikti-
sab edeceği gayrimenkullerin tescillerinde de 
damga resmi ve tapu harç ve kaydiyesi almmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini tat-

bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
12 — Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesi

ne dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (İ/1111) [1] 

BAŞKAN — Encümen; lâyihanm müstace-
len müzakeresini teklif etmektedir. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Müs-
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Gayrimübadil istihkaklarmm tasfiyesine dair 
kanun 

MADDE 1 — Yunanistanda gayrimenkul mal 
bırakmış olan Türk gayrimübadillerin takdir 
edilen istihkaklarının bono ve nakid olarak öden
memiş olan kısmı hak sahibi gayrimübadillerin 
ibraz edecekleri mazbatalara mukabil istihkak 
bakiyesinin yüzde onu nisbetinde Hazine tah
vili verilmek suretile itfa ve tasfiye olunur. Gay-
rimübadillerden istihkak mazbatasını devren al
mış olanlara Hazine tahvili ile yapılacak tediye 
nisbeti yüzde beştir. 

1 haziran 1938 tarihinden sonra tekrar asıl 
sahiblerine devredilmiş olan istihkak mazbatala
rına dahi yüzde beş tediye yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Gayrimübadillere dağrtılıb da 
henüz tedavülde bulunan hâmiline aid bonolar 
da yüzde on nisbetinde verilecek Hazine tahvil-
lerile itfa edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda müalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmitşir. 

MADDE 3 — Yukanki maddelerde yazılı 
mazbata ve bonolar mukabilinde verilecek Ha
zine tahvilleri yüzde beş faize tâbi tutularak 
dört senede itfa olunur. 

Bu tahvillerin 1938 malî yılma aid itfa kar-

[1] 317 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

siliği 1938 Düyunu umumiye bütçesinin 260 ncı 
faslmdaki tahsisattan temin olunur. 

Mezkûr tahviller, bundan sonra satılacak 
olan millî emlâk satış bedellerine mukabil ba-
şabaş nakid ve umumî surette teminat olarak 
kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Gayrimübadillere tahsis edil
miş olan mallardan, bu kanunun meriyeti ta
rihine kadar sattılmamış olanları Hazineye devir 
ve gayrimübadillere aid hesab bakiyeleri irad 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda müalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmişir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren bir sene içinde, mahallin en büyük mal me
murluğuna müracaatla mazbata veya bonoları
nı Hazine tahvili ile değiştirmeyenlerin hakları 
sakıt olur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanuna uymayan hükümler 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

13 -— Hazinenin 25 - III - 1931 tarihine kadar 
taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış be
dellerinin tahsil sureti hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (1/1112) [1] 

BAŞKAN — Encümen lâyihanm müstacelen 
müzakeresini teklif etmektedir. Reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Müsta

celen müzakeresi kabul edilmiştir. 
Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkmda müta

lea var mı? .. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

[1] 316 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulle-
rin satış bedellerinin tahsil sureti hakkmda kanun 

MADDE 1 — 25 - III - 1931 tarihine kadar 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
lerin satış bedelleri aşağıda gösterilen şartlar 
dairesinde tahsil olunur: 

A) Müşterinin borcu, bu kanunun neşri ta
rihine^ kadar mal bedeline mahsuben yapılan 
tahsilat, satış bedelinden indirildikten sonra fa
izsiz olarak kalan meblağdan ibarettir. Ancak 
bu tarihe kadar tahsil edilen faizler geri veril
meyeceği gibi mal bedelinden de düşülmez. 

B) Müşterinin kalan borcu bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren her sene bir taksit itiba-
rile on beş senede tahsil olunacaktır. Her tak
sit vadesi 1 eylül tarihidir. Bu tarihe kadar 
ödenmeyen taksitler Tahsili emval kanunu hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. Ancak müş
terinin başkaca malı bulunmayarak ipotekli mâ
lının satılmasına mecburiyet hâsıl olursa bütün 
borç muacceliyet kesbeder. 

Şu kadar ki, ipotekli malm katği ihalesine 
kadar müşteri tarafından taksit bedeli ile be
raber masraflar tediye olunursa kabul edilerek 
eski hal avdet eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu mallardan şimdiye kadar 
tescil edilmeyen gayrinıenkuUer hakkmda şu 
suretle muamele yapılır: 

Gayrimenkulun teferruğu için icab eden mu
amelenin tekemmül ettiği ve tebliğ tarihinden 
itibaren üç ay zarfında ferağmı alarak Hazine 
namma ipotek yapması alâkalı tapu idaresi ta
rafından müşteriye tahriren tebliğ olunur. Müş
teri bu müddet zarfmda, ferağı alarak ipotek 
yaptırmağa mecburdur. 

Müşteri tarafmdan bu vecibenin miadmda 
ifa edilmemesi halinde bütün borç muacceliyet 
kesbeder. Satm aldığı mal peşin para ile müşteri 
hesabma Hazinece satılarak bedeli borca mahsub 
edilir. 

BAŞKAN — Maddo hakkmda mütalea var 
mı?.. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı sebeblerin tahakkukuna binaen bütün borç 
muacceliyet kesbettiği takdirde satılan gayri
menkul bedelinin borçtan fazlası birinci müş
teriye iade, noksanı Tahsili emval kanunu daire
sinde tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — 18 - VI - 1936 tarihine kadar 

arttırma ile satılmış olan her nevi arazi ile ar
salardan borçlu olan müşterilerden borcunun 
yüzde yirmisini tediye etmiş vaziyette olanlar 
veya tediyatmı bu mikdara iblâğ edecekler - al
dıkları mal tapuya bağlanmış olsun veya ol
masın - verdikleri paradan dolayı Hazineyi ib
ra etmek ve hiç bir talebde bulunmamak şar-
tile bu malları 1938 malî yılı nihayetine kadar 
geri verdikleri takdirde borçlarmm bakiyesi 
kendilerinden aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hazinece satılan gayrimenkul-
lerden müşterilerine teslim edilmiş olanların tes
cil tarihine kadar işlemiş ve işleyecek vergileri 
de müşteriler tarafından ödenir. Ancak Hazi
ne bu mallardaki intifalarından dolayı kendile
rinden bir şey isteyemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?.. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADE 6 — Vadesi hulul etmeyen taksitle
re mahsuben yapılacak tediyat, ne mikdarda 
olursa olsun, vadeden evvel verildiği takdirde 
senelik yüzde altı nisbetinde iskontoya tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hazinece satılmış olan gayri
menkul malların taksidleri için kabul edilecek 
Devlet tahvilleri hususî kanunlarındaki hüküm
lere tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — 1773 ve 2222 numaralı kanun
larla 3031 numaralı kanunun evkafa müteallik 
beşinci maddesinden maadası mülgadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanun hükmünü tatbika 
Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Açık reye rey vermiyen var mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 
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14 — İngiltere Hükûmetüe imza edilen mü

zeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaş-
masile Export kredi garanti departman ile im
za olunan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye, İktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1113) [1] 

BAŞKAN — Encümen; müstaceliyetle mü
zakeresini teklif etmektedir. Reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı 
MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, yüksek tasvibinize arzolunan kanun 
lâyihası 27 mayıs 1938 tarihinde Londrada imza 
ettiğimiz üç mukaveleyi ihtiva etmektedir. 

Bunlardan birincisi, 2 eylül 1936 tarihinde 
imzalanmış olan Türk - İngiliz kliring mukave
lesine müzeyyel olarak bu defa imzaladığımız 
bir mukaveledir. 

İkincisi, Export kredi garanti departman ta
rafından garanti edilmiş olan 10 milyon ingiliz 
liralık bir ticarî kredi mukavelesidir. 

Üçüncüsü, Hükümetimizle İngiltere arasında 
imza edilmiş olan 6 milyon ingiliz lirasmı ihti
va eden diğer bir mukaveledir. Müzeyyel kli
ring mukavelesi, 2 eylül tarihli mukavelenin ba
zı maddelerini tadil etmektedir. Bunlardan baş-
lıcaları şimdiye kadar İngiltereden Türkiyeye 
idhal edilen malların 1 temmuz 1938 tarihinden 
sonra anlaşmaya merbut bir üste mucibince se
nevi 3 100 000 türk liralık mıkdara indirildiği

ni âmirdir. Türk - İngiliz kliringinde birikmiş 
olan bazı paraları eritmek maksadile türkiyede 
yapılacak olan işlerden bazılarının 500 bin in
giliz lirasına kadar olan mikdarm yine Eksport 
Garanti Departömanm muvafakatile, bize ya
pılacak kredi ile bu işe tahsisini âmirdir. 2 ey
lül 1936 mukavelesinde bazı maddeler hususî 
takasa tâbidir. Bu maddeler içerisinden bu ar-
zettiğim kredileri ödemeğe tahsis ettiğimiz yaş 
meyva ve sebzeler ve buğdayı yeni bir madde 
ile takas listesinden çıkarmış bulunuyoruz. 1938 
senesi nihayetinden sonra Türkiyeden İngilte-
reye ihraç edeceğimiz üzüm ve incirin, bedelleri 
322 bin lirayı geçtiği takdirde bu mikdardan 
fazla olan kısmı, kredi anlaşmalarının ödemesi
ne tahsis edeceğiz. Yeni anlaşma evvelce yapıl
mış olan Brassert anlaşmasını tadilen bazı mad
deleri de ihtiva etmektedir. Bu anlaşma mu
cibince Anglo Türkiş kontuva yerine An-
glo Türkiş komoditi limited namile bir şir
ketin tesis edileceğini âmirdir. Kredilerimizi 
ödemek için madenlerimizin bir ksımı, yaş mey
ve ve sebze konservelerimizi, 322 bin ingiliz 
lirasından fazla üzüm ve inciri bundan başka 
buğday ve keresteyi tahsis etmiş bulunuyoruz. 
Bundan başka ödeme imkânlarını genişletmek ga-

[1] 318 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

yeşile de Anglo Türkiş Komoditi tarafından sa
tılacak pamukları da buraya tahsis etmiş bu
lunuyoruz. Bu göndereceğimiz emtianm tutarı 
evvelâ, evvelce yapılmış olan Brassert anlaşması 
taksitlerini ödedikten sonra yeni yaptığımız 16 
milyon ingiliz liralık taksitleri ödemeğe tahsis 
edilmiş olacaktır. Arta kalan mikdardan % 601 
kliring hesabmda bloke olarak kalmış olan pa
raların itfasma tahsis olunacaktır. Yüzde 30 
da İngiliz - Türk anlaşması esasma göre serbest 
döviz olarak Merkez bankasında emrimize ama
de tutulacaktır. Kalan % 10 da İngiltereden 
Türkiyeye gelecek olan gazete, mecmua ve ki
taba tahsis edilecektir. Diğer bir maddesi de 
1938 senesi zarfmda ingiltereden mubayaa ede
ceğimiz şileplerin karşılığı olarak göndereceği
miz 250 000 ingiliz liralık buğday bedellerinin 
bu işe mahsub edileceğine dairdir. 

İşte müzeyyel kliring mukavelesinde tadil 
ettiğimiz maddeler bu arzetiğim maddelerdir. 
İkinci mukavele eksport kredi garanti depart
manı ile yapmış olduğumuz 10 milyon ingiliz-
lik bir ticarî kredi mukavelesidir. Buna göre de
min arzetmiş olduğum emtiayı orada satabil
mek, ayni zamanda kliring hesabından çıkar
dığımız bu emtianm bedellerini bir hesabda tut
mak gayesile bir anglo türkiş komoditi şirketi
nin teşkil edileceğini âmirdir. Bu mukavele 
mucibince yapacağımız siparişlerden 8,5 milyon 
ingiliz lirası 1940 senesi nihayetine kadar 1,5 
milyon lirası da 1941 senesi nihayetine kadar ya
pılmış olacaktır. Bu anlaşma mucibince Maliye 
vekâletimizin ihraç edeceği Hazine bonolarını 
-10 milyon liraya kadar - eksport kredi garanti 
departmanı, mevcud kanunu mucibince garanti 
edecek ve bunun üzerine LondradaM siti piya
sasında plase edecek, mukabilini Maliye vekâ
leti emrine ve bu işlere tahsis edilmek üzere em
rimize amade kılacaktır. 10 milyon ingiliz li
rası için vereceğimiz faiz senevi % 5,5 tur. Bu 
bonolar yollandıktan İM hafta sonra emrimize 
para olarak bankada hazır bulunacaktır. Bina
enaleyh bu para ile ingiltere piyasasmda yapa
cağımız mübayaatı tamamile serbest bir şekil
de ve istediğimiz gibi münakaşa yaparak icra 
edebileceğiz. Ödeme müddetleri 1939 senesin
den itibaren 1951 senesine kadar devam edecek
tir. Bu, 10 milyon isterimin ödeme şeklidir. 

Üçüncü mukavelenin ödeme şekli yine on se
nede olmak üzere, 1952 den itibaren 1961 sene
sine kadar devam edecektir. 

Üçüncü mukavele, bidayeten arzettiğim gi
bi, bazı te'slihat işlerinde yapacağımız siparişle
ri ihtiva etmek üzere 6 milyon isterlingdir ve 
bir hesabı cari şeklinde olacak ve faizi ingiltere 
bankasmmkinden bir fazla olarak % 3 olacaktır. 

Yüksek tasvibinize arzedilen kanunun ihtiva 
ettiği mukavelelerin hututu esasiyesini hu su
retle arzetmiş oluyorum (Alkışlar). 
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İBRAHİM DEMİRALAY (İspaprta) — Mu

vaffakiyetlerini tebrik ederim. 
ZEKÎ MESUD ALSAN (Diyarbakır) — Sa

yın arkadaşlar; şimdi müzakere ettiğimiz mad
de mevzuu itibarile olduğu kadar delalet etti
ği mana bakımından çok ehemmiyetli bir me
seledir. O derecede ki, İngiliz hükümeti ile 
Türkiye arasında imzalanan bu itilâfı Cumhu
riyet Hükümetinin siyasî ve iktisadî tarihinde 
mühim bir merhale olarak kaydetmek mümkün
dür. Anlaşmanın zahirî manzarası iktisadîdir. 
Fakat yaşadığımız iktısad asrında, bu sıfat bile 
onun ehemmiyetini belirtmeğe kâfi değil midir?. 

Milletlerin bir birinden kocunduğu ve bir 
birleri ile ekonomik cidallere giriştiği bir de
virde, iki memleket, Türk milleti ile İngiliz mil
leti yekdiğerine itibar ediyor (Alkışlar), emni
yet ediyor ve karşılıklı menfaatler üzerine ku
rulan bir iş birliği vücuda getiriyor. Yalnız bu 
kadarı bile bize bu itilâfı alkışlar ile kabul et
tirmeğe kâfi gelebildi. Fakat itilâfın bu zahirî 
manzarası altmda daha ehemmiyetli ve daha 
esaslı manalar münderiçtir. 

Hepimiz biliriz ki, siyaset yalnız nazariye
lere ve hislere dayanmaz. Siyaset imkânlar 
sanatıdır ve milletler arası disloklar bu imkân
lara göre tahakkuk ve inkişaf eder. Her mil
letten daha fazla realist ve pratik olan İngi
liz milleti, Türk milletine elini uzatıyor ve onun 
dostluğunu kıymetlendiriyorsa bunun sebebini, 
yalnız malî bir kombinezonun rakamı ile öl
çülen menfaatlerinde değil, iki milletin dost
luğundan doğan yüksek imkânlarda aramak 
lâzım gelir (Alkışlar, bravo sesleri). 

Türkiye Cumhuriyeti bu imkânların kendi
sine aid olanlarını senelerden beri, şaşmayan, 
değişmeyen insanî, sulhsever ve dürüst siya
seti ile temin etmiştir. (Alkışlar) Atatürk 
Türkiyesinin realiteleri, herhalde ve her zaman 
tahakkuk eden ve edecek olan yüksek inkila-
bımızm idealleridir. 

Biz böylece yakın şarkta yalnız yeni bir si
yaset değil, yeni bir dünya kurduk. Bu dünya 
doğruluk, fedakârlık, sözüne sadakat, başkaları
nın haklarına riayet, kendi hakkımızı her vasıta 
ile müdafaa ve bu esaslara müstenid Türk 
sulhune uygun bir cihan sulhunu himaye dün
yasıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). Türkiyeyi an
layabilmek ve onun hakikî dostu olabilmek için 
işte bu yeni Türk dünyasını anlamak lâzımdır ve 
biz de ancak bunu anlayan hakikî dostlarımızın 
her şekildeki dostluk tezahürlerine büyük bir 
kıymet ve ehemmiyet atfederek onlara samimî 
bir el uzatırız. Onun için ben kendi hesabıma 
bu malî itilâfı, maddî kıymeti kadar manevî 
kıymeti ile de ölçüyor ve bu bakımdan da çok 
hayırlı ve feyizli bir hadise telekki ediyorum. 

Beynelmilel içtimalarda İngiliz refikleri
mizin bize söylediklerine ve biz Türklere karşı 
gösterdikleri samimî hislere bakılınca inkişaf 

eden dostluğun yalnız iki hükümet değil iki 
millet arasında da lâyik olduğu mevkii al
dığını memnuniyetle görüyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

İnsanlığın yükselmesi ve dünya sulhunun 
muhafazası uğrunda karşılaşan ve iş birliği ya
pan dostluklarımız yalnız iki millet için değil, 
bütün medeniyet dünyası için de hayırlı ve fay
dalıdır. Bu bakımdan da değerini takdir etti
ğimiz Türk - İngiliz dostluğunu onun bu günkü 
parlak ve müsbet eserini hazırlayıb neticelendi-
renlere teşekkür etmeği bir borç bilirim. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Aziz 
arkadaşlarım, Muammer Eriş ve Zeki Mesud 
dostlarımı iftiharla dinledim. Beyanatları beni 
bu sevincimin içinde tarihimizin kaydettiği pek 
mühim bir acıyı şimdi size nakletmeye sevkedi-
yor. Pek iyi bilirsiniz ki, Cumhuriyete takad
düm eden devirlerde memleketimizde bazı av-
rupalılarla yerli bir sarraf ve muhtekirlerin kur
muş olduğu, malî bir derebeylik usulü vardı. 

Yine pek iyi bilirsiniz ki, inkilâbm maddî ve 
manevî sahada kurtuluş hareketleri listesine 
koymuş olduğu hedeflerden birisini iktisadî ve 
malî istiklâlimizin temini gayesi teşkil etmiştir. 
Bunlar arasında bilinmesi lâzımgelen bir mesele, 
mülga Osmanlı Devletinin haricî istikrar yolu
na ne zaman ve ne suretle girdiği meselesidir. 

Biz iptida 1854 de Kırım muharebesi müna-
sebetile haricî istikraz yoluna girdik. O zaman 
meşhur Fuad Paşa maliyat âleminde pek ziya
de moda olmuş bir düsturu, yani« Düyunu umu-
miyesiz Devlet yaşayamaz » düsturunu pek be
nimsemişti. İlk istikrazı biz 1854 de akdettik
ten sonra mülga Osmanlı İmparatorluğunun bu 
davada kiyasetsiz, dirayetsiz, hareketlerinden do
layı feci âkibetlere doğru yörüdük. Yani 
1854 den 1875 tarihine kadar 20 sene zarfmda 
15 istikraz akdettik. Bu 15 istikrazdan elimize 
geçen paranm yekûnu 127 milyon lira kadardır. 

Bundan da komisyonları filen tenzil etmek 
iktiza eder. Halbuki Devlet 238 milyon lira borç 
altına girmiştir. 1874 senesi bütçesini tedkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki borçlara karşı mü
rettebat 13 milyon 300 bin liradır Halbuki Dev
letin bütün bütçesi ancak 25 küsur milyon lira 
raddesinde bulunuyor. Halbuki yine şunu işaret 
etmek lâzım gelir ki 17 milyon liralık dalgalı 
borç mevcuddur. Bildiğiniz tatili tediyat dev
resi başlamıştır. Bunun arkasından yaptığımız 
Rus muharebesi sırtımıza bir de tazminatı har
biye yüklüyor. Ondan sonra 1878 de Berlin 
muahedesi aktedildiği zaman alacaklılar, konfe
ransa davetli olan Osmanlı Devletinin behemehal 
borçlu bulunduğu Devletlerle anlaşmasını bir 
maddei mahsusa halinde muahedeye derç ettir
mek istiyorlar. Hepimizin bildiği üzere muhar
rem kararnamesi 1881 de bu eski taahhüdümü-
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zün neticesi olarak aktedilmiştir. Kararname
nin, yine hepimizin hatırlamasında ve bütün 
milletin daima bilmesinde azamî faide olan bir 
noktası ise 15 nci maddesidir. 15 nci madde; 
alacaklılar tarafından müntahab bir heyeti ida
reye öyle salâhiyetler vermiştir ki hayret olunur. 

Maalesef meşrutiyet maliyesi de vaziyete bir 
çare bulmadı. 1908 - 1909 istikrazları hakkmda, 
Osmanlı Bankasının neşretmiş olduğu raporları 
okuyunca insanda hâsıl olan his, tüyler ürper-
mekten ibarettir. Bize o zaman kabul ettirilmek 
istenilen şerait, bir defa Divanı muhasebata 
bir Fransız aza koyarak, bu heyetin vizesinden 
geçen her türlü hesabatı kontrol etmek, Maliye 
nezaretinde doğrudan doğruya bütün muhase
batı umumiyenin başında bulunmak üzere bir 
Fransızı koymak ve bilûmum vaki siparişleri 
Fransadan yapmak, Türkiyede oturan Tunuslu, 
Cezairli bir takım uzuvların Fransız tabiiyetini 
iktisab etmesini kabul etmek ve saire gibi ga
yet ağır şartlardı. Bütün bunları hiç kimseye 
her hangi bir suç atfı maksadile değil, tarihi 
millimiz ve tarihi malimizde çok yakın addedi
lecek bir mazi içinde gördüğümüz ve karşısında 
titrediğimiz vaziyetleri tesbit için söylüyorum. 
Bunu hatırlarsak yeni vaziyetin manasrndaki 
ehemmiyet ve iftiharla durub düşünmemiz ikti
za ettiğini daha ilmî ve sarih bir surette ve er-
kama müstenid olarak tezahür eder. 

Şimdi bu vaziyetler neticesinde, 1908 den 
1914 e kadar akdettiğimiz istikrazlar da yine 
maliyecilerimizin hesabma göre 70 000 000 lira 
raddesindedir. Bunlara karşılık olarak gösteri
len Devlet varidatını mütalea ettiğimiz zaman 
ise «bu Devletin kendisi hangi varidatla geçi
necek» sualini ister istemez sorar ve maalesef 
cevabını veremeyiz. Nihayet muharebenin so
nu, millî mücadele, Lozan muahedesi ve Cum
huriyet rejimi. Pek iyi biliyorsunuz ki Cum
huriyet jejiminin başarmağa savaştığı büyük 
davalardan bir kısmmı da bu işler teşkil etmiş
tir. Çünkü rejimi kuran büyük mimar ortaya 
bu umdeyi koymuştur «Türk, hakka hürmet 
eder, bu hak kendisinin de olsa, başkasının da 
olsa!». Ancak hakkı tanımakta bu günkü miyar, 
masal ve hurafe değil, ancak ilim ışığı ve fazi
let duygusudur. îşte bu hisler altında hareket 
ederek yeni vaziyete gelmiş bulunuyouz. Şimdi 
pek hulâsa olarak arzettiğim vaziyeti mütalea 
ederseniz, sizin yüksek tasvibinize arzedilen bu 
yeni anlaşmanın mahiyetindeki kıymeti elbette 
benden ziyade takdir edersiniz. 

Şu malî ve iktisadî noktanın bir de siyasî 
bakımdan mütaleasma gelelim. Uzun vadeli bir 
kredi demek, bu günkü hayatta, arkadaşım Ze

ki Mesudun demin pek güzel tebarüz ettirdiği 
veçhile, iki memleket arasmda bilhassa İngil
tere gibi bir Devletle Türkiye arasmda, beşeriye
tin istikbaline doğru emniyet verici bir sulh 
zımanı demektir. Filvaki zamanımızda itimad 
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denilen unsurun bazı memleketler arasmda 
doğmaması, ekonomik itimadm mevcud olmama
sından husule geliyor. Bundan dolayıdır ki İn
giltere ile Türkiye arasındaki bu anlaşma yal
nız bizim değil, her iki tarafın menfaatine uy
gun, hem de beşeriyetin sulhuna hadim mesud 
bir hâdisedir. 

Bundan dolayı gerçekten haz ve sevinç duy
dum ve bunları başaranları samimiyetle tebrik 
etmeği, gönlüm büyük bir vazife büdi. 

İngiliz dostlarımıza gelince: onlar gibi rea
list bir milletin, bu vesile ile şu hakikati her 
gün daha ziyade takdir edeceklerine şüphemiz 
yoktur. İman üzerine kurulu olan inkilâb tür-
kiyesine her inanan kazanır ve gün geldikçe da
ha iyi dost olur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

İKTİSAD V. SAKİR KESEBİR (Tekirdağ) 
— Sayın hatiblerin kıymetli izahları ve muta-
leaları yüksek tasvibinize arzedilmiş olan an
laşmaların mahiyetini ve manasmı tebarüz et
tirmiştir. Bunlardan birincisi, halen meriyette 

bulunan kliring anlaşmasını tadil etmekte ve ba
zı yeni hükümler ilâve eylemektedir. Bu mü-
zeyyel kliring anlaşması iki taraf ticaret mü
nasebetlerinin ıslahına, tanzimine ve daha ziya
de genişletilmesine hizmet edecektir. Diğer iki 
anlaşma, malî mahiyettedir. Ancak iktısad ve 
teslihat kredilerine aid olan her ikisinin de 
yine malî hüviyeti yanmda ticaret münasebetle
rimizle olan sıkı alâkaları da meydandadır. Bü
tün anlaşmalar iki tarafça karşılıklı menfaat
lere hizmet edeceği kanaati ile ve müşterek 
dostluk zihniyeti ile imza edilmişlerdir. Ayni 
kanaat ve zihniyette bu anlaşmaların tatbikatta 
iki tarafı memnun edecek şerait altında gittik
çe daha ziyade inkişaf arzedeceğini ümid edi
yoruz. 

Hükümet namına, anlaşmaların tasdikma da
ir olan kanun lâyihasının kabul buyurulmasmı 
rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
BENAL ARIMAN (İzmir) — Saym arkadaş

larım; bu gün Atatürk Türkiyesinin, muhterem 
Celâl Bayar Hükümetinin büyük bir malî zaferi 
gözlerimizin önünde bir iftihar sayıfası olarak 
açılmış duruyor. Bu muvaffakiyetin büyüklü
ğünü ve kıymetini, benden evvelki değerli ar
kadaşlarım o kadar belagat ve salâhiyetle anlat
tılar ve tebarüz ettirdiler ki; bunun üzerine bu
raya çıkarak bir kelime ilâve etmeği, ben ken
dini için fazla bir cesaret addediyorum. Fakat 
ne yapayım ki, arkadaşlarımın müsamahasına 
güvenerek ben de kalbimi iftiharla kabartan 
şükran duygularımı burada ifade etmek istiyo
rum. 

Mutlu Türk Ulusu; Büyük Atanın ve onun 
kıymetli arkadaşlarının sana gösterdiği bu ak 
günler kutlu olsun. (Sürekli alkışlar). 

NAKİYE ELGÜN (Erzurum)'— (Sürekli 
alkışlar), Arkadaşlarım, çok değerli hatib arka-
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daşlanmdan sonra söz söylemek biraz güç ol
makla beraber bu mutlu günde bu şereften ve 
bu büyük arzudan nefsimi mahrum etmek kuv
vetini kendimde bulamadım. 

Arkadaşlarım, Türk parasmm istikrarını, 
Türk maliye ve iktisadiyatının istiklâlini büyük 
bir hassasiyetle ve daima muhafaza ve müda
faayı, millî bir prensib olarak kabul eden Cum
huriyet Hükümetini, bu prensiblerden zerre ka
dar feda etmemek şartile vücude getirdiği bu 
anlaşmadan dolayı tebrik etmekle birinci vazife
mi ifa ediyorum. 

Bundan sonra harice para vermek ve kredi 
açmak hususunda büyük bir itina ile hareket 
eden büyük Britanya Hükümetine de bu muka
velede imzası bulunan iki büyük Devletin millî 
menfaatlerine taallûk eden bu mühim anlaşma
da gösterdiği hüsnüniyet, samimiyet ve gay
retten dolayı da şükranımı arzederek ikinci va
zifemi ifa etmiş oluyorum. 

Bu vazifeleri ifadan sonra benim için şa-
yani memnuniyet olan cihet ki, o ciheti yüksek 
huzurunuzda bir kere daha tebarüz ettirmekle 
bahtiyar olacağım. O da şudur : bence bu 
mukavelede zikredilen 3 maddeyi ihtiva eden 
para alış verişi ile malî mukavelelerin fevkinde 
bir cihet vardır. O da bütün milletlerin arasmda 
görmeği candan dilediğim sevgi, itimad ve sa-
mimiyetdir. İşte bu mukavele bize iki büyük 
millet arasmda bunun husul bulduğunu gösteri
yor. 

Çünkü bu mukavele, hükümetlerin muzahe-
retile ve murahhasların gayretile vücud bulmuş 
bir mukaveleden ibaret değildir; iki büyük mil
letin iki büyük meclisinin de tasvibinden geç
mekle, büyük İngiliz milletinin yüce Türk mil
letine karşı gösterdiği sevgi, samimiyet ve iti
madın canlı bir şahidi olarak yüksek huzuru
nuza gelmiş bulunuyor (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım; Türk milleti sözüne inanılır, 
dostluğuna güvenilir ve varlığına dayanılır bir 
millettir (Bravo sesleri, alkışlar). Bu varlığa 
böylece inanıb da bunu böyle malî bir mukavele 
esnasında göstermek ve tezahür ettirmek yoluna 
giden büyük İngiliz milletini bu yüce kürsüden 
şevki ve saygı ile selâmlar ve her İM millete sa
adet ve refah dilerken üçüncü ve asıl vazifemi 
yaptığıma kani bulunuyorum (Alkışlar). 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda başka söz isteyen var mı? Maddelere 
geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde İngiltere Hü-
kûmetile imza edilen müzeyyel kliring anlaş
ması ve teslihat kredi anlaşmasile, Exports Cre-
dits Cuarantee Departement ile imza olunan on 
milyon sterlinlik kredi anlaşmasının tasdiki hak

kmda kanun 
MADDE 1 — Londrada 27 mayıs 1938 tari

hinde İngiltere Hükümeti ile imza edilen vö 
işbu kanuna bağlı bulunan müzeyyel kliring 
anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasile Exports 
Oredits Cuarantee Departement ile imza olunan 
10 milyon sterlinlik kredi anlaşması, metinlerin
de tesbit kılman tarihlerde meriyete girmek 
üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Kabul etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerinin tat-
bikma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Diğer lâyihalara rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
15 — İş kanununa ek kanun lâyihası ve Mu

vakkat encümen mazbatası (1/1118) [1] 
BAŞKAN — Encümen müstaceliyet teklif 

ediyor. Müstaceliyeti kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Müstaceliyet kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir 

İş kanununa ek kanun 
MADDE 1 — iş kanununun 35, 36, 37, 55, 

58, 61, 76, 78, 100, 107 ve 133 ncü maddelerin
deki mühlet hükümleri, aşağıda yazılı suretlerde 
tadil edilmiştir: 

a) 35 nci maddenin (b) bendinde yazılı ni
zamnamelerin isdarı için tesbit edilmiş olan 
üç yıllık mühlet dört yıla ve (c) bendinde ya
zılı (genel emir) 1er hakkındaki bir senelik 
mühlet ise üç yıla çıkarılmıştır. 

b) 36 nci maddede yazılı nizamnamenin is
darı için konulmuş 6 aylık mühlet üç seneye, 

c) 37 nci maddenin birinci fıkrasmda bah-
solunan nizamnamenin isdarı için tesbit olunan 
bir yıllık mühlet de 2 yıla çıkarılmıştır. 

d) 55 nci maddenin ikinci fıkrası ile 58 nci 
ve 61 nci maddelerde bahsolunan nizamname
lerin isdarı için tesbit edilmiş olan mühlet kayid-
leri kaldırılmıştır. 

e) 76 nci maddede bahsolunan «Ulaştırma 
ve tahkim» usullerine aid hükümlerin tatbiki 
hakkmda birinci ve ikinci fıkralarda yazılı birer 
yıllık mühletler ikişer yıla ve 

[1] 325 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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78 nci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı 

«iş ihtilâflarını uzlaştırma ve tahkim nizamna
mesi» nin isdarı için konulmuş olan altı aylık 
mühlet ise bir buçuk seneye ve 

f) 100 ncü maddenin ikinci fıkrasında «İş
çi sigorta idaresi» nin kurulması için tesbit edil
miş olan bir yıllık mühlet iki yıla ve 

107 nci maddede mevzubahs sigortalara aid 
kanunların isdarı için konulmuş olan altı aylık 
mühlet üç yıla ve 

g) 133 ncü maddede yazılı bir yıllık mühlet 
de iki yıla çıkarılmıştır 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar, iş kanununun 29 nuc maddesi 
mucibince dahilî talimatnamelerini salâhiyet-
tar makama henüz tevdi etmemiş bulunan işve
renlere bu muamelelerinin ikmali için bir defa
ya mahsus olmak üzere yeniden altı aylık bir 
mühlet verilmiştir. 

Bu kanunun neşrinden evvel salahiyettar 
makama verilmiş bulunub da henüz muamelele
ri ikmal edilmemiş olan dahilî talimatnameler 
dahi altı ay içinde ya tasdik edilir veya bunla
rın red sebebleri işverene bildirilir. Red sebeb-
leri bildirilen dahilî talimatnameyi işveren en 
geç on beş gün içinde, kendisine vaki tebligat 
dairesinde tadil ve ıslah ederek, ayni makama 
yeniden tevdi eylemekle mükelleftir. 

Yukarıda yazılı hükümlere muhalif hareket 
eden işveren veya işveren vekili, iş kanunu
nun 108 nci maddesinin «8» numaralı fıkrasma 
göre cezalandırılır. 

BAŞKAN — Mütaloa var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenbr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütaloa var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Lâyihanın heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir. 

1Q —, Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrika
larına mütedavil sermaye verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbata
sı (1/1124) [11 

BAŞKAN — Encümen müstac^ret teklif 
ediyor/ Bu teklifi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 

[1] 324 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mü
tedavil sermaye verilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliğince ta

yin olunacak esaslar dairesinde Devlet daire
lerinden, Türk Hava kurumundan, sermayeleri 
Devlete aid fabrika ve müesseselerden veya dı
şarıdan siparişler almak ve bu siparişler dolayı-
sile her türlü ticarî muamelâta v bunlardan 
mütevellid taahhüdata girişmek için Kayseri ve 
Eskişehir tayyare fabrikaları müdürlüklerine 
salâhiyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı müte
davil sermayelerle görülen işler Divanı muha
sebatın vizesine, arttırma ve eksiltme ve muha-
sebei umumiye kanunları hükümlerine tâbi de
ğildir. Ancak mütedavil sermaye ile görülen 
işlerden mütevellid irad ve masraflar için ma
lî yılm hitammdan itibaren nihayet dört ay 
içinde bir kıta bilanço tanzim edilerek Divanı 
muhasebat ile Maliye vekâletine tevdi olunur. 
Divanı muhasebat ve Maliye vekâletince mu-
vakkkaten tayin olunacak birer mütehassıs mu-
rakıb marifetile bu bilançolar nihayet bir ay 
içinde tedkik olunduktan sonra birer sureti hava 
bütçesinin müteakıb sene bütçe lâyihasına rap
tedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Fabrikalarda mütedavil ser
maye hesabma yapılacak işlerde aşağıda yazılı 
esaslar tatbik olunur: 

a - İşçilik ücret ve yevmiyeleri mütedavil 
sermayeden ödenir. Ancak fennî sebeblerle der
hal fabrikaların diğer işlerinden tefriki kabil 
olamıyacak hallerde işçilik ücret ve yevmiyele
rinin muvakkaten Millî Müadafaa vekâletinin 
(hava kısmı) bütçesinden ödenmesi caizdir. Bu 
takdirde mütedavil sermaye hesabma yapılan 
sarfiyat bilâhare hesab ve tefrik edilerek malî 
yıl sonunda bu hesabdan Maliyeye iade olunur. 

b - Mütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
her nevi mamul, yarı mamul ve ibtidaî madde
ler mütedavil sermaye hesabından temin ve te
darik edilir. Ancak müstacel işlerde veya fennî 
zaruretler karşısmda fabrikaların depolarmdan 
mütedavil sermaye hesabma muvakkaten mal
zeme ve ibtidaî maddeler verilebilir. Şu kadar 
var ki, bunların yerine bilâhare aynen Millî Mü
dafaa vekâletinin kabul edeceği muadil kıymet
te diğer malzeme veya ibtidaî maddeler müte
davil sermaye hesabmdan ticarî şekilde tedarik 
edilerek fabrikaların depolarma iade olunur. 

c - Mütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
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her türlü makine, alât, edevat ve takımlar mü
tedavil sermaye hesabından temin ve tedarik 
edilir. 

Ancak fennî zaruretler karşısında fabrikala
rın mevcud tesisat, alât, edevat ve takımları da 
mütedavil sermaye işlerinde kullanılabilir. Şu 
kadar var ki, yapılan işler ve bu işler için kul
lanılan makine, alât, edevat ve takımlara göre 
fabrikaların umumî amortismanlarından nisbî 
bir hisse tefrik ve mütedavil sermaye işlerinin 
maliyet fiatlarma ilâve olunur. Bu suretle hâ
sıl olacak amortisman hisseleri malî yıl sonun
da mütedavil sermaye hesabından Maliyeye ve
rilir. 

d - Mütedavil sermaye işlerine aid olub yu
karıdaki fıkralarda yazılı olmayan işletme ve 
idare masrafları fabrikaların umumî bütçe işle
rinden ayrılmaları kabil olduğu takdirde müte
davil sermaye hesabından ödenir. 

Ancak tefrik kabil olmayacak hallerde bu 
nevi masraflar bidayeten umumî bütçeden veril
mekle beraber bilâhare mütedavil sermaye he
sabına yapılan işlere mukabil masraflardan nis
bî bir hisse hesab ve tahakkuk ettirilerek malî 
yıl sonunda bu hesabdan Maliyeye verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Fabrikaların depolarında mev
cud ham, yarı mamul, mamul malzeme ve eşya
dan ordu için lüzumu olmadığı usulen karar
laştırılmış ve piyasada satılmaları mümkün olan
larının mahallî en büyük mal memuru ile fab
rika direktörlükleri tarafından seçilecek piya
saya vâkıf birer memurdan mürekkeb bir he
yet marifetile tahmin ve takdir edilecek maliyet 
fiatları üzerinden mütedavil sermaye hesabına 
devrolunması ve bu hesabdan Millî Müdafaa ve
kâletinin muvafakatile ticarî şekillerde satıl
ması caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Mütedavil sermayelerin dev
rinden hâsıl olacak kârlar, mütedavil sermaye
ler azamî ellişer bin liraya baliğ oluncaya ka
dar, her malî yıl nihayetinde bu sermayelere 
ilâve edilmek suretile ve sermayelerle birlikte 
müteakib seneye devrolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı Millî 
Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) bütçesinin 
941 nci levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
faslındaki tahsisattan (20 000) liraya kadarı 
Millî Müdafaa vekâletince tefrik edilecek mik-
darlarda mütedavil sermaye olarak bu kanunda | 
yazılı fabrikalara verilebilir. | 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanmm heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

Evvelki lâyihalara rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

17 —• Matbualara eşya sanlmaması hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/1014) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yazılı ve basılı kâğıdların kese kâğıdı olarak 
Kullanılmamasına dair kanun 

MADDE 1 — yazılı ve basılı kitab ve def
ter yaprakları ile kâğıdlardan kese ve torba kâ
ğıdı yapılması, satılması ve bu gibi kese ve tor
ba kâğıdlarmm satıcılar tarafından kullanılması 
yasaktır. 

Reklâm maksadile veya mağazanın isim ve 
mevkiini göstermek üzere hususî olarak yaptı
rılan yahud neşri ruhsat almağa bağlı matbu
alardan yapılmış bulunan kese ve torba kâğıd-
lan hakkmda yukariki fıkra hükmü tatbik 
olunmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki memnuiyet 
hilâfma hareket edenlerden tutulacak zabıt va
rakaları üzerine belediye encümenlerince on li
raya kadar hafif para cezası alınmasına karar 
verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden üç 
ay sonra muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt-

[1] 322 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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meğe Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 — Matbuat kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (1/1119) [1] 

BAŞKAN — Encümen, müstacelen müzake
resini istemektedir. Müstaceliyeti kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Matbuat kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — 25-VII-1933 tarih ve 1881 
sayılı Matbuat kanununun sekiz maddesi aşağı
da yazılı şekillerde değiştirilerek numaraları 
hizalarında yazılı maddeler yerine konulmuştur: 

Madde 9 — Gündelik veya mevkut gazete 
ve mecmua çıkarmak isteyenler gazete ve mec
muanın çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza-
larile bir beyanname vererek ruhsatname alma

ğa mecburdurlar : 
a) Gazete veya mecmuanın adı; 
b) Gazete ve mecmua sahibinin adı, soyadı, 

tabiiyeti, tahsil derecesi ve muamele merkezi 
olan iş ve ev adresi; 

c) Varsa baş muharririn, umumî müdürün, 
yazı işleri müdürünün adı, soyadı, tâbiiyeti ve 
ikametgâhı; 

d) b, c fıkralarında sıfatları yazılı olanlar
dan hangisinin filen umumî neşriyatı idare 
edeceği; 

e) Nerede yazılıb idare edileceği, nerede ba
sılacağı ve basılacağı matbaa ve matbaacının adı 
ve soyadı; 

f) Siyasî olub olmadğı; 
g) Ne vakitlerde çıkarılacağı; 
h) Hangi dillerde çıkarılacağı; 
1) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise 

olanların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde 
kurulmuş bir şirkete aid ise şirket mukavelena
mesinin aslı veya tasdikli suretile beraber şirke
tin idare meclisinin teşkil veya şirketi temsil 
eden kimselerin adı, soyadı, memleketi iş ve ev 
adresleri ve tabiiyeti; 

j) Gazete veya mecmua bir cemiyete aid 
ise nizamnamesinin tasdikli suretile idare heye
tini teşkil edenlerin adı, soyadı, memleketi, iş 
ve ev adresi. 

[1] 331 sayılı basmayazı zabtın sonundadır 

Beyanname muhteviyatında hâsıl olacak de
ğişikliklerin, vukuundan üç gün zarfında bil
dirilmesi lâzımdır. 

Beyanname vererek ruhsatname almış olan
lara bu kanunda gazete veya mecmuanın sahibi 
denilir. 

Siyasî gazete veya mecmua çıkaracakların 
nüfusu 50 bin ve daha aşağı olan yerlerde 500, 
50 binden 100 bine kadar olan yerlerde 1 000, 
100 000 den yukarı olan yerlerde 5 000 liralık 
millî bir bankanın kefaletini havi teminat mek
tubu vermeleri lâzımdır. 

Bu teminat, matbuat suçlarından dolayı hük-
molunan para cezalarile muharrirlerin ve diğer 
müstahdemlerin ücretleri ve abone ve ilân be
delleri için imtiyazlı karşılık olub, bu sebebler-
le eksilecek tazminat tamamlanmadıkça o ga
zete veya mecmua neşredilemez. 

Teminat mektubu veren banka, yukarda. 
fıkrada yazılı hak sahiblerinin müracaatlerin-
da mahallin en büyük mülkiye âmirine üç gün 
içinde malûmat vermeğe mecburdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Madde 12 — Gazete veya mecmua sahihle
rinden aşağıda yazılı vasıf ve kayidlerin bu
lunması şarttır: 

a) Türk olmak, 
b) Yirmi bir yaşını bitirmiş bulunmak, 
c) Yüksek mekteblerden veya lise ile buna 

muadil diğer mekteblerden şahadetnameli ol
mak (Eğer şahadetname ecnebi memleketlerden 
alınmış ise Türkçe okur yazar bulunmak). 

d) Ecnebi bir devlet hizmetinde bulunma
mak, 

e) Resmî bir makama karşı ecnebi tabiiyeti 
iddiasında bulunmuş olmamak, 

f) Mahcur olmamak, 
g) Bilfiil Devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak (Hususî kanunları mâni ol
madıkça meslekî ve ilmî gazete ve mecmua çı
karabilirler). 

h) Türk ceza kanununun 587 nci maddesi
nin birinci fıkrasında yazılı cezaları müstelzim 
suçlarla ikinci babının üçüncü faslmda yazılı 
192 ve 193 ncü babının birinci faslmda yazılı 
zimmet ve ihtilas, ikinci fasılda yazılı irtikâb, 
üçüncü faslında yazılı rüşvet ve 229 ncu madde 
ve 286 nci maddenin ilk fıkrası ve 278 nci mad
de ve altıncı babmm üçüncü faslında yazılı sahte
kârlık ve sekizinci babının birinci faslmda ya
zılı 415 nci madde ve 416 nci maddenin son fık
rası ve 419 ncu maddenin ikinci fıkrası ve 426, 
427,428 nci maddelerle 430, 431 nci maddeleri
nin birinci fıkrası ve üçüncü faslmda yazılı 
fuhşa tahrik ve hırsızlık ve yağmacılık ve do
landırıcılık ve hileli iflâs ve emniyeti suiistimal 
suçlarmdan biri ile mahkûm olmamak, 
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i) Vatan* millî mücadele, cumhuriyet ve in-

kilâb aleyhinde bulunub da her hangi bir mah
keme ve Divan tarafından mahkûm olmamak, 

j) 25-IX-1339 tarih ve 347 numaralı 
kanunla 26 - V - 1926 tarih ve 854 numaralı 
kanunun birinci maddesi hükümleri mucibince 
Devlet hizmetinde kullanılmamasına karar ve
rilmiş olmamak, 

k) Millî mücadelede işgal altında düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmış olma
mak, 

1) Süişöhret eshabmdan bulunmamak. 
MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA SALÂH 

YARGI (Kocaeli) — Bu maddenin (j) fıkrası 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bazı vaziyetlere göre bu fıkra zait ka
lıyor. 

BAŞKAN — Sehven mi buraya geçmiştir?. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Evet sehv ol

muştur. Kalkması lâzımdır. 
BAŞKAN — Encümen bu fıkranm buraya 

sehven geçtiğini söylüyor ve kalmasını istiyor. 
Maddeyi bu fıkrayı kaldırarak reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Evvelki lâyihaya rey vermiyen zevat var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitti. 
Madde 17 — Beyannameyi alan en büyük 

mülkiye âmiri, beyanname mündericatmı mah
sus defterine kaydettirdikten sonra, en kısa 
müddet içinde beyanname muhteviyatının haki
kate muvafık olub olmadığını ve gazete veya 
mecmua çıkarmak istiyenin kanunî vasıf ve 
şartları haiz bulunub bulunmadığını tahkik 
ederek neticeye göre ruhsatname verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

Madde 18 — Yukanki maddeler hükmüne 
muhalif olarak neşredilen gazete veya mecmua 
en büyük mülkiye memurunun emrile derhal 
kapatılır ve aşağıdaki cezaî hükümler tatbik 
olunur: 

a) Ruhsatname alınmaksızın neşredilen ga
zete veya mecmuayı neşredenlerden 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası almır. Te
kerrürü halinde bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası ile beraber 300 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

b) Beyanname muhteviyatmm hakikat hi
lafı olduğu anlaşılırsa Türk ceza kanununun 
343 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

c) Bu suretle neşredilen gazete veya mec
mua vasıtasile bir suç irtikâb edildiği takdirde 
bunun cezası da ayrıca verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
Madde 21 — Her gazete ve mecmuanm 

istihdam edeceği muhbir, muhabir, muharrir, 
ressam, fotoğrafçı, musahhih ve idare müdürü 
ile idare haricinde abone kaydine veya ilân al
mağa memur olanlarm isimleri mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildirilir. Bun
ların on ikinci maddede yazılı olan suçlardan 
birile mahkûm bulunmaması ve süişöhret asha
bından olmamaları ve yirmi bir yaşmı bitirmiş-
bulunmaları şarttır. Musahhihten gayri yuka
rıda yazılı diğer müstahdemlerin mensub ol
dukları gazete veya mecmuadan verilmiş ve 
mahallin en büyük mülkiye amirliğince tasdik 
olunmuş hüviyet varakasını hâmil olmaları şart
tır. Bu madde hilâfına hareket edenler ve 
.bunları istihdam eden gazete ve mecmua sahih
leri Türk ceza kanununun 526 ncı maddesi 
mucibince cezalandırılır. Kanunî bir mâni yok
ken beyannamelerinde bildirdikleri intişar dev
relerini ardısıra ve mükerreren beş defa gecik
tiren gazete ve mecmua namma idarehanesi ha
ricinde abone kaydi için verilen hüviyet vesika
sı geri alınır. 

Bu madde hükmü gazete ve mecmualardan 
muayyen telif hakkı almayan yardımcı muhar
rirler hakkmda mecburî değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 27 — Her gazete veya mecmuanm 
neşriyatından doğan mesuliyet, umumî neşriya
tı filen idare eden zat ile bu gazete veya mec
mua sahibine aiddir. 

Mjuharrirler kendi imzalarını taşıyan yazı
lardan ,ve ressamlar imzalarile çıkan resimler
den dolayı gazete sahibi ve umumî neşriyatı 
idare edenle birlikte Türk ceza kanununun 64 
ncü maddesi mucibince şerik sayılırlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve remizli im
za ile intişar eden yazılar muharrirlerinin hü
viyetlerini mahallin en büyük mülkiye âmiri 
veya Cumhuriyet müddeiumumisi her istediği 
zaman gazete veya mecmuanm sahihlerinden ve 
umumî neşriyatı idare edenlerden sorabilirler. 

İstenilen bu malûmatı vermezler veya yan
lış olarak verirlerse gazete veya mecmua intişar 
etmekte bulunduğu takdirde mahkemeden alı
nacak kararla kapatılır, ve neşriyatm mahiye
tine göre yapılacak kanunî takib hariç olarak 
bundan dolayı üç aydan eksik olmamak üzere 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, takibat yapılmadan evvel iste
nilen malûmat bildirilecek olursa terettüb ede
cek cezanın dörtte üçü ve takibat esnasında bil
dirilirce yansı indirilir. 

Muhbir ve muharrirler ve yazı işleri mü
dürü tasdik ettikleri veya asılsız olduğunu bil
dikleri haberlerin neşrinden doğacak suçlardan 
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mesul olub gazete veya mecmuanın sahibile 
umumî neşriyatını idare eden kimse de Türk ce
za kanununun 65 nci maddesi mucibince müşte
rek sayılırlar. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bu maddenin son fıkrasının ikinci satırında «tas
dik » kelimesi geçmiştir. « tasni » olacaktır. 

BAŞKAM" — Tashih ettik. 
Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 38 — Memleket dahil ve haricinde

ki intihar vakalarile okullarda ve fakülte ve 
enstitülerde disiplini bozacak mahiyetteki vaka
ları gazetenin intişar ettiği mahallin en büyük 
mülkiye âmirinden mezuniyet almaksızın neşret
mek memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyle
yenlerin vakaya tallûk eden resimleri basıl
maz. şu kadar M, Yukanki fıkrada yazılı me
zuniyet verilirken bunlarm diğer resimlerinin 
basılmasını da menedebilirler. 

İntihar vakalarını başka bir gazeteden ikti
bas ile neşreden gazete için mezuniyet almağa 
lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan gazetelerden 
iktibas suretile intihar vakalarının neşri için de 
birinci fıkrada yazılı mezuniyetin alınması lâ
zımdır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 
bir haftadan bir seneye kadar hafif hapis ve yir
mi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 54 — Matbualar vasıtasile işlenilen 
suçlar aleyhine altı ay içinde açılmayan dava
lar istima olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 6 - VI -1932 tarihli ve 2001 sa
ydı kanun mülgadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte intişar etmekte bulunan ga
zete ve mecmualar altı ay içinde vaziyetlerini 
9 ve 21 nci maddeler hükümlerine tevfikaı mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Pasaport kanunu lâyihasına, lâyihayı kabul 

etmek suretile (253) zat rey vermiş ve kanun 
bu mikdar reyle kabul edilmiştir. 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler 
arasmda intişarını kolaylaştırmak için Oenevre-
de akdolunan beynelmilel mukavelenameye ilti
hakımıza dair olan kanun lâyihasına, kabul et
mek suretile (243) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun (243) reyle kabul edilmiştir. 

Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve 
işletme şirketinin getireceği mayi madenî mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istis
nasına dair olan kanuna ek kanun lâyihasına, 
kabul etmek suretile (304) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (304) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyet hakkın
daki kanun lâyihasına, kabul etmek suretile 
(268) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(268) reyle kabul edilmiştir. 

Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine da
ir kanun lâyihasına, kabul etmek suretile 
(263) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(263) reyle kabul edilmiştir. 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimen-
kullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkın
daki kanun lâyihasına, kabul etmek suretile 
(274) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(274) reyle kabul ediİmiştir. 

ingiltere Hükûmetile imza edilen müzeyyel 
klearing anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasi-
le, Exports kredi garanti Departmant ile imza 
olunan anlaşmanın tasdiki hakkındaki kınım 
lâyihasına, kabul etmek suretile, (284) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (284) reyle kabul 
edilmiştir. 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına, kabul etmek suretile (252) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (252) reyle kabul 
edilmiştir. 

Vakit geçmiştir, yarm saat 10 da toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kayanma saati : 18,8 
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Pasaport kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmeıı 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gokçül 

Bayaztd 
îhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 253 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 140 

Münhaller : 6 

{Kabul edenler] 
Bolu 

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

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

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

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
îhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 

İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diayrbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tnrharı 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
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Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgoren 

Malatya 
Muttalib Öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
01. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 
Faik Kurdoğlu 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 

Rıza Erten 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim-Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Muhittin Baha Pars 

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

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Sinob 
Cevdet Kerim Îneedayı 
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 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Ulvi Aykurd 

[Heye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Nafiz Aktın 
Ankara 

Ahmed Ulus 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
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Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Âydtn 
Dr. Mazkar Gtermen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (î. A.) 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cav-id 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan} 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 

C : 1 
Kars 

Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif tiden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazini Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nam i Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
irfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Niğde 
Cavid Oral 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurdoğhı 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrr Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurda
kul 
Refet Ülgen 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Necati Güneri 
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Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler arasmda intişarım kolaylaştırmak için Cenevrede 

akdolunan beynelmilel mukavelenameye iltihakımız hakkmdaki kanuna verilen reylerin 
neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. J 
Aza adedi : 3yg 

Reye iştirak edenler : 243 
Kabul edenler : 243 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 1 5 0 
Münhaller 6 

Afyon Karahisaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmaıı 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
E§ref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nuınan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

[Kabul 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
îbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik' 
Renda ı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

edenler) 
I Çorum 

Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 

I Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

I Hikmet Işık 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 

Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

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

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
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Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şerfozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

î : 82 28-6-
Hasan Hayri Tan 
îbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 

Konya 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedid Uzgören 

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

Manisa 
Faik Kurdoğlu ( 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

1938 C : 1 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

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

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yüeekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırrnı 
Muhittin Baha Pars 

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

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
îsmail Hakkı Veral 

Hüsamettin Okan 
Sivas 

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

Tekirdağ 
Cemil Buladan 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman. 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soy ak 
Rifat Vnrdar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
izzet Ulvi Aykurd 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 

Nafiz Aktın 
Ankara 

Ahmed Ulus 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
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Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Halid bayrak (î. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
îsmail Hakkı Uzmay 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 

î : 82 28-6-
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan-
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
İsmail Sabuncu 

Giimüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoguz 
Fuad Köprülü 
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Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kcrven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet İnönü 

, Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
Â.) 

Nijjdt 
Cavid Oral 

Kâmil İrdelp 
Ordu 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Ufan (B. V.J 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydm 
İsmail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken, 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroglu 
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Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işletme şirketinin getireceği mayi madenî mahruka

tın gümrük ve muayene resminden istisnasına dair olan kanuna ek kanuna verilen rey
lerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Anean 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 304 

Kabul edenler : 304 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler :. 0 
Reye iştirak etmeyenler : 89 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Örge Evren 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
llalid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe tnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın | 
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Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gri. Ki azım Serüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekli 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

fc6 ~ 

Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazri Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

GUresun 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
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Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 

Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza ,Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu-

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

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

Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib Öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 

Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rızja Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

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

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

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

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 
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ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

etmeyenler] 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülktimen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Eaif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kura] 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 

î : 82 28-6 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yan 
Hakkı Ungan 

[Reye iştira) 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
ismet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Elâzığ 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
GL ihsan Sökmen 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etern Eldem 

Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Hamdi Aksoy 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kazım Gürel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 

Sungur 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Nuri Ural 
Mardin 

irfan Ferid Alpaya 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

ZonauMak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
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Devlet tarafmdan kurulacak demir ve çelik fabrikalarmm haiz olacakları muafiyet hak

kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir. 1 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 268 

Kabul edenler : 268 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 125 

Münihaller : 6 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 

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

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
M. Afbdülhalik Renda 

Ziya Eğen 
Çoruh 

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

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

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

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaklara» 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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Şevket Erdoğan 
İçel 

Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Âli Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 

Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh 6üpgüp 
Hasan Ferid Perker 
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Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Oürpı-
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Peceb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kânı Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
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Yaşar özey 

Mara§ 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talar 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canifo Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Mtinif Yegena 
61. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Hakkı Veral 

Stvas 
61. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha 6örkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
öalib Pekel 
61. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik 6enca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı 6edik 

ürfa 
61. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas » 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (î. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

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

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya î iğ i t 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin, 
irfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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Gayrimübadil istihkaklarmm tasfiyesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 263 
Kabul edenler : 263 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Münhaller : 6 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Bsener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Meırıed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gtökçül 

{Kabul 
Bayazıd 

ihsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asnr Us 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

edenler] 
I Çorum 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

I Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

i Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

i Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
GL Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 

ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Günıüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 

! Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 

I Hayrullah Ergin 
i Sadettin Uraz 
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Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Bpikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Ql. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenoazn 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyf eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
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Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurtoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mara§ 
Memed Erten 

1938 C : 1 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde. 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

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

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

ismail Hakkı Veral \ 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Renizi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Yan 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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t : 82 28-6-1938 C : 1 
[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündü* 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

* Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (î. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çanktrt 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 

Çorum 
îsmet Ekeı 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimeoz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Men fese 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Osman Ercin 
Refik İnee 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tanknd 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Niğde 
Cavid Oral 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Emin Draman 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 



İ : 6â âS-6-İÖâS ö : 1 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tabsiî sureti hakkın

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon KaraMsar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Ayknrd 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancaıı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 119 

Münhaller : 6 

{Kabul edenler] 
Bayazıd 

ihsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Diknen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 

Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

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

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

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

Edin* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

t 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 
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İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Eana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

izmir 
Benal Arıman 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Eeşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

t : 8â 28-6 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Namı Duru 
Kenan Örer 

İ93Ö d : 1 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlv 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rağıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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t: 8â mim e : ı 
[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân ö r s 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (I. A.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Hasan Cavid 
Çorum 

ismet Eker 
Denizli 

Haydar Rüştü öktem 
Edirne 

Şeref Aykut 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuz Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
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 İnanç 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(1.A) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 

Niğde 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş • 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Necati Güneri 



İngiltere Hükûmetile imza edilen müzeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasile 
siport kredi karanti departman ile imza olunan anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetüıkaya 
Berç. Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosmai! 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arcean 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Aza adedi : 3gg 
Reye iştirak edenler : 284 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 109 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Ref et Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Hatice özgener 
M. Afodülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

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

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Meodi Boysan 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
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Gümü§ane 

Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdı Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

•İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 

Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 
Faik Kurtoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıbçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 

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

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
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 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Kpnay 
Resaı Erişken 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 

Yan 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 
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Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

î : 82 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 
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Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Haydar Çerçei 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (I. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağaikay 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
GL Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Şerif İlden 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Ta TI 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. Â.) 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
İrfan Ferid Alpava 
(î. A.) 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Niğde 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çaınaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Gün ay 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Necati Güneri 
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Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkmdaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Eşref D emir el 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Estener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 252 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 1 41 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Büecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
İhsan Kurtkan 

llyas Sami Muş 
Çorum 

Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münür Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 

Nakiye Elgün 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
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îsmir 
Benal Aranan 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kan 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızildoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
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Konya 

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

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nadim Zabeı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maras 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 
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I Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şakir Kesebir 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

i Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
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 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Ol. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
(I. A.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Büecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Camtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

[Beye iştirak 
Çoruh I 

Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek I 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Drs M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

etmeyenler] 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet inönü 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Osman Dinçer 

Niğde 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Selim S i m Tarcan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Nâzmı Poray 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 



Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (îzinli) 
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Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

O : : 
Yan 

İbrahim Arvas 
Zonguldak 

Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 

- < . . -

T. B. M. M, Matbaast 



S. Sayısı: 303 
Bazı müesseselerin idaresi hakkında kanun lâyihasile 

Cemiyetler kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/66,61) 

Bazı müesseselerin idaresi hakkında kanun lâyihası (1/60) 

• T . G. 
Başvekâlet 5 -VI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1771 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ekalliyetlere aid dinî müesseselerin idaresi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve Tora 
Vekilleri Heyetinin 4 - VI - 1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası • 

Hükümet, Lozan muahedenamesinin 97 nci ve müteakib maddelerile memleket dahilinde .mev-
cud bulunan ekalliyetlere bazı hukuk tanıtmıştır. Ancak eski Osmanlı Impratorluğu sultanlarının 
verdikleri fermanlara müstenid bulunan cemaat teşkilât ve idareleri tanınmamıştır. 

Lozan konferansında ekalliyetlere dair müzakereler cereyan ederken bu cihet sarahaten tes-
bit edilmiş ve dinî müesseselerin bundan böyle hiç bir veçhile siyasî ve idarî işlerle meşgul ol-
mıyacağı ve sadece dinî bir vasfı bulunacağı kabul ve tasrih kılınmıştır. 

Muahedenin yukarıda yazılan 97 nci ve diğer maddelerinde gayri müslim ekalliyetlere men-
sub Türk tebaasma dünyevî noktadan kabul ettiği hukuk, müslimân Türk tebaasına umum mev
zuatımıza göre verilen haklardan başka bir şey değildir. Dinî işlere gelince: Lozan ahitnamesi 
ekalliyetlerin dinî reislerine evvelden beri tanınmış olan dünya işlerine aid haklan tamamen ne-
zeylemiş bulunduğundan Patrikhane ve Hahamhanelerin idaresinde esas olan nizamnamelerin hü
kümleri bittabi merfu bulunmuştur. Şu halde Hükümetin bunlar üzerinde dahilî siyaseti ve asa
yiş noktasından murakabesini temin için yeni hükümler vaz etmesi icab etmektedir. 

Zaten teşkilâtı esasiye kanunu ile memleketimizde din ve dünya işerinin eyrılması esası kabul 
edilmiş bulunduğundan din müesseselerinin dünya işlerile alâkası bulunan meselelerle meşgul 
olması caiz değildir. 

Gerçi Patrikhane ve Hahamhanelerin idarelerinde esas olan nizamnamelerinin hükümleri mer
fu bulunmakta ise de bu günkü hali fili yine bu müesseselerin eski tarzda idare edilmekte oldu
ğunu göstermekte olduğundan bu cihetin yeni mevzuat ile kanunun icab ettirdiği şekle ircaı 
lâzrmgelir. 

işte ekalliyetler kanunu lâyihası bu noktai nazardan tanzim kılınmıştır. 
Kanun lâyihasmm birinci maddesi ahten tekarrür ettiği üzere eski fermanlar ile verilen im

tiyazların ilga edildiğini, ikinci madde de dinî reislerin ancak ve münhasıran dinî merasimin ifa
sına nezaret ve onunla iştigal edebileceklerini tasrih eylemektedir. Ve dünya isleri Uç alâkala-
rmm muayyen bir müddet zarfında tasfiye edileceğini göstermektedir. 
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Üçüncü ve dördüncü madde dinî reislerin intihab ve sairesinde intizamı amme noktasından 

Hükümetin murakabesini ne yolda yapacağına dair nizamname tanzim edeceğini göstermektedir. 
Beşinci madde kanunun meriyet tarihini ve altıncı mjaddede hükümlerini icraya salâhiyettar 

vekâleti tayin eylemektedir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ekalliyetlere aid dinî müesseselerin idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede ekalliyet cemaat
lerinin hukuk ve imtiyazatma taallûk eden bil

cümle fermanlar ve iradelerle ahkâm ve raıukar-
rerat ve nizama* mülgadır. 

MADDE 2 —Dinî müesseseler münhasıran 
dinî merasim ifasile iştigal ederler. Halen mev-
cud cismanî meclisler mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren zarfmda hastane, eytamhane, mek-
tebler ve saire gibi bilûmum hayrî müesseseler 
bu dinî müesseselerden irtibatlarını fekkede-
rek hesablarrnı tasfiye edeceklerdir. Bunlar 
isterlerse cemiyetler kanununa göre ayrıca bi
rer cemiyet halinde teşekkül edebilirler. 

MADDE 4 — Dinî müesseselerin idare tarz

ları ve reislerinin intihab suretleri ayrıca ni
zamnamelerle tesbit olunacaktır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve
killeri* Heyeti memurdur. 

4 - VI - 1933 
Bş. V. 

İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya' 
Mf. V. 

Dr. Reşid Galib 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

G. 1. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 
Mİ. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

Cemiyetler kanunu lâyihası (1/61) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayt : 6/2012 

8-VI-1930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dâhiliye vekâletince teklif olunup İcra Vekilleri Heyetinin 14/5/1930 tarihli içtimaında Yük
sek meclise arzı kararlaştırılan Cemiyetler kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim olun
muştur. ^ ^ ; 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Cemiyetler kanunu esbabı mucibesi 

Cemiyet bir çok kimselerin aynı maksad etrafında müttehiden çalışmak için birleşmeleridir. 
Cemiyetler hukuku amme tarihinde daima en mühim bir mevki işgal etmiştir. 

Cemiyetlerin faydası, münferid insanların malik olmadıkları kuvveti yaratmaktır. 

( S. Sayısı : 303 ) 



Filhakika Devlet muhtelif ihtiyacatı tatmin etmeye müsaid yüksek bir cemiyettir. Ancak her 
günkü hâdisata bir göz gezdirecek olursak ne Devletin ve ne de Devlet müesseselerinin bu müte
nevvi ihtiyacata cevab veremediği görülür. 

Idarei hususiyeier ve belediyeler de bunu tatmin edemez. Bir çok işler vardır ki onların vazi
felerine dahil değildir. Veyahud onlar tarafından yapılan müessesat her kesin istifadesini temin 
edecek vaziyette değildir. 

Binaenaleyh insanların içtimaî, medenî bir çok ihtiyaçlarını tatmin eden bu teşekkülü kurmak 
kendilerinin en tabiî bir hakkı olmak lâzımdır. Fakat, cemiyetler her ne maksatla teşekkül ederse 
etsin gaye ve faaliyeti yalnız o cemiyeti teşkil eden efradın müşterek iradelerini temsil edemiyerek 
cemiyeti idare edenlerin tarzı idare ve iradelerine tâbi olduğu için gerek o teşekküle dahil olan ef
radın bidayette, ve gerek o cemiyet haricinde kalan diğer ferdlerin hak ve menfaatlerini de mu
hafaza. etmek daha büyük bir cemiyet olan Devletin vazifesidir. İşte, bu zaruret cemiyetlerin ge
rek teşekkülünde ve gerek faaliyet zamanında Devletin bazı kayıd ve şartlar koymasını icab ettir
miştir. Gaye itibariyle iki büyük kısma tefrik olunabilen cemiyetlerden kazanç gayesiyle teşekkül 
eden birincisi Kanunu medenî ve Ticaret kanunuile bağlandığı gibi ammenin menfaati gayesiyle 
ilmî ve ahlâkî ihtiyaçları tatmin için teşekkül eden ve işbu kanunun mevzuunu teşkil eyliyen ce
miyetleri de intizamı amme ve asayiş itibariyle Devletin yüksek murakabesi ile bağlamak zarurî
dir. Nitekim, İsviçre kanunu medenîsini şerh eden «Roeel» hukuku amme noktai nazarından cemi
yetler hakkında lüzum görüldüğü takdirde Devletin kuvvei teşriiyesinin harekete gelebileceğini 
zikr ve tasrih etmiştir. 

işbu cemiyetler kanunu, Kanunu medenînin cemiyetler hakkmda vaz eylediği umumî hüküm
lere tamamen tatbik etmek üzere bu esas ve prensibe müsteniden tanzim olunmuştur. 

Birinci madde: Kanunun mevzuunu teşkil eden cemiyetleri tarif etmektedir. 
İkinci madde: Cemiyetin esas nizamnamesinin neleri muhtevi olması icab ettiğini tasrih etmek- x 

tedir. 
Bundan maksad Hükümetin hakkı murakabesinin istimalini temindir. 
Üçüncü madde: Cemiyetin şahsiyeti hükmiye iktisab edebilmesi için ilân mecburiyetini vaz et

mektedir. Hükümetin ve eşhası salisenin bütün tafsilâtiyle azasını ve gayesini tanımadığı bir 
cemiyete şahsiyeti hükmiye vermek mahzurlu görülmüş olmasından bu kayid vaz olunmuştur. 

Dördüncü madde ile mutlaka heyeti umumiye kararına ihtiyaç gösterilmesi, bu cihetlerin ce
miyetin bütün azalarını alâkadar eden hususattan olmasına mebnidir. 

5 - 6 - 7 - 8 inci maddeler: Cemiyet azalarının hukukunu sıyanet maksadiyle vaz olunmuştur. 
9 -10 uncu maddeler: Hükümetin murakabe hakkmm istimalini teshil için vaz olunmuştur. 
On birinci madde: Cemiyet haricindeki halkın himayesi maksadiyle vaz edilmiştir. 
12 - 13 üncü maddeler: Bu bapta kanunu medenînin vaz ettiği umumî prensiplerin icabatın-

«Aandır. 
14 - 15 inci maddeler: İntizamı ammeyi muhafaza kasdiyle vaz olunmuştur. 
16 mcı madde: Cemiyet haricindeki eşhası salisenin hukukunu sıyaneten vaz olunmuştur. 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 üncü maddeler: Hukuku ammenin sıyaneti mülâhazasiyle vaz o-

lunmuştur. 
24 ncü madde: Mevcud cemiyetlerin bu kanuna göre hareket etmelerini âmirdir. 
25 nci madde: Kanunun icrasına memur vekillikleri irae etmektedir. 

,(& Sayısı : 303) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cemiyetler kanunu lâyihası 

Gayesi temettü olmayan cemiyetler 

MADDE 1 — Gayesi temettü olmayan ce
miyetler, sanayi ve ticaret muamelelerine ve 
azasına maddî bir kâr teminine çalışmayan ce
miyetlerdir. Gayesi temettü olmayan cemiyet
ler aşağıda sayılan şartları ifa ettikleri takdir
de şahsiyeti hükmiye iktisab ederler, 

MADDE 2 — Gayesi temettü olmayan bir 
cemiyetin nizamnamei esasisi atideki hususatı 
cami olmak lâzımdır: 

1 - Cemiyetin ismi ve merkezi. (Merkezi 
idare mutlaka Türkiyede olacaktır), 

2 - Cemiyetin iştigal edeceği mevzu. (Mev
zuun teaddüdü caiz değildir), 

3 - Azanm asgarî miktarı. (Bu miktar üçten 
az olamaz), 

4 - Azalarm ismi, sanatı, sıfatı, ikametgâhı, 
tabiiyeti, 

5 - Cemiyete girmek ve çıkmak için vazolu-
nan şartlar, 

6 - Heyeti umumiyenin vazaifi ve sureti da
veti ve bu içtinialarda müttehaz mukarreratın 
cemiyet azalarına ve eşhası saliseye ne şekilde 
iblâğ olunacağı, 

7 - Meclisi idarenin ne suretle intihab olu
nacağı ve salâhiyeti, 

8 - Cemiyet azalarının azamî verecekleri his-
sei iştirak, 

9 - Hesabatın tarzı rüyeti, 
10 - Nizamnamei esasinin tebdili ne suret

le olacağı, 
11 - Cemiyetin feshi halinde emvalinin su

reti istimali. 

MADDE 3 — Cemiyetler azasmm on sekiz 
yaşma dahil olanlardan olması ve bir cinayet
le mahkûm veya hukuku medeniyeden mahrum 
olmaması şarttır. 

MADDE 4 — Cemiyetin nizamnamesinin ve 
meclisi idare azalarının isim, sıfat, ikametgâh 
ve sanatlarının resmî ceride ile ilânı tarihin
den itibaren cemiyet şahsiyeti hükmiye iktisab 
eder ve teşekkülünü mahallî en büyük Hükü
met memuruna ihbar eder. 

MADDE 5 — Atideki hususat için mutlaka 

heyeti umumiyenin karar vermesi lâzımdır: 
A - Nizamnamenin tebdili, 
B - Meclisi idare azalarmm tayini ve azli, 
C - Bütçenin tasdiki ve hesabatm tetkik ve 

tasdiki, 
D - Cemiyetin feshi. 

MADDE 6 — Heyeti umumiye, nizamname
de tadad edilen ahvalden başka Cemiyet azaları
nın beşte birinin talebi üzerine içtimaa davet 
edilir. 

MADDE 7 — Heyeti Umumiye, içtimama bil
cümle azalarm davet edilmesi mecburidir. 

Ruznamei müzakeratm davetnameye raptı 
icab eder. O sene zarfında mevcud aza adedi
nin yirmide birinin müzakeresini taleb ettiği 
madde ruznameye ithal edilmesi mecburidir. 

MADDE 8 — Bütün azalarm heyeti umumi-
yede bir reyi vardır. Kararlar mevcud aza ade
dine göre ekseriyetle ittihaz olunur. Ruznamei 
müzakerat haricindeki şeylerin heyeti umumi-
yede müzakeresi caiz değildir. 

MADDE 9 — Nizamnamede tadilât için mü
zakere icrası mutlaka azanın üçte ikisinin içti-. 
mada hazır buunmasma mütevakkıftır. Şuka-
dar varki nizamnamenin tadili cemiyetin mev
zuunu teşkil eden maddeye aid ise o zaman 
karar vermek ittifakı aranm vücuduna vabeste
dir. Eğer azanm üçte ikisi hazır değilse ikinci 
davet üzerine aza miktarı ne olursa olsun karar 
ittihazı caizdir. Ancak bu nevi kararlar cemi
yetin bulunduğu mahal sulh mahkemesince tas
dik edilmek iktiza eder. 

MADDE 10 — Nizamnamede vukubulan ta
dilât o aym içinde ceridei resmiye ile ilân edil
mek lâzımdır. Meclisi idare azalarmm tayini, 
istifası, azli de aynı suretle ceridei resmiyede 
ilân edilmek icab eder. 

MADDE 11 — Nizamnamei esasinin ceridei 
resmiye ile intişar ettiği ay içinde bütün azala
rm alfabe tertibi ile isim, ikametgâh, sanat ve sı
fatlarını mübeyyin tanzim olunacak bir listenin 
cemiyetin bulunduğu mahallin en büyük mülkiye 
memuruna tevdii lâzımdır. Her sene azalar me-
yanmda vaki olacak tebeddüller de yine alfabe 

k( S. Sayısı : 303). 
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tertibiie aynı makama bildirileoektir. ı 

Herkes hiç bir harç vermeksizin bu listenin 
suretini istemek hakkını haizdir. 

MADDE 12 — Gayesi temettü olmayan ce
miyetlerin tanzim edecekleri bilcümle evrak, 
faturalar, ilânların altma ve imza mahallinin 
üstüne (Gayesi temettü değildir) ibaresinin 

okunacak bir surette yazılması mecburidir. 

MADDE 13 — Cemiyet meclisi idaresi, her 
nevi resmî ve hususî muamelâtta cemiyeti tem
sil eder. 

Meclisi idare bu salâhiyeti azasından birine 
devredebilir. Meclisi idare her sene o sene zar
fındaki muamelâtı ve hosabatı ve müteakib 
seneye aid bütçeyi heyeti umumiyenin tasdikma 
arz etmeye mecburdur. 

MADDE 14 — Cemiyet ancak mevzu olan 
maddenin teminine lâzım olan gayrimenkulât-
tan başkasına ne mutasarrıf olarak nede sair su
retle malik olamaz. 

MADDE 15 — Cemiyetlere hibe edilen em
valin kabulü Dahiliye vekâletinin müsaadesine 
mütevakkıftır. Bu müsaadenin verilebilmesi 
isin: 

1 - Cemiyetin bu kanunun 3, 9 ncu maddele
rine riayet etmiş bulunması, 

2 - Tesisinden beri yaptığı muamelât ve he-
sabatm bulunduğu mahal sulh mahkemesince 
tetkik ve tasvib olunmuş bulunması icab eder. 

MADDE 16 — Bir cemiyet menfaatma vaki 
olan hibe ve vasiyet halinde hibe ve vasiyeti 
icra eden şahsm alacaklılarının ve mirasçıları
nın kanunen muayyen olan hukukuna halel gel
mez. 

MADDE 17 — Mevcud kanunlara, emniyeti 
ammeye ve siyasî ve millî vahdete-muhalif ve
ya din ve itikada temas eden unvan ve maksat
larla cemiyet teşkili memnudur. Teşekkülünden 
sonra bu harekette bulunan veya teşekkül ettiği 
maksad haricinde çalışan cemiyetler, müddei
umuminin veya cemiyetin bulunduğu mahallin 
en büyük mülkiye memurunun talebile cemiye
tin bulunduğu mahal sulh mahkemesi kararile 
fesh olunur ve ayrıca kanunî takibata tâbi tu
tulur. 

Bu suretle fesh olunan cemiyetleri bu kanu
na muhalif olarak yeniden ihya edenler hak

kında dahi kanunî takibat yapılır. 

MADDE 18 — Cemiyetler azasından birinin 
veya alâkadar bir şahsı şalisin veya müddei
umumi veya cemiyetin bulunduğu mahallin en 
büyük mülkiye memurunun talebi ile taahhü 
datmı ifa etmeyen veya nizamnamesinde mu 
sarrah mevzu haricinde varidatını sarfeyleyen 
veya nizamnamesine muhalif hareket eyleyen 
cemiyetin bulunduğu mahal sulh mahkemesi 
fesih kararı verebildiği gibi yalnız muhalif 
gördüğü mukarreratm ademi tatbikına da ka
rar verebilir. Alelûmum talebe cemiyetlerinde 
mektebin dahilî nizamname, talimatname ve 
inzibat hükümlerine muhalif cemiyetler teşkili 
memnudur. 

MADDE 19 — Mahkeme cemiyetin feshine 
karar verdiği takdirde cemiyetin borçları öden-
dikten sonra kalan malm, eğer nizamnamede 
bir kayid varsa o kayid dairesinde, yoksa iç
timaa davet edilen heyeti umumiyenin vere
ceği karar dairesinde ve bu da olmadığı tak
dirde cemiyetin mevzuuna mümkün mertebe ya-
km olacak bir surette istimaline karar verilir. 

MADDE 20 — Heyeti umumiyenin, cemi
yetin feshine karar verebilmek için azanın 
mutlaka üçte ikisinin içtimada hazır olması 
şarttır. Bu şart vaki olmadığı takdirde ikinci 
defa içtima için aza davet olunur ve bu defa 
aza mikdarı ne olursa olsun cemiyetin feshi 
müzakeresi caizdir. Ancak bu halde karar it
tihazı da mevcud azanm ekseriyet sülüsanı 
arası ile olur, cemiyetin mevcud azalarmdan 
üçte ikisi hazır olmadan ittihaz olunan fesih 
kararı mutlaka cemiyetin bulunduğu sulh mah
kemesinin tasdikma iktiran etmekle meri olur. 

MADDE 21 — Cemiyetin feshine, tasfiye 
muamelesinin şekline, tasfiye memurlarına aid 
heyeti umumiyenin veya mahkemenin mukar-
reratı hulâsaları ile tasfiye memurlarının isim, 
sıfat, sanat ve ikametgâhları Ceridei resmiye 
ile ilân olunacaktır. 

MADDE 22 — Cemiyetin emvalinin, borç- . 
lar tasfiye edilmedikçe sureti istimali hakkın
da karar ittihazı caiz değildir. 

MADDE 23 — Emvalin sureti istimali hak
kındaki karar da Resmî gazete ile neşroluna
caktır. 

X S. Sayısı : 303), 



MAÛDE 24 - 3 - Vî - İM tarih ve 310 nu
maralı cemiyetler kanunu mülgadır. 

MADDE 25 — Teşkil edilen bir cemiyetin 
gayesi itibarile mevcud kanunlara göre aid ol
duğu vekaletlerce murakabe hususundaki hü
kümler kemakân bakidir. 

MADDE 26 — Cemiyetler üzerinde zabıta
nın teftiş hakkı vardır. Bunlarm içtimagâhları 
zabıta memurlarına her zaman açık bulundu
rulacaktır. Şu kadar ki zabıta memurlarının 
buralara girmeleri mahallinin en büyük mül
kiye memurunun resmî müsaadesine mütevak
kıftır. 

MADDE 27 — Muhtelif cemiyetlerin yekdi
ğeri ile iştiraki Dahiliye vekilinin müsaadesile 

olur. 

MADDE 28 — Türkiye Cumhuriyeti dahi
linde bulunan ve bu kanunun birinci maddesi
nin tarifine dahil olan bütün teşekküller bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zar
fında vaziyetlerini bu kanunun hükümlerine 
tevfik edeceklerdir. 

MADDE 29 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

14-V-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esad M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş, Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk.V. S. I. M. V. 

Cemal Hüsnü Receb Şakir Dr. Refik 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/60,61 

28 - IV - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 8 - IV - 1930 tarih, ve 6/2012 sayılı tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyu
rudan 29 maddelik Cemiyetler kanunu lâyihasile yine Başvekâletin 5 - VI - 1933 tarih ve 6/1771 sa
yılı tezkeresile gelip encümenimize havale buyurulmuş olan 6 maddelik (Ekalliyetlere aid dinî müesse
selerin idaresi hakkında kanun lâyihası) encümenimizde Dahiliye, Adliye, Hariciye, Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilleri ve mümessilleri huzuru ile tetkik ve müzakere olundu: 

İnsanların yaradılışları icabı yalnız başlarına yaşayamadıkları gibi birbirlerile yardımlaşmağa 
da mecburdurlar. Tek başlarına yenemedikleri işlerde bilgilerini, görgülerini, faaliyetlerini, servet
lerini birleştirerek başa çıkarlar. Ferdlerin başaramadıkları Tşler ancak bu sayede elde edilir. Ferd-
lerin güçlükle ele geçirdikleri semerelere bu sayede kolaylıkla ulaşılır. Haddi zatında bir cemiyet 
olan Devjet ite gerek umumî idaresi ve gerek husuısî ve mahallî idarelerile ferdlerin hiç bir zaman yapa
mayacakları işleri başarmaktadır. Ancak geride ferdlerin tek başlarına altmdan kalkamayacakları daiha o 
kadar işler kalırki bunları ancak cemiyetle yapmak kabil olur. Bu itibarla bir memlekette cemiyetlere 
geniş bir: inkişaf sahası vermek ve bunları tergib ve teşvik eylemek bir zarurettir. Milletlerin inkişaf 
ve tekâmülünde cemiyetlerin rolü yüksek bir derece işgal eder. 

Cemiyetlerin büyük bir terakki ve tekâmül âmili oldukları kadar bazen de gerek Devlet ve gerek 
ef rad bakımından çok muzır ve hatta tehlikeli bir dıurum alabildikleri gözönünden asla uzak tu
tulamaz. Bazen de bu zarar ve tehlikenin daihilî harbte ve (hatta memleketin inkisamına, millî birliğin 
inhilâline kadar da vardığı görülür. Arzu ve kararlarını cemiyete girmeyenlere zorla kabul ettir
meğe çabjşan cemiyetler, idare heyetine veya salahiyetli makamlarına geçerek cemiyetin diğer ferdle-
rine tahakküm ve ihtiraslarını >buı yolla tatmin eylemek isteyenler de yok değildir. 

Binaenaleyh (Cemiyetler kanunu) bir taraftan cemiyetlerin inkişaf ve tekâmülüne en geniş 
İmkân ve kolaylık alanlarını açarken diğer taraftan da bunların millî birliğe, Devletin siyasî kud-
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retine zarar ve tehlike vermelerinin ve gerek cemiyet içinde ve gerek dışındaki ferdlere tahakküm 
eylemelerinin önünü kesecek bütün tedbirleri cami bulunmaktadır. 

işte encümen Hükümetin biri yedi ve öbürü dört yıl önce gönderdiği iki lâyihayı bu iki bakımdan 
tetkik ve müzakere ederek bu günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, âdeta yeni baştan tek bir lâyi
ha halinde, hazırlamıştır. Şöyleki: 

1 — ikiden fazla insanın ne maksad- ve gaye ile olursa olsrun birleşmesinden meydana gelen teşek
küller alelıtlak cemiyet mahiyetini alırsa da burada gayeleri kazanç paylaşmasından ibaret olan 
iktisadî cemiyetler (Şirketler) maksadımızdan hariç oldukları gibi Devlet, hususî idareler, belediye 
ve köy idareleri ve bunlara mensub bütün resmî teşekküller de bu kanun mevzuundan hariç kalmıştır. 
(Aile de burada mevzubahs olamaz.) Ancak bunların haricindeki bütün kurumlar bu kanun mevzuu 
içine almmış ve bunları ifade etmek üzere birinci maddede bu kanunun mevzuunu teşkil eden ce
miyetin tarifi yapılmıştır. 

ikinci maddede ana nizamnamelerin ihtiva etmesi lüzumlu görülen maddeler gösterilmiştir. 
3 ncü maddede siyasî cemiyetlere gireceklerin sinlerine aid hüküm, intihab yaşî gözönüne 

alınarak yazılmış, diğer cemiyetlere gireceklerin sinleri kanunu medenî hükümlerine bırakıl
mıştır. 

2 — Muhtelif nam ve şekillerle -kurulmuş bir çok cemiyetlerin tarihimizde ve hatta yaşadığı
mız devirde oynadıkları zararlı ve tehlikeli rolleri göz önünden uzak bulundurmak derin bir gaflet 
olacağı gibi aşrımızda hele harbi umumiden beri medenî dünyada çok sağa ve sola kayan fikir
lerin muakkibi cemiyetleri ve bunların faaliyet yollarını derin bir alâka ile takib etmek mecbu
riyetini de ihmal ayni derecede acıklı bir hata olur. 

Bunlara gereği derecesinde ehemmiyet veren Encümenimiz bunlardan gelebilecek zarar ve telı-
. likelere karşı Devlet ve milletimizi korumak üzere lüzumlu görülen tedbirleri tam vaktinde almağa 

elverişli salahiyetlerle Hükümeti teçhiz etmeği birinci sırada bir vazife saymıştır. 
Bunun için Encümen cemiyetlerin faaliyete geçmelerini valilerin ve siyasî cemiyetlere faaliyet 

sahası birden fazla vilâyete şamil cemiyetlerin ve cemiyet birliklerinin faaliyetini Dahiliye vekâ
letinin müsaadesine ve adınrn, merkezinin, ana nizamnamesinin ve idare heyetinin iki gazete 
ile ilânına bağlanmış (Madde 4, 5, 6) ve bu formaliteleri yapmadan çalışmak isteyen cemiyet
lerin meni salâhiyetini mahallin en büyük mülkiye makamma ve faaliyete geçtikten sonra yasak 
cemiyetler mlaksad ve gayesini takibe başlayan cemiyetlerden verilen müsaadenin istirdadı sa
lâhiyeti müsaadeyi veren makamlara bırakmıştır (Miadde : 32, 33) ve yine bu bakımdan yürüyen 
encümenimiz faaliyetlerinden memlekete zarar geleceğine kani bulunduğu cemiyetlerin teşekü-
lünü yasak etmiştir (Madde : 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

Cemiyetlerin askerliğe hazırlayıcı talim ve terbiye işlerile meşgul olmaları hem memleketin 
müdafaası ve hem memlekete getirebileceği zarar bakımlarından çok önemli görüldüğünden bıı 
müsaadenin ancak Vekiller Heyeti tarafından verilmesi tensib olunmuştur (Madde : 10). 

Cemiyetlerde silâh bulunması da çok ehemiyetli olduğundan bunların kimlerin müsaadesile 
ne yolda silâh bulundurabilecekleri de ehemmiyetle tesbit edilmiştir (Madde : 35). 

Merkezi veya kökü yurd dışında bulunan cemiyetler kurulması ve bunların yurd içinde şu
be açması yasak edilmiştir. Arsıulusal cemiyetlerden memleketin faide göreceğine kanaat edi
len cemiyetlerin kurulması veya şube açmasr ve bunlarm feshedilmesi icra Vekilleri Heyetine 
bırakılmıştır (Madde : 9). 

Cemiyetlerin müteaddid maksadlarla meşgul olmaları gerek faaliyetlerine ve gerek murakaba-
larmda teşevvüşü mucib olabileceğinden siyasî cemiiyetlerden maadasmm birden ziyade mevzular-
la meşgul olmaları yasak edilmiştir (Madde : 14). 

Cemiyetlerin en büyük mahzurlarından birini de fazla gayrimenkulleri tasarruf eder'ek gayri-
menkullerin bir elde mahpus kalıp tedavülüne engel olmaları ve bu suretle de çok kere tehlikeli 
bir, varlık haline girmeleri teşkil ettiğinden buna mani olmak üzere cemiyeti erin kendi idare ve ıç-
timalarma ve idare ettikleri müesseselere kâfi miktarından fazla gayrimenkullere tasarrufları 
muvafık görülmemiş ve ancak memleketimizin bünyesi icabı bazı cemiyetlere bu ihtiyaçlarından 
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fazlasına da temellük ve tasarruf hakkı verilmek lâzrm geleceği göz önüne almarak îcra Vekille
ri Heyetince bu lüzum ve miktarı takdirle fazlaya temellük ve tasarruf müsaadesini vermek salâ
hiyeti verilmiştir ve ayni maksatla bu gün mevcud cemiyetlerin ellerindeki gayri menkullere 
tasarrufta devam cevazı da bırakılmıştır (Madde: 16) 

Yasak cemiyetlerin türemesine meydan kalmamak üzere ayrı bir müeyyide koymakta fayda 
görülmüş ve ceza kanununda yazılı bir ceza olmıyan hallerde tatbik olunmak üzere 34 ncü madde 
hazırlanmıştır. 

3 — Umumî heyetlerin toplanma, karar verme, müzakere yapma; ana nizamnameyi tadil et
me, fesh kararı verme, mevzu ve gaye değiştirme, cemiyeti tasfiye yolları, bütçe, hesabları tetkik, 
idare heyetinin tayin ve azli salâhiyetleri, cemiyetin temsil ve idare heyetinden başka salahiyetli 
uzuvları ve lüzumlu görülen diğer hususlar 3 ncü bölümde onuncu maddede gösterilmiştir. 

4 — Teftiş ve murakabe hükümlerine hasrolunan 4 ncü bölümde Hükümetin ve zabıtanın sıkı 
teftiş ve murakabesini temin etmek üzere (28, 29, 30, 31) nci maddeler konmuş ve hem teftiş ve 
murakabeyi ve hem cemiyetlerde intizamı teshil ve temin etmek üzere de (27) nci madde ya
zılmıştır. 

5 — Hükümetten gönderilip bu lâyiha ile birleştirilmiş olan «ekalliyetlere aid dinî müessesele
rin idaresi» hakkmda kanun lâyihasına gelince: 

Bunun ayn bir kanun olarak tedvin edilmesine veya bundaki hükümlerin cemiyetler kanunu
na konulmasına aşağıdaki sebeblerden dolayı lüzum görülmemiştir. 

I — Lozan muahedesi ekalliyetlere ekseriyetten fazla hak ve imtiyazlar verilmesini değil, sa
dece onların ekseriyetin haiz olduğu hukuktan tamamen ve onlar gibi istifadelerini istihdaf et
mektedir. 

II — Ekalliyetlere evvelce muhtelif vesikalarla verilmiş olan imtiyazlar onları ekseriyet dere
cesinde hakka mazhar eden (340) numaralı kanımla tamamen ilga edilmiş olduğundan bu hük
mün yeni bir kanunda tekrarına lüzum yoktur. 

IIT — Ekalliyetler (340) numaralı kanun ile kazandıkları hakka istinaden hayrî, dinî ve ru
hanî, içtimaî, sıhhî, talim ve terbiyevî müesseselerini, tabiî ekseriyet unsuru gibi, bunlara müte
allik kanunlarda bu kanun hükümlerine göre idare edebilirler. 

IV — Dinî müesseselerin idare ve murakabesi de bir nizamname ile tanzim edileceği hakkında 
bu kanuna bir madde konulmuştur. 

6 —; Menafii umumiyeye hadim cemiyetler hakkında 36 nci ve cemiyetler kanunu hükümleri 
altında bulunan Kızılay, Türk Tayyare ve Türk çocuk esirgeme kurumları hakkında da (37) ve 
kulübler hakkmda (40) nci maddelerdeki hükümler konmuş ve (41) nci madde ile mevcud cemi
yetlerin bu kanun hükümlerine göre kendilerini ıslâh ve tadil etmeleri için ilk umumî heyetleri
nin içtimalarma kadar müsaade verilmiştir. 

Hazırlanan (44) maddelik (Cemiyetler kanunu lâyihası) Yüksek Meclise sunulmak üzere arz 
ve takdim kılmdı. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 
C. Uybadm 
Antalya 

R. Kaplan 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Zonguldak 

B, Varâar M. 

n. v. 
Tekirdağ 

Faik öztrak 
Burdur 

H. Onaran 
Zonguldak 

//. Türkmen 
Samsun 

Ali Yörüker 

Bu M. M. 
Tokat 

Galib Pekel 
Urfa 

B. G. 
Erzurum 
N. Elgün 

Samsun 
Z. Durukan 

Kâtip 
Mardin 

Edib Ergin 
Bursa 

Fatin Güvene 
Kars 

E. özoğuz 
Sivas . 

Mitat Ş. Bleda 

Çanakkale A. Karahisar 
Ş. Yaşın t. 77. Ay kurt-

Çanakkale Çoruh 
iren H. E. Atıf Tüzün 

Kütahya Malatya 
M. Somer Emrullah Barkan 

Sivas Sivas 
R. Seviğ 8. Görkey 

Tokat 
Hurrem Ergun 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Adliye encümeni 20-IV-1938 
Esas• o.l/Ş), 61 . ^ 

Karar No. 21 
, , Yüksek Reisliğe 

Akalliyetlere aid dinî müesseselerin idare-
sile cemiyetler hakkında Dahiliye vekâletince 
hazırlanan kanun lâyihaları Başvekâletin 
5 - VI -1933 ve 8 - VI -1930 tarih ve 6/1775 ve 
6/2012 sayılı tezkerelerile Büyük Meclise arze-
dilmiş ve havalesi mucibince tedkikatını yapan 
Dahiliye encümenince bu iki kanun lâyihası 
birleştirilerek (Cemiyetler kanunu) adı ile tan
zim olunan lâyiha, Adliye encümenine tevdi 
edilmiş olmakla Adliye ve Dahiliye vekilleri 
huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe hazırlanan iki lâyihanın birleşti
rilerek Dahiliye encümenince bir lâyiha haline 
konulması encümenimizce de musib görülmüş 
ve tedkikat bu lâyiha üzerinde yapılmıştır. 

Cemiyet teşkili;,'insanların tabiî hakkı oldu
ğu kadar medeniyetin de zarurî icablarmdan 
bulunduğundan iyi maksad ve gayeler gütmek 
üzere ferdlerin tek başına yapamıyacâkları pek 
müşkil işlerin mesai ve faaliyetlerini birleştire
rek kurulacak cemiyetler vasrtasile başarılması 
ve memlekette bu gayelerin nevine göre hayır 
ve yardımdan ve ilim ve maariften zevk ve is-
tirahate kadar faydalar temin eden cemiyetle
rin bu maksadlara erişmelerine ve inkişaflarına 
yarayacak kanunî hükümler, konması lüzumu 
izahtan müstağni hakikatlerdendir. Bu fayda
lara karşı cemiyetlerin fena maksadlar takib 
edebilmeleri ihtimali karşısında da cemiyet 
kurmanın medenî ve tabiî bir hak olmasını 
mutlak surette kabul edib bunlarm murakabe 
ve teftişten vareste, bırakılması da çok defa 
memlekete mühim zararlar verebilir. Bu itibar
la cemiyetlerin halka ve memlekete yararlı ol
malarını temin hususunda çok basiretli davran
mak ye bu mülâhazaları yolunda yürütmek 
için Hükümetin teftiş ye murakabe haklarını 
tanıyarak o suretle hükümler koymak da bir 
zarurettir. 
'"'".- Hükümetin hlutabakatile tanzim edildiği an
laşılan Dahiliye encümeninin lâyihası encüme
nimizce kabule şayan görülmüş ve esaslarda bu 

encümenle müttefik bulunan encümenimiz se : 

bebi aşağıda izah edildiği veçhile maddelerde 
bazı değişiklikler yapmıştır. 

Cemiyetler kanunu lâyihası altı fasıl üzerine 
tertib edilmiş ve kırk iki maddeden ibaret bu
lunmuştur. 

Birinci fasıl umumî hükümlerden bahistir. 
Encümenimiz birinci maddenin yazılışı tar

zını değiştirmiştir. Bu madde meri kanunda ol
duğu gibi cemiyeti tarif etmektedir. Kanunu 

medeni hükmüne göre ikiden ziyade şahısların 
teşekkül arzusunu izhar etmekle cemiyetlerin 
şahsiyet iktisab edeceklerine göre bu hüküm lâ
yihada da teyid edilmiş ve ancak kanunu mede
niye göre teşekkül edecek bir cemiyetin ancak 
bu lâyihada mevcud kayid ve şartların ifa edil
mesi suretile faaliyete geçebileceği tebarüz et
tirilmiştir. 

Kanunu medeniye göre de her cemiyette bu
lunması lâzım gelen nizamnamenin bu lâyihada 
âna nizamname diye mevcudiyeti şart kilımni$ 
ve nizamnamede kanunun aradığı ana esaslar ori 
iki bendde ikinci madde ile tadad ve tasrih 
kılınmıştır. . '; ' ' ;"u 

Ana nizamnamede müessis adlarının yazil-
masına lüzum olmadığı ve müessislerm âna ni

zamnameye ilişik olarak Hükümete verecekleri 
beyannamede gösterilmesi muvafık olacağı Hak
kında Salâh Yargı, Sadettin Ferid Talay, Fuad 
Sirmen ve Numan Akşoyun mütaleaları ekseri
yetle kabul edilmiyerek maddenin üçüncü bendi 
Dahiliye encümeninin tertibi veçhile kabul 
olunmuştur. :. ; 

Bu maddenin dokuzuncu bendinde aidat 
mikdarınm yukarı haddi aylık olarak verilmesi 
bakımından kolaylığı mucib olacağı düşüneesîle 
120 lira olması tensib edilmiştir. ' ( r<'•' 

Üçüncü maddede cemiyete aza olabilecekle
rin vasıfları gösterilmiştir. ' ' , / '" 

Dördüncü maddede ana nizamnamenin 'bir 
beyannameye ilişik olarak Hükümete verileceği 
tasrih olunmuş ve bunlarm verilmesile cemiyetin 
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teşekkül etmiş olduğu maddeye kaydolunarak 
yukarıda beyan edilen umumî hükmün mahfu-
ziyetine riayet edilmiştir. 

Siyasî cemiyetlerle birden ziyade vekâletler
de faaliyet gösterecek cemiyetlerin beyanna
melerinin Dahiliye vekâletine verilmesi kamımın 
maksad ve hedefi bakımından musib olduğuna 
encümenimiz de kanaat etmiştir. 

Beynname ile ana nizamnamenin verildiği 
makamlarca tabiî olarak münderecatı tedkik 
olunduktan ve bu lâyihayı hüküm ve şartlara 
muvafık olduğu anlaşıldıktan sonra tescil olu
narak bir vesika verilmesi ve bu vesika alın
dıktan sonra cemiyetin faaliyete geçebileceği 
mddenin son fıkrasında sarih olarak gösteril
miştir. 

İhtilâf vukuunda dereceler itibarile vilâyet 
idare heyetine ve Devlet şurasına müracaat olu
nacağına dair Dahiliye encümenince dördüncü 
maddenin sonuna konulan fıkra encümenimizce 
fazla görülerek maddeden çıkarılmıştır. Zira 
vilâyetler idaresi kanununun 63 ncü maddesine 
v*. umumî hükümlere göre mülkiye makamatı-
nın cemiyet teşkili hakkındaki beyannameye 
karşı vesika vermemeleri kararı üzerine alâka
lıların idarî dava yoluna müracaat edebilecek
lerini gösterdiğinden lâyihanın bu maddesinde 
buna dair ayrıca bir hüküm konmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Beşinci madde aynen kabul edilmiş ve Da
hiliye encümeninin, cemiyetlerin tutmağa mec
bur olduran defterleri tesbit eden 27 nci mad
desinin umumî hükümler faslında bulunması 
münasib olacağı mülâhazasile bu madde altın
cı madde olarak bu fasla getirilmiştir. 

!>ahiliye encümeni lâyihasının 6 nci maddesi 
7 nci madıde olarak olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Memleket dışında Türk vatandaşları tarafın
dan kurulacak cemiyetler hakkındaki 7 nci 
maddede yazılış tarzı değiştirilerek 8 n#i madde 
olmak üzere lâyihaya konmuştur. 

Lâyihanın, yasak hükümleri gösteren ikinci 
faslmda dokuzuncudan on yedinciye kadar de
vam edeni maddelerde encümenimiz cüzî deği
şiklikler yapmıştır. Bu cümleden olarak vuzu
hu temin maksadile'9 ncu maddenin bazı bend-
lerile 10, 13, 14 ncü maddelerin yazılış tarzla
rında değişiklikler yapılmıştır. 

16 nci maddede îcra Vekilleri kararile kul
lanılabileceği yazılan (Millî) unvanmdan baş

ka <€te&ariyet) unvanmm dahi aynı suretle 
karar alınarak kullanılabilmesi muvafık görül
müştür. 

17 nci maddede cemiyetlerin gayri menkullere 
tasarruflarına dair olan kayid ve tahdid hüküm
leri Encümenimizce de kabul edilmekle beraber 
bazı cemiyetlere bağışlama ve vasiyet suretile de 
gayrimenkul intikal edebileceğinden bu husus için 
de maddeye bir sarahat konması muvafık görül
müştür. 

Dahiliye encümeni lâyihanın bu maddesinin 
sonuna koyduğu fıkra muvakkat bir hüküm ma
hiyetinde olduğundan oradan çıkarılarak lâyiha
nın sonundaki muvakkat maddeye (B) bendi ola
rak ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü faslı umumî heyetlerle 
idare heyetlerine mütedair hükümleri ihtiva e+ -
mektedir. 

Umumî heyetin toplantıya daveti ve toplanı
lacak günün ve ruznamenin ilânile Hükümete ma
lûmat verilmesi hakkındaki 18 ve 20 nci mad
deler Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Yirminci madde, Dahiliye encümenince ter-
tib olunan 19 ne» maddenin esasları dairesinde 
olarak yazılış tarzı değiştirilmiştir. 

Yirmi birinci madde dahi Dahiliye encümeni
nin 20 nci maddesi olduğu gibi kabul edilerek lâ
yihaya konmuştur. 

Umumî Heyetin karar vereceği hususları dört 
bencf üzerine gösteren 22 ne* madede Encümeni
miz bütçenin tasdikim geçen sene hesabının tas
dikinden sonra sıra tertibi itibarîle yazılmasını ve 
ayrı bir bend halinde olmasını muvafık görerek 
maddeyi o suretle kaleme almıştır. 

Dahiliye encümeninin 22 ve 23 ncü maddele
rini tertib itibarile yerleri değiştirilerek ve 
yazılış tarzları düzeltilerek lâyihaya 23 ve 24 
ncü madde olarak konmuştur. 

Dahiliye encümeninin 24 ncü maddesi lâyi
hanın 25 nci maddesi olarak aynen alınmıştır. 

Yirmi altmcı maddeye encümenimiz merkez 
idare heyetlerinin üç kişiden aşağı olmayacağı
na dair bir hüküm koyarak Dahjliye encümeni
nin 25 nci maddesindeki esas dairesinde yaz
mıştır. 

Cemiyetin kendi kendine feshine karar veril
mesine dair olan 27 nci madde fesih kararlarının 
Hükümet tarafından tasdik edilmesine müteal
lik son fıkrası münakaşa edilmiş ve bazı eemi-

( S. Sayısı : 303 ) 
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yetlerin faydalı olan faaliyetlerinin devam etti
rilebilmesi için fesih hafcknsd» umumî heyetler 
tarafından hu kananda yazılı usule göre verile^ 
eek karan» Hükümetin tasdikile tekemmül et
mesinin mtrTBfık olacağı mütaleası ekseriyetle 
kabul, edilmiştir. Fesih karan Hükümetçe tas
dik edilmediği takdirde cemiyeti idare ve tem
sile salahiyetli heyetin teşkiline kadar umumî i§-
timalarda Hükümet namına kazır bulundurula
bilecek komiserin cemiyeti nezareti altrada bu
lundurulması için bu maddeye bir hüküm kon
muştur. 

Lâyihanın dördüncü faslı teftiş ve muraka
beden bahistir. Bu faslın WL madde» yukarıda 
izah edildiği üzere cemiyetleri» tutmağa mecbur 
oldukları def terleri göstermekte olduğundan Ira 
madde umumî hükümler f aslma. alınmıştır. 

Dahiliye encümeninin 28 nei maddesi cemi
yetlerin muamelelerinin, defterlerinin ve hesab-
larram Hükümet tarafından her zaman teftiş 
ve tedkik edileceğine dair olan hükmü ayrı mad
de olarak lâyihada gösterilmiştir. 

Zabıtanm cemiyet merkez ve müesseselerine 
girebilmelerine salâhiyet veren hüküm de 29 ncu 
maddede ayrı olarak yazılmıştır. 

Maksad ve gayeleri itibarile hususî muraka
beye tâbi olan cemiyetler üzerinde aid olduğu 
makamın murakabe salâhiyetlerinin mahfuz bu
lunduğuna dair olan hüküm EncÜmenimizce de 
tasvîb edilmiş ve 30 ncu madde olarak lâyihada 
ayni esas dairesinde yazdmıştır. 

DaMiye encümeninin cemiyetlerin umumî içti-
mamda lüzum görülürse matoallî Hükümeti ta
rafında» bir Hükümet komiseri bulunduracağına 
ve fesih kararlaman tatbikatının Hükümet komi
seri kontrolü altında yaprhkeağma dair tertib et
tiği iki madde bu lâyihanın 31 ve 32 nei maddesi 
olarak olduğu gibi aimmıstır. 

Lâyihanm beşinci faslı cezaî hükümleri gös
termektedir. . 

33 ncü maddede cemiyetin teşkiline dair ana 
nizamname ilişik olarak beyname verilmesi mec
buriyetini yapmayan ve bu beyanname verildikten 
sonra Hükümetten alınacak vesika üzerine ana 
nizamnamenin ve idare heyeti azalarının hüvi
yet ve ikametgâhlarını gazete ile ilân etmeyen 
cemiyetlerin faaliyete geçemiyecekleri hakkında
ki hükmün müeyyidesi olarak bu hallerde en bü
yük mülkiye âmirinin emrile cemiyetin faaliyet
ten men olunacağı ve alâkalıların de Hükümet 

emirlerini yerine getirmeyenler hakkında Türk ce
za kanununun 526 ncı maddesi mucibince cezalan
dırılacakları tesbit edilmiştir. Bundan başka bu 
madde ile cezayı müstelzim hareket umu
mî büküklere göre daha ağır cezayı 
müstelzim bir suç teşkil ettiği takdirde bu 
suçun mmKnmm tatbikine meydan vermek üze
re maddeye bu husus hakkında bir kayid konmuş
tur. Ana nizamnamekrindeki mevzu ve gaye dı
şında işlerle meşgul olduğu anlaşılan cemiyetlerin 
faaliyetten menedileceği ve tescil vesikasmm 
geri alınacağı ve bu hale mütecasir olanların bun
dan evvelki madde de yazılı olduğu gibi cezalandı
rılacağı 34 ncü maddede tasrih edilmiş ve her iki 
maddenin tatbiki halinde faaliyetten men edile
cek cemiyetin mallarının Hükümetçe muhafaza 
altına alınacağı da ayrıca tesbit olunmuştur. 

Lâyihanm 35 nei maddesinde bu kanunun nu
maralan gösterilen sekiz maddesi hükmüne aykırı 
hareketin kabahat nevinden olmak üzere bir se
neye kadar hafif hapis ve on liradan iki yüz liraya 
kadar hafif arpa cezası olarak cezaları yazılıdır. 

Bu hareketler için kabul edilen cezada mahi
yetlerine göre mahkemelerce geniş bir takdire 
yol vermesi maksadı gözetilmiştir. 

Lâyihanın 36 nei maddesinde cemiyet merkez 
ve müesseselerinde de silâh bulundurulması mut
lak olarak memnu addedilmiş ve bunun hüâfı 
hareketin cezası gösterilmiştir. Bununla bera
ber bulundrulan silâhların Türk ceza kanunu
nun 264 maddesinde yazılı dinamid, bomba ve 
buna benzer yıkıcı ve öldürücü ecza ve silâh
lardan olduğu takdirde cezanm daha ağrr ola
cağı maddeye kaydolunmuştur. 

Avcılık ve spor cemiyetlerile bu lâyihanın 
11 nei maddesinde yazılı askerliğe hazırlayıcı 
talim ve terbiye işlerinden bir kısmı ile iştigale 
Hükümetin izin verdiği cemiyetlerde bulundu
rulabilecek silâhlar için izin vermeğe salahiyetli 
makamlar maddede gösterilmiştir. 

Lâyihanm sonuncu altıncı faslı müteferrik 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bir cemiyetin âmme menafime hadim sayı-
labilmesi için Devlet şûrası kararı ile îcra Ve
killeri Heyetinin tasdiki lâzım geldiği 37 nei 
maddede yazılmış ve bu kabîl cemiyetlerin mev
zuatımızın kabul ettiği salâhiyetlerden istifade 
etmesi muvafık olacağından bu madde de meri 
hükümler olduğu gibi aynen lâyihaya konmuş
tur. 

(S . Saya» : 303) 



Türkiye Kızılay cemiyetile Türk hava ve 
Türk Çocuk esirgeme kurumlarının İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilmiş bulunan nizamna-
melerile bu teşekküller hakkında bazı salâhiyet 
ve imtiyazlar veren kanun hükümleri dairesinde 
faaliyetlerine devam edeceğine dair olan 38 nci 
madde bu kanunun tatbikında tereddüde mahal 
vermemek * bakımından muvafık bir hüküm ol
makla Encümenimizce de aynen tesbit ve kabul 
olunmuştur. 

Lâyihanın 39 ncu maddesi bu kanunun tat
bik mevkiine geçtikten sonra mevcud hayrî, 
dinî, içtimaî, sıhhî, tedrisi ve terbiyevî kültürel 
ve kültürel Türk müesseselerinin teşkil edilecek 
cemiyetler tarafından idare olunacağı hükmünü 
tazammun etmektedir. 

Dâhiliye encümeninin tertib ettiği 39 ncu 
madde bu kanuna idhal edilebilecek bir hüküm 
mahiyetinde görülmemiş ve din adamlarının 
dünya işlerile meşgul olamamaları bir emri ta
biî olmakla beraber umumî ceza hükümlerine 
göre tesbit edilen şekilde din işlerini bahane it
tihaz ederek yapılan hareketlerde suç sayılmış ol
duğundan bu maddenin tayyine encümenimizce 
karar verilmiştir. 

Dahiliye encümeninin 40 nci maddesi merî 
cemiyetler kanununda olduğu gibi kulüblerin 
de bu kanun hükmüne tâbi olduğunu göster

mektedir. Encümende ceryan eden münakaşa 
ve müzakere neticesinde her ne kadar esasda bir 
cemiyet olduğu halde kulüb adı taşıyan teşek
küllerin bu kanuna tâbi olması hakkında sarih 
bir hüküm bulunması faydalı olacağı ve ancak 

bu fayda kabul edilirse kulüblerden başka yurd, 
ocak ve kurum gibi başka adlarda kullanıl
makta olduğundan bunların dahi temsili bir ka-
yidla maddeye yazılması yolunda mütalea be
yan edilmiş ve buna karşı da lâyihanın birinci 
maddesinde kanunun tatbik edileceği ve cemi

yet denilen teşekküllerin mahiyetleri açıkça gös
terilerek tarif olunmuş ve kazanç paylaşmak 
maksadile olmayarak ikiden fazla şahısların 
bilgi ve faaliyetlerini devamlı şekilde birleşti
rerek vücude getirdikleri bütün teşekküller bu 
kanun hükmüne tâbi bulunmuş olduğu ve ez
cümle bu lâyihanın 38 nci maddesinin metnin
de hususî vaziyetlerinin idamesi maksadile Türk 
hava ve Çocuk esirgeme kurumlarının adı ku
rum olarak zikredilmekle bu maksad gösteril
miş bulunduğu sebebleri ileri sürülerek bu mad
denin de tayyi ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Bu lâyihanın kanuniyet kesbettikten sonra 
mevcud teşekküllerin yapmıya mecbur olduk
ları şeylerle mahfuz bulundurulması muvafık 
görülen ve bu lâyiha hükümlerine uymayan sa
lâhiyetler hakkındaki hükümler muvakkat mad
dede ve iki bendde gösterilmiştir. 

Lâyihanın 40, 41 ve 42 nci maddeleri hüküm
leri kaldırılacak kanunlarla lâyihanın meriyet 
tarihini ve icraya memur olan makamları gös
termektedir. 

Encümenimizce hazırlanan bu lâyiha umumî 
heyete arzedilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunu
lur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salah Yargı F. Sirmen 
, Antalya Kayseri Konya 

T. Ancan H. F.Perker R. Türel 
Kocaeli Antalya - Kayseri 

Hayri Tan Numan Aksoy Beşid özsoy 
Denizli Bursa Erzincan 

N< A. Küçüka S. F. T alay Â. Fırat 
Manisa Balıkesir Ordu 

Refik İnce O. Niyazi Burcu M. B. Pars 
Bursa Gazi Anteb Kastamonu 

Atıf Akgüç Ö. A. Aksoy Dr. 8. Şenozan 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLÎPl | 

Cemiyetler kanunu lâyihası 

Bölüm : I 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Bu kanunda kastedilen cemiyet 
(Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla iki
den ziyade şahsm bilgilerini ve faaliyetlerini 
devamlı bir şekilde ortaya koymalarından mey
dana gelen) heyetlerdir. 

Cemiyetler, teşekkül ettikten sonra hükmî 
şahsiyet sahibi olurlar ve bu kanun ve diğer ka
nunlar hükümleri dahilinde faaliyette bulunur
lar. 

. MADDE 2 — Bir cemiyetin ana nizamname-. 
sinde aşağıdaki hususlar yazılmış olacaktır: 

1 - Cemiyetin adı ve merkezi, 
2 - Cemiyetin uğraşacağı mevzu,' 
3 - Müessis azalarm öz ve şoy adları, meslek 

veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4 - Cemiyete girmek ve çıkmak için konan 

şartlar, 
5 - Cemiyet şubelerimin nasıl tesis, idare ve 

temsil edileceği, salâhiyetlerinin derecesi, 
6 - Cemiyet umumî heyetinin ne yolda kuru

lacağı ve şubelerinin ve azalarının nasıl temsil 
edileceği, 

7 - Umumî Heyetin vazifeleri, salâhiyetleri, 
davet sureti ve alman kararların cemiyet aza
larına >e başkalarına ne yolda bildirileceği, 

8 - idare Heyetinin ne suretle seçileceği, salâ
hiyeti ve aza adedi, 

9 - Cemiyet azalarmm en çok verecekleri iş
tirak hissesi «yılda yüz lirayı geçemez», 

10 - Hesablarmm görme yolu, 
11 - Ana nizamnamesinin tadil yolu, 
12 - Cemiyetin feshi halinde mallarının tas

fiye şekli, 

MADDE 3 — Siyasî cemiyetlere aza olabil
mek için mebus intihab etmek hakkını haiz 
bulunmak şarttır. 

MADDE 4 — Cemiyet mahallin en büyük 
mülkiye memuruna ana nizamnamesinden iki 

( S. Sayısı : 303 ) 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Cemiyetler kanunu lâyihası 

Birinci fasü 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Kazanç paylaşmaktan başka 
bir maksadla ikiden ziyade şahsm bilgilerini ve 
faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek 
suretile vücude gelen cemiyetler bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

Cemiyetler, teşekkül ettikten sonra hükmî 
şahsiyet sahibi olurlar. 

MADDE 2 — Her cemiyetin bir ana nizam
namesi vardır. Bu nizamnamenin aşağıdaki hu
susları ihtiva etmesi şarttır. 

I - Cemiyetin adı ve merkezi, 
II -.Cemiyetin mevzuu ve gayesi, 
III - Müessis azalarm öz ve soy adlan, mes

lek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
IV - Cemiyete girmek ve cemiyetten çıkmak 

için konan şartlar, 
V - Cemiyet şubelerinin nasıl tesis, idare ve 

temsil edileceği ve salâhiyetlerinin derecesi, 
VI - Cemiyet umumî heyetinin ne yolda ku

rulacağı ve şubelerinin ve azalarmm nasıl tem
sil edileceği, 

VII - Umumî heyetin vazifeleri, salâhiyetle
ri, davet tarzı ve alman kararlarm cemiyet aza
larına ve başkalarma ne suretle bildirileceği, 

VIII - İdare heyetinin ne suretle seçileceği, 
salâhiyeti ve aza adedi, 

IX - Yılda 120 lirayı geçmemek üzere cemi
yet azalarmm verecekleri aidat mikdarı, 

X - Hesablarm ne suretle teftiş ve murakabe 
edileceği, 

XI - Ana nizamnamenin ne yolda değiştirile
ceği, 

XII - Cemiyetin feshi halinde mallarının tas
fiye şekli. 

MADDE 3 — Cemiyetlere aza olacakların 
medenî haklara sahib bulunmaları lâzımdır. 
Ancak siyasî cemiyetlere aza olabilmek için me
bus seçmek hakkını haiz olmaları şarttır. 

MADDE 4 — Cemiyetler, mahallin en büyük 
mülkiye âmirine ana nizamnamesinden iki nüs-
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geçebilmesi için ana 
mülkiye makam-

dair bir ilmühaber 

nüsha yermek suretile kanun nazarında teşek
kül etmiş olur. 

Siyasî cemiyetler ile birden fazla vilâyette 
faaliyet gösterecek cemiyetler ana nizamname
leriniÖahiliye vekâletine verirler. 

Bir cemiyetin faaliyete 
nizamnamesinin verilecek 
larmda tescil olunduğuna 
almmış olması şarttır. 

İhtilâf vuğuunda aledderecat vilâyet idare 
heyetine i ve Devlet Şûrasına müracaat edilir, 

MADDE 5 — Müsaade alan cemiyet bir ay 
içinde: 

A) Admı, merkezini, ikametgâhını ve ana 
nizamnamesini, 

B) İdare heyeti azalarının öz ve soy adlan, 
meslek ve santiarını ve ikametgâhlarını İM gaze
te ile ilân ettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 27 — Cemiyetler aşağıda yazdan 
defterleri tutarlar: 

A) Aza defteri: Cemiyete girenlerin hüviyet
leri, cemiyete girim tarihleri, aylık veya yıllık 
para taahhütleri bu deftere yazdır. 

B) Karar defteri: İdare heyetinin kararlan 
tarih ve numara sırasile bu deftere yazılır ve 
kararlatın altı azaların imzalarile tasdik olunur. 

C) 0elen ve giden evrak defteleri: Gelen 
ve gönoterilen evrak tarih ve numara srrasile 
bu defterlere kayid ve gelen e,vrakm asülan ve 
gönderilen evrakm müsveddeleri bu tarih ve- nu
maralar altmda dosyalarında hıfzolunur. 

Ç) Varidat ve sarfiyat defterleri: Cemiyet 
namma alman bütün paralarm almdıkları ve 
sarf olunan paralarm da verildikleri yerler sarih 
olarak bu defterlerde gösterilir. 

Cemiyetler, varidatını dib koçanlı ve müsel-
sel numaralı makbuz mukabilinde alırlar ve mas
raflarını müsbit evrak mukabilinde yaparlar 
ve makbuz dib koçanlarmı ve müsbit evrakı sak
larlar. 

D) Bilanço ve hesabı katı, 

MADDE 6 — Cemiyetler Dahiliye vekâleti
nin müşaadesile birlikler meydana getirebilir
ler. Bu \ birlikler ayrı bir cemiyet mahiyetinde 
olub kuruluş şartlan Dahiliye vekâletinin müsa
ade emirnamesinde tesbit ve ana nizamname
lerinde lasrih ve tafsil olunur. 

hası ilişik olarak verilecek bir beyanname ile 
teşekkül etmiş olur. 

Siyasî cemiyetlerle birden ziyade vilâyetler
de faaliyet gösterecek cemiyetlerin ana nizam
nameleri ve beyannameleri Dahiliye vekâletine 
verilir. 

Bir cemiyetin faaliyete geçebilmesi için ana 
nizamnamesinin verildiği mülkiye makamların
ca tescil olunduğuna dair bir vesika almması 
şarttır. 

MADDE 5 — Vösika istihsal eden cemiyet 
bir ay içinde : 

A) Admı, merkezini, ikametgâhını ve ana 
nizamnamesini, 

B) İdare heyeti azalarının öz ve soy adları
nı, meslek ve sanatlarım ve ikametgâhlarını; 

İki gazete ile ilân ettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 6 — (Dahiliye encümeninin 27 nci 
maddesi aynen) 

MADDE 7 -
madedsi aynen) 

(Öahiliye encümeninin 6 nci 

(S. Sayısı : C03 ) 



15 
MADDE 7 — Hariçteki Türk vatandaşları 

teşkil ettikler cemiyetleri, bulundukları yer. 
deki en yakin Türk konsolosluklarına ana nizam
namelerinden tasdikli bir nüshasını ve idare 
heyeti azalarile müessislerinin İşteşini verir
ler ve azalrmm isimlerini bildirirler. 

Bölüm : H 

Yasak hükümler 

MADDE 8 — Aşağıda yazılı cemiyetlerin 
kurulması ve bunlara girilmesi yasaktır: 

A) Devletin mülkî tamamiyetini ihlâle ça
lışan cemiyetler, 

B)' Teşkilâtı esasiye kanununda yazılı Dev
let rejimine aykırı olan cemiyetler, 

C) Kanunlara, umumî emniyet ve asayişe, 
umumî edeblere ve ahlâka mugayir bulunan ce
miyetler, 

Ç) Siyasî veya millî birliği bozan cemiyet
ler, 

D) Din, mezheb ve tarikat esaslarına daya
nan cemiyetler, 

E) Yerlilik ve yabancılık gibi vatandaşlar 
arasında ayrılık uyandıran cemiyetler, 

P) Her ne şekil ve nam altmda olursa ol
sun mmtakavî maksad güden veya unvan taşı
yan cemiyetler, 

G) Aile, cemaat, ırk, cins ve sınıf (Klâs) 
esasma veya adma istinad eden cemiyetler, 

H) Her ne maksad ve surette olursa olsun 
gizli tutulan ve maksad ve gayesini saklayan 
cemiyetler. 

MADDE 9 — Merkezi veya kökü yurd dı
şında bulunan cemiyetler kurulmaz ve şube 
açamazlar. Arsıulusal maksadlarla da cemi
yet kurulamaz. Ancak milletler arasmda be
raberlik yapmakta Devletin fayda göreceği 
maksadlarla cemiyet kurulmasına veya kuru
lu olanların yurd içinde şube açmasma îcra 
Vekilleri Heyeti müsaade verebilir. 

Bu cemiyetler ve şubeler lüzumunda îcra 
Vekilleri Heyeti kararile fesh ve tasfiye oluna
bilirler. 

MİADDE 8 — Memleket dışmda Türk yurd-
daşları tarafından tesis edilecek cemiyetlerin 
ana nizamnamelerinin tasdikli iki nüshasının ve 
idare heyetile cemiyet aza ve mümessillerinin 
hüviyetlerini gösterir bir listenin cemiyetin bu
lunduğu yerdeki ve yoksa en yakındaki Türkiye 
konsolosluklarına verilmesi mecburidir. 

Bu cemiyetler, îdare heyetinde vuku bulacak 
değişiklikleri ve yeni girecek azanm da hüvi
yetlerini konsolosluklara bildirirler. 

ikinci fasıl 

Memnu hükümler 

MADDE 9 — Mevzu ve gayeleri aşağıda ya-
züı hususlara aid olan cemiyetlerin teşkili ya
saktır : 

A) Devletin mülkî bütünlüğünü bozmağa ça
lışan, .' 

B) Teşkilâtı esasiye kanununun ikinci mad
desinde yazdı Devlet rejimine aykırı maksad ve 
gaye güden, 

C) Emniyet ve asayişe ve umumî âdab ve 
ahlâka ve gayesi kanunlara uymayan, 

D) Siyasal ve ulusal birliği bozan, 
E) Din, mezheb ve tarikat esaslarına daya

nan, 
F) Yerlilik ve yabancılık gibi yurddaşlar 

arasmda ayrilik uyandıran, 
G) Her ne şekil ve ne nam altmda olursa 

olsun mmtakavî maksad güden veya unvan ta
şıyan, 

H) Aile, cemaat, ırk, cins ve sınıf esasma 
veya adma dayanan, » . 

î) Gizli tutulan gayesini saklryan. 

MADDE 10 — Merkezi yurd dışmda olan bir 
cemiyetin Türkiyede şubesi açılamaz. Arsıulusal 
maksadlarla cemiyet kurulamaz. 

Ancak, milletler arasmda beraberlik yapmak
ta fayda mülâhaza edilen cemiyetlerin Türkiyede 
kurulmasına veya kurulu olanlarm yurd içinde 
şube açmalarına icra Vekilleri Heyeti kararile 
izin verilebilir. 

Bu cemiyetler ve şubeler lüzumunda îcra 
Vekileri Heyeti kararile fesih ve tasfiye edilir. 

( S. Sayısı : 303 ) 
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MADDE 10 — Cemiyetler, askerliğe hazır

layıcı talim ve terbiye işlerile meşgul olmaklar. 
Ancak îcra Vekilleri Heyeti bu işlerden bir 
kısmı ile meşgul olabilmek salâhiyetini müna-
sib gördüğü cemiyetlere verebilir. 

MADDE 11 — Devlet, hususî idareler ve 
belediyelerle Devlete bağlı kurumlardan hiz 
met karşılığı maaş veya ücret alanlar bulun
dukları işin sıfat ve mahiyeti ile cemiyet kura
mazlar. 

MADDE 12 — Talebe cemiyetleri, bulun
dukları mektebin, fakültenin, enstitünün ida
resine karşı bir maksad taşıyamazlar ve bu 
yolda hiç bir harekette bulunamazlar. 

Talebe cemiyetlerinin her ne şekilde olursa 
olsun siyaset ile iştigalleri memnudur. 

MADDE 13 — Türk vatandaşları yasak ce
miyetleri Türkiye haricinde de kuramazlar ve 
bu yolda kurulan cemiyetlere giremezler. 

Kuran ve girenler hakkında 34 ncü madde hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 14 — Siyasî partilerden başka ce
miyetler birden fazla mevzu ile uğraşamazlar. 

MADDE 15 — Bir cemiyet (Millî) kelime
sini ancak îcra Vekilleri Heyeti kararile kulla
nılabilir. 

MADDE 16 — Cemiyetler, kendi ikamet
gâhları ve mevzu ittihaz ettikleri hususların 
icrası için elzem olan gayrimenkullere tasar
ruf edebilirler, fazlasına tasarruf etmeleri mem
nudur. Ancak îcra Vekilleri Heyeti bazı ce
miyetlere elzem olandan fazla gayrimenkulle
re tasarruf salâhiyeti verebilir. 

Bu kanunun neşri tarihinde tasarrufları 
altında bulunan gayrimenkuller üzerinde ce
miyetlerin tasarruf salâhiyetleri baki olup bu 
hükümden hariç tutulur. 

Bölüm : III 

Umumî heyetler ve idare heyetleri 

MADDE 17 — Umumî heyet: 
A) Ana nizamnamesinde yazılı hallerde, 
B) Cemiyet azalarından en az beşte birinin 

talebi üzerine içtimaa davet edilir. 

MADDE 11 — ("Dahiliye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen). 

MADDE 12 — (Dahiliye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen). 

MADDE 13 — Talebe cemiyetleri' her ne şe
kilde olursa olsun siyasetle iştigal edemezler. 
Bu cemiyetler bulundukları mekteb ve müesse
selerin idarelerine karşı bir harekette buluna
mazlar. 

MADDE 14 — Türklerin bu kanuna göre teş
kili memnu olan cemiyetleri Türkiye dışında kur
maları ve kurulmuş olan bu kabîl cemiyetlere 
girmeleri memnudur. 

MADDE 15 — (Dahiliye encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen.) 

MADDE 16 — Bir cemiyet (Cumhuriyet) ve 
(Millî) unvanlarını îcra Vekilleri Heyeti kara
rile kullanabilir. 

MADDE 17 — Cemiyetler, ikametgâhlarile 
gayeleri için zarurî olanlarından başka gayrimen
kullere tasarruf edemezler. Cemiyetler bağışlama 
ve vasiyet suretile uhdelerine intikal eden gayri
menkulun Hükümetin tayin edeceği müddet için
de paraya çevirmeğe mecburdur. 

îcra Vekilleri Heyeti kararile bazı cemiyet
lere ihtiyaçlarından fazla gayrimenkullere ta
sarruf etmek salâhiyetini verebilir. 

Üçüncü fasTİ 

Umumî heyetler ve idare heyetleri 

MADDE 18 — Aşağıda yazılı hallerde umumî 
heyet içtimaa davet edilir: 

A) Ana nizamnamesinde yazılı sebeblerle, 
B) Cemiyet azasının en az beşte birinin ta-

lebile. 
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MADDE 18 — Umumrî heyet içtimama, ni

zamnamesine göre bulunması lâzım gelen azalar 
çağırılır ve en az üç gün önceden içtimam gü
nü, saati, yeri, ruznamesi en az iki gazete ile 
ilân olunur ve Hükümete bildirilir. 

MADDE 19 — Umumî heyetin içtimai, ilân 
edildiği ve Hükümete bildirildiği gün ve saatte 
ve yerde yapılır, içtima tehir edildiği takdirde 
teahhur sebebleri ve yeni içtimam gün ve saati 
ve yeri yeniden azalara ruzname ile beraber 
tebliğ ve en az iki gazete ile ilân olunur ve ma
hallî Hükümete de bildirilir. Umumî içtimam 
bir defadan fazla tehiri caiz değildir. 

MADDE 20 — Umumî heyette yalnız ruzna-
meye konan maddeler müzakere olunur. Ancak 
mevcud azanm en az yirmide biri taraf mdan mü
zakeresi istenen maddelerin ruznameye konması 
mecburidir. Kararlar mevcud azanm ekseriye-
tile verilir. Her azanm yalnız bir reyi vardır. 

MADDE 21 — Aşağıdaki hususlar için mut
laka Umumî Heyetin karar vermesi lâzımdır: 

A) Nizamnamenin tadili, 
B) Bütçenin tasdiki, hesablarm tetkiki, 
C) Cemiyetin feshi. 

MADDE 22 — Umumî heyetlerde zabıt tu
tulmak ve bu zaptm altı reis, reis muavini veya 
vekilleri vekâtibler taraf mdan imzalanmak ve 

bu zabıtlar cemiyetin diğer evrakı gibi saklanmak 
mecburidir. Umumî heyet kararları da bu zabıt
lar içinde buluncak ve karar halinde ayni zatlar 
tarafından imzalanacaktır. 

MADDE 23 — Umumî heyetin ilk içtimai 
idare heyeti reisi ve varsa umumî reis veya ve
kili tarafından açılır ve derhal bir reis ile lü
zumu kadar reis muavini veya vekili ve kâtibi 
seçilir. Ondan sonra içtimaları bu reis veya mu
avin veya vekilleri ve yazı işlerini kâtibler ida
re ederler. 

MADDE 24 — Ana nizamnamesinde ve ida
re heyetinde yapılan değişikliklerin bir hafta 
içinde mahallin en büyük mülkiye memuruna 
bildirilmesi mecburidir. 

MADDE 19 — (Dahiliye encümeninin 18 ncı 
maddesi aynen). 

MADDE 20 — Umumî heyetin içtimai, ilân 
olunan ve Hükümete bildirilen gün ve saatte ve 
muayyen yerde yapıln. 

İçtima geri bırakıldığı takdirde en az üç 
gün evvel aza yeniden çağırılır ve geri bıra
kılma sebeblerile yeni içtimam tarihi ve yeri 
ruzname ile beraber iki gazete ile ilân olunur 
ve Hükümete bildirilir. 

Umumî heyet içtimainin birden ziyade geri 
bırakılması caiz değildir. 

MADDE 21 — (Dahiliye encümeninin 20 nci 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Aşağıda yazılı hususlara umu
mî heyet tarafmdan karar verilir : 

A) Ana nizamnamenin tadili, 
B) Kesablarm tedkiki, 
C) Bütçenin tasdiki, 
D) Cemiyetin feshi. 

MADDE 23 — Umumî heyet içtimai reis ve
ya varsa vekili, yoksa idare heyeti reisi tara
fmdan açılarak içtima nisabı anlaşılmak üzere 
yoklama yapıldıktan sonra aza arasından bir reis 
ile reis vekili ve lüzumu kadar kâtib seçilir. 

İçtima bu suretle seçilen reis veya reis vekili 
tarafmdan idare olunur. Zabıt veya işlerini de 
kâtibler idare eder. 

MADDE 24 — Umumî heyetin müzakere za
bıtları reis ve reis vekilleri ve kâtibler tarafm
dan imzalanarak saklanır. 

Umumî heyet kararları da ayrıca karar ha
linde yazılarak ayni suretle imza edilib sak
lanır. ! 

MADDE 25 — Umumî heyet içtimamda ida
re heyetine seçilecek azanm hüviyetlenle' ana 
nizamnamede yapılacak değişikliklerin bir haf
ta içinde o yerine en büyük mülkiye âmirine 
bildirilmesi mecburidir. 
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MADDE 25 — Cemiyetin idare heyeti her 

nevi resmî ve hususî muamelâtta cemiyeti tem
sil eder. 

idare heyeti bu salâhiyeti azasından birine 
verilir. îdare heyeti her yıl, sene zarfındaki 
muameleleri, hesablan ve gelecek yıla aid büt
çeyi umumî heyetin tasdikma arzetmeğe mec
burdur. 

Ancak umumî heyeti, bir kaç yılda bir top
lanan cemiyetlerde, idare heyeti geçen içtima 
devresindeki muameleleri ve hesablan ve gele
cek devreye aid yıllık bütçeleri umumî heyetin 
tasdikma arzeder. 

MADDE 26 — Bir cemiyetin kendi kendine 
feshine karar verebilmesi için nizamnamesine 
göre toplanacak olan umumî heyet azalarının 
en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. Ek
seriyet hasıl olmadığı takdirde ikinci defa içti
ma için aza davet ve içtima günü ve saati ve 
yeri ve ruznamesi iki gazete ile ilân olunur ve 
Hükümete de bildirilir. 

Bu defa aza mikdan ne olursa olsun fesih 
müzakeresi caizdir. Ancak bu halde karar itti
hazı da mevcud azanın en az üçte iki reyi ile 
olur. Fesih içtimalarmda Hükümetin bir memur 
bulundurması ve bu kararm bu memur huzu
runda ittihaz olunması ve feshin mahallin en 
büyük mülkiye memuru tarafından tasdik edil
mesi lâzımdır. 

Bölüm : IV 
Teftiş ve murakabe 

MADDE 28 — Cemiyetler ve fclübler üzerin
de zabıtanın her türlü murakabe ve teftiş halikı 
vardır. Cemiyetlerin merkezleri ve bunlara tâbi 
bütün müesseseler her vakit zabıta memurlarına 
açık bulunur. Zabıta memurları bu merkez ve 
müesseselere ancak mahallin en büyük mülkiye 
memurunun yazılı emrile girerler. 

MADDE 26 — Cemiyetlerin merkez idare 
heyetleri üç zatten az olamaz, Bu heyetler res
mî veya hsusî işlerde cemiyeti temsil eder. idare 
heyeti kendi azasmdan bir veya bir kaçma tem
sil salâhiyeti verebilir. 

idare heyeti her yıl o yıl içindeki muame
leleri, hesablan ve gelecek yıla aid bütçeyi Umu
mî Heyetin tasdikma arzetmeğe mecburdur. 

Ancak ana nizamnameye göre Umumî Heyeti 
bir kaç yılda bir toplanan cemiyetlerde ida
re heyetleri yukarı fıkrada yazılı mecburiyeti 

geçen ve gelecek içtima devresine aid olmak üzere 
ifa ederler. 

MADDE 27 — Bir cemiyetin kendi kendine 
feshine karar verebilmesi için ana nizamnamesi
ne göre toplanacak olan Umumî Heyet azaları
nın en az üçte ikisinin huzuru şarttır. 

Bu suretle ekseriyet hâsü olmadığı takdirde 
ikinci defa içtima için 20 nci maddeye göre aza 
davet edilir. Bu davet üzerine toplanacak aza
nın sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyetinin 
müzakeresi caizdir. 

Ancak bu suretle yapılan içtima ve müzakere 
sonunda fesih hakkmda verilecek kararm da 
mevcud azanm üçte iki reyile ittihaz olunması 
şarttır. 

Cemiyetin feshi hakkmda müzakere ve karar 
vermek üzere toplanacak Umumî heyetlerde 
31 nci maddede yazılı Hükümet komiserinin ha
zır bulunması şarttır. Fesih hakkmda Umumî 
Heyetçe verilecek kararların mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya dördüncü maddede yazılan 
cemiyetlerde Dahiliye vekâleti tarafından tas
dik olunması lâzımdır. 

Fesih kararı yukanki fıkrada yazılı makam
larca tasdik edilmeyen cemiyetlerin idaresi bu 
kanuna göre yeni bir idare heyeti kuruluncaya 
k,adar Hükümet komüerinin nezareti altmda 
bulundurulur. 

Dördüncü fasıl 
Teftiş ve murakabe 

MADDE 28 — Cemiyetlerin muameleleri, 
defterleri ve hesablan mahallî Hükümet tara
fından her zaman teftiş ve tedkik edilebilir. 
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Hükümet, cemiyetlerin her türlü muamelele

rini, defterlerini ve hesablarmı her zaman teftiş 
ve tetkik ettirebilir. 

MADDE 29 — Teşkil edilen her cemiyetin 
gayesi itibarile mevcud kanunlara göre aid ol
duğu vekaletlerce tetkik bakımından murakabe 
hususundun hükümler bakidir. 

MADDE 30 — Cemiyetlerin umumî içtima-
larmda mahallî Hükümet lüzum görürse bir 
Hükümet komiseri bulundurur. 

MADDE 31 — Fesih kararlarının tatbikatı 
Hükümet komiserinin kontrolü altmda ya
pılır. 

Bölüm : V 

Ceza hükümleri 

MADDE 32 — Dördüncü ve beşinci mad
delerdeki formaliteleri ikmal ettirmeden faa
liyete geçen cemiyetler mahallin en büyük mül
kiye memurunun emri ile faaliyetten men olunur 
Tre mevcud eşyaları ve malları muhafaza altma 
almır ve alakalılar hakkında kanunî takibat 
yapılır. 

MADDE' 33 — Faaliyete geçtikten sonra 
yasak cemiyetler maksad ve gayesini takibe 
başladığı idarî tahkikatla anlaşılan cemiyet
lerden faaliyet müsaadesi, müsaadeyi veren 
makamca istirdad olunur ve alâkalı görülenler 
hakkında adlî takibat yapılır. 

MADDE 34 — 8, 9,10, 11,12 ve 13 ncü mad
delerdeki yasak cemiyetleri kuran ve idare 
edenler hakkında Türk ceza kanununda ya
zılı bir ceza bulunmadığı takdirde bir haftadan 
bir yüa kadar hapis veya on liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezası tatbik olunur, 

MADDE 29 — Zabıta, cemiyetlerin merke2 
ve müesseselerine mahallin en büyük mülkiye 
âmirinden verilen ve istenildiği zaman ibraza 
mecbur olduğu yazılı emri hâmil olarak her za
man girmeğe salahiyetlidir. 

MADDE 30 — Mevzuları itibarile hususî 
murakabeye tâbi tutulmuş olan cemiyetler üze
rinde aid olduğu makamların murakabesine 
müteallik hükümler bakidir. 

MADDE 31 — (Dahiliye encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen) 

MADDE 32 — (Dahiliye encümeninin 31 nci 
maddesi aynen) 

Beşinci fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 33 — Dördüncü ve beşinci madde
ler hükümlerini yerine getirmeyen cemiyetler 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin emrile fa
aliyetten menolunur ve mevcud mallan muha
faza altma almır. 

Bu suretle faaliyette bulunanlar hakkmda 
hareketleri daha ağır cezayı müstelzim bir suç 
olmadığı takdirde Türk ceza kanununun 526 nci 
maddesi hükmü tatbik edilmek üzere kanunî 
takib yapılır. 

* 
MADDE 34 — Ana nizamnamesideki mevzu 

ve gayesi haricinde işlerle meşgul olan cemi
yetlerin tescil vesikaları bu vesikaları veren 
makamlarca geri almarak faaliyetten menolu
nur ve mevcud malları muhafaza altma almır 
ve alâkalılar hakkmda yukarıki madde hüküm
leri dairesinde kanunî takib yapılır. 

MADDE 35 — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, ve 25 
nci maddeler hükümlerine aykırı harekette bu
lunanlar Türk ceza kanununa göre bu fiilleri ay-
rica bir suç teşkil etmediği takdirde bir seneye 
kadar hafif veya 10 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandırılır. 
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MADDE 35 — Cemiyetlerin merkezlerinde 

ve müesseselerinde her nevi silâh sokmak ve 
depo etmek yasaktır. 

Ancak avcılığa mahsus cemiyetlerde av 
silâhrnın bulundurulması cemiyetin faaliyetine 
müsaade veren makam ve 10 ncu maddede ya
zılı cemiyetlerde talim ve terbiye için lâzım 
silâhların bulundurulmasına İcra Vekilleri He
yeti izin verebilir. Bulundurulacak silâhların 
cinsi ve nevi ve mikdarı izin kâğıdında tasrih 
edilir. Bu yolda izin almadan cemiyet mer
kezine ve müesseselerine silâh sokan veya depo 
edenler ve idare heyeti azalan hakkmda 
Türk ceza kanununda başka bir ceza yazılı 
olmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası tatbik olunur. 

Bölüm : VI 

Türlü hükümler 

MADDE 36 — Bir cemiyetin umumî menfa
atlere hadim sayılması Devlet şûrası kararile 
îcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik olunma
sına bağlıdır. 

MADDE 37 — Türk Kızılay cemiyeti, arsı
ulusal mukaveleler ile taayyün etmiş bulunan 
mahiyet ve vaziyet dairesinde tanzim edilen ve 
îcra Vekilleri Heyetince tasdikli ana nizamna
mesine ve hususî kanunların verdiği vazife ve 
salâhiyetlere göre idare edilir. 

Türk hava ve Türk çocuk esirgeme kurumla
rı İcra Vekilleri Heyetince tasdikli ana nizam
namelerine ve kanunların kendilerine verdiği 
vazife ve salâhiyetlere göre idare olunur. 

MADDE 38 — Bu kanunun neşri tarihinde 
mevcudiyeti resmen tanmmış olan hayrı, dinî 
ve ruhanî, içtimaî sıhhî, tedrisi ve terbiyevî mil
lî müesseseler bu kanun hükümleri dairesinde 
teşkil edilecek cemiyetler tarafından Devlet ka
nunlarına tevfikan idare olunurlar. 

Bu suretle teşekkül etmiş cemiyetler tara
fından idare edilen müesseseler, Devletçe icabı 
halinde, yardımda bulunulur. 

MADDE 39 — Din adamları yalnız din işle-
rile uğraşırlar. Dünya işlerile meşgul olamazlar. 
Bunlar hakkmda murakabe şekli bir nizamna
me Ue tayin olunur. 

MADDE 36 — Cemiyetlerin merkezlerinde 
ve müesseselerinde her nevi silâh bulundurmak 
memnudur. Ancak avcılık ve spor cemiyetle
rinde meşguliyetlerinin icab ettirdiği silâhlan 
cemiyetin faaliyetine vesika veren makam ve 11 
nci maddede yazılı cmiyetlerde talim ve terbiye 
için lüzumu olan silâhlara îcra Vekilleri He
yeti izin verebilir. îzin kâğıdında bulunduru
lacak silâhların cinsi, nevi ve mikdarı açıkça 
yazılır. 

Cemiyet ve merkez müesseselerinde izin al
madan silâh bulunduranlar Türk ceza kanunu
nun 264 ncü maddesinde yazık silâhlardan ise 
altı aydan üç seneye kadar ve bunlardan başka 
silâhlardan ise bir haftadan altı aya kadar ha
pis cezasile cezalandırılırlar. 

Altmcı fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 37 — Bir cemiyetin umumî menfa
atlere hadim cemiyetlerden sayılması Devlet 
şûrası kararile îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunmasına bağlıdır. 

MADDE 38 —- Türkiye Kızılay cemiyeti, 
arsıulusal mukavelelerle taayyün etmiş bulunan 
mahiyet ve vaziyet dairesinde tanzim edilen ve 
îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilmiş bulunan 
ana nizamnamesine ve hususî kanunların verdiği 
vazife ve salâhiyetlere göre idare edilir. 

Türk hava ve Türk çocuk esirgeme kurum
lan îcra Vekilleri Heyetince tasdikli ana ni
zamnamelerine ve kanunların kendilerine verdi
ği vazife ve salâhiyetlerle idare olunur. 

MADDE 39 — Bu kanunun neşri tarihinde 
mevcud bulunan hayrî, dinî, içtimaî, sıhhî, ted
risi ve terbiyevî, kültürel ve kültüel Türk mü
esseseleri bu kanun hükümleri dairesinde teşkil 
edilecek cemiyetler tarafından idare olunur. 

Bu suretle teşekkül etmiş cemiyetler tara
fından idare edilen müesseselere Devletçe icabı 
halinde yardımda bulunulur. 
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MADDE 40 — Kİübİer de bu kanun hüküm-
lerine tâbidir. 

MADDE 41 — Her cemiyet ilk umumî içti-
mada ana nizamnamesine göre kendi teşekkülle
rini bu kanun hükümlerine uydurmağa mecbur
dur. 

MADDE 42 — 3 - VI -1325 tarih ve 310 nu
maralı cemiyetler kanunu ile bu kanuna aykın 
bütün hükümler ve taamüller kaldırılmıştır. 

MADDE 43 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanunun neşri tarihinde müesses cemi

yetler ve müesseseler en çok bir sene içinde ken
di teşekküllerini bu kanun hükümlerine uy
durmağa mecburdurlar. 

B) Bu kanunun neşri tarihinde mevcud ve 
müesses cemiyetlerin tasarruflan altmda bulu
nan gayrimenkuller üzerinde her türlü tasar
ruf hak ve salâhiyetleri baki olub 17 nci madde 
hükmü dışmda tutulur. 

MADDE 40 — 3 ağustos 1325 tarihli Cemi
yetler kanunu ile 15 teşrinievvel 1339 ve 20 kâ
nunuevvel 1339 tarih ve 353 ve 387 sayılı ka
nunlar ve bu kanuna aykm bütün hükümler ve 
taamüller kaldırılmıştır. 

MADDE 41 — (Dahiliye encümeninin 43 n-
cü maddesi aynen) 

MADDE 42 — (Dahiliye encümeninin 44 n-
cü maddesi aynen) 
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S. Sayısı: 304 
Basın birliği kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Adliye 

encümenleri mazbataları (1/8II) 

T. C. . . . . . . . . 
Başvekâlet 13 - V - 1937 

Kurarlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1646 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - V - 1937 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Basın birliği kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

* . Başvekâlet V. 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Basın ailesinin meslekî bir kurum halinde teşkilâtlandırılması birinci basın kongresinin başlıca 
dileğidir. Türk basın mensuplarının haklarını koruyacak, basınımızın kültür seviyesini inkişaf 
ettirecek ve Hükümetle basm arasındaki memleket çalışmalarını kolaylaştırıp genişletecek böyle 
bir teşkilâtın lüzumuna kani bulunarak «Türk basm birliği» kanunu Yüksek katınıza sunulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/811 
Karar No. 27 

Yüksek 

Dahiliye vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan basın birliği kanunu lâyihasının es
babı mucibesile birlikte gönderildiğine dair 
Yüksek Başvekâletin 13 - V - 1937 tarihli ve 
6/1646 numaralı tezkeresi encümenimize hava
le kılındığından 4 - V - 1937 tarihli toplanma
mızda D>ahiliye vekâleti siyasî müsteşarı hazır 
olduğu halde okundu ve icabı müzakere edildi. 

Lâyiha; Türk matbuatının haklarını ve mat
buat hayatının inkişafını, temin eden bir gaye 
ve Hükümetle matbuat arasmda ahenkli bir ra
bıta tesis eden bir maksad ile hazırlanmış oldu
ğu görüldü ve heyeti umum iyesi itibarile ka
bulüne karar verildi. 

5-VI-1937 

Reisliğe 
Şu kadar ki; lâyihanın muhtevi olduğu esas

lar arasmda, kanun mevzuu olmaktan ziyade 
bir nizamname ile temin edilmesi daha muva
fık olacak teferruata aid hükümler bulunduğu 
görüldü ve bu hükümleri ihtiva eden madde
lerin ve metinlerin lâyihadan çıkarılması tas
vip edildi. 

Lâyihadan çıkarılan bu madde ve metinler j 
esas itibarile kabule şayan görülmedikleri için 
değil, münhasıran bir nizamname mevzuu teşkil 
edecekleri için lâyihadan tayyedilmiştir. Bina
enaleyh kanunun tatbik suretini gösteren ni
zamnameye bu madde ve metinlerin dercedil-
mesi hususunda, nizamnameyi tedvin edecek 
olan icra Vekilleri Heyetinin haiz olduğu ihti-



yar ve takdir hakkını takyid edebilecek bir mü
lâhaza düşünülmedi. 

Lâyiha üzerinde bundan başka yapılan deği
şiklikler, şunlardan ibarettir. 

1 — Teklif edilen lâyihanın 4 ncü maddesi, 
2 nci madde olarak kabul edildi. 

2 — Lâyihanın 3 ncü maddesi üzerinde ifade 
değişiklikleri yapıldı ve yabancı basın mümes
silleri1 hakkında bir hüküm eklendi, 

Bu maddenin A fıkrasının son cümlesindeki 
sermayedarların, anonim şirketi halinde serma
yeye iştirakleri halinde, mevzuatı kanuniyenin 
umumî hükümlerine tâbi tutulacakları tabiî bu
lunduğundan ayrıca tavzih' yapılmasnıa lüzum 
görülmedi. 

3 — Lâyihanın 5 nci maddesi, vesika alma-
sya mütevakkıf işleri, bu vesikayı almadan ya
panlar hakkında tatbik edilecek mutlak mua
meleyi muhtevi olup bazan muayyen bir iş için 
muvakkat bir muhbir istihdam etmeleri gibi 
zaruret haline mahsus tedbirlerin, nizamname 
mevzuu olabileceği tabiî bulunduğundan mad
deye bu yolda bir metin ilâvesi zaid görüldü. 

4 — Lâyihanın 10 ncu maddesinden (Büyük 
Millet Meclisinden delege gönderilmesine) dair 
olan fıkra tayyedildi. 

5 — Haysiyet divanlarmm teşekkülü hakkîn-

Dahiliye vekâletince hazırlanıb Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan basın birliği kanunu lâyi
hası, Dahiliye encümeninin mazbatası ile birlikte 
Encümenimize tevdi buyurulmakla, Dahiliye ve
kili Şükrü Kayanın huzuru ile müzakere edildi : 

Matbuatın asrımızda ayrı ve yeni bir siyasî 
kuvvet olmak vaziyetine girdiği ve Devletlerin 
umumî hayatında mühim roller oynamakta bu
lunduğu malûm bir keyfiyettir. 

Bu kadar kuvvetli bir inkişaf göstermiş olan 
bu müessesenin faaliyetinden, memleket menfa
atleri ve millî maksadlar uğrunda en verimli ve 

daki hükümleri ihtiva eden maddeler, sıra ter
tibine konuldu ve divanların murafaa usulü 
bütün teferruatile nizamnameye mevzu olması 
mütaleasında bulunuldu. 4 

6 — Birliğin varidatı hakkında,, mucib sebe
be istinad ettirmekten müstağni tenziller ya
pıldı ve tahsil sureti bir metin ile teyid edildi. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 

Dahiliye En. Reisi R. Vekili Mı. M. 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 

C. Uybadın 8, Yaşın 
Kâtib 

Mardin Afyon Karahisar Burdur 
Edib Ergin 1. V:, Aykurt H. Onaran 

Bursa Çanakkale Çorum 
V. Güvendiren H. E. Kemal Alpsar 

Erzurum Erzurum Kütahya 
Zeki Soydenvir N. Elgün M. Somer 

Malatya Samsun Sivas 
Emrullah Barkan M. Ali Türüker V. R, Seviğ 

Srvas Tokad Tokad 
S. Görkey Galib Pekel Hürrem Ergun 

Urfa Zonguldak 
M. Dinçsoy Rifat Vardar 

en yüksek neticelerin alınması ve matbuatın yal
nız bu yüksek hedefler istikametinde çalışması
nın temini için, teşkilâtlı, disiplinli bir meslek 
haline getirilmesi ve1 mensublarmın hak ve men
faatler ile birlikte vazife ve mükellefiyetlerinin 
ne Devlet elile nizam altına almması lâzraıge-
leceği de bir hakikattir. Bilhassa, Devletin ya
ratıcı faaliyetlerinde ve mesaisinde, cemiyetteki 
bütün yardımcı kuvvetlerin mütesanid varlık
lar halinde kendisile teşriki mesai ederek el 
birliğile millî maksadlann istihsaline gidilmesi 
bir şiar ittihaz edilmiş olan memleketimizde, 

Adlîye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 22 - VI - 1938 

Esas No. 1/811 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

(S . Sayısı: 304) 
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matbuatın bu gün olduğu gibi dağınık ve teş
kilâtsız, yahud noksan ve kifayetsiz bir teşkilât
la çalışan bir meslek'halinde kalmasına artık mü
saade edilemezdi. 

Bu fikirlerden mülhem olarak hazırlandığı 
anlaşılan lâyiha, tertib bakımından yeni bir şekle 
sokulmak, maddelere daha ziyade vuzuh veril
mek ve maksadın temini hususunda noksan görü
len bazı hükümler ilâve edilmek suretile Encü-
menimizce de kabul ve taşvib olunmuştur. 

Hükümetle de her noktasında mutabık kalın
mak suretile lâyihada yapılan değişiklikler ana 
hatları itibarile şunlardır : 

Maksad, kurulacak birliğe, ancak gazeteciliği 
meslek ittihaz etmiş olanların girmesi olduğuna 
göre, birinci madde bu kanunun istihdaf ettiği 
meslek gazetecisini tarif edecek surette yazılmış-
tir. Buna göre, birliğe yalnız gazete veya mec
muaların intişarında ehemmiyetli rolü olan mes
lek gazetecileri girecektir. Serbest muharrir
lerle, amatör' gazeteciler ve gazetelerin idare, 
muhasebe, abone gibi tâli işlerinde çalışanlar, 
esas itibarile, birlik haricinde bırakılmıştır. 

Gazete ve mecmua sahiblerile birinci madde
de yazılı vasıf ve şartları haiz bulunan meslek 
gazetecileri birliğe girmeğe mecburdurlar. Bu 
cihet . lâyihanın muhtelif maddelerinde ifade 
olunmuştur. 

Birliğin idare ve murakabe uzuvları Hükü
met lâyihasında ve Dahiliye encümeninin tekli
finde kabul edilen esasa uygun olarak teşkil 
edilmiştir. Yapılan değişiklikler, bu fasıldaki 
maddelere daha ziyade vuzuh vermek, uzuvla
rın teşkilâtına, vazife ve salâhiyetine, faaliyet 
tarzma ve karşılıklı münasebetlerine aid hü
kümleri mantıkî bir silsile halinde tertib ve tan
zim etmek, ve noksan görülen bazı hükümler 
ilâve etmek şeklinde olmuştur. 

Mmtaka haysiyet divanlarile yüksek haysi
yet divanına aid maddelerde, bilhassa usule 
taallûk eden bazı hükümler ilâve edilmek sure
tile bir takım değişiklikler yapılmıştır. 

Gerek Hükümet lâyihasında, gerek Dahiliye 
encümeninin teklifinde, gazete ve mecmua sa
hiblerile bunlarda çalışan gazeteciler arasında 
akidden doğan karşılıklı münasebetlerin tanzi
mine dair hiç bir hüküm mevcud değildir. 

Halbuki, Balkan memleketleri de dahil oldu
ğu halde hemen bütün dünyada bu mesele kanun 
vazılannca umumî hükümlerden ayrı ve gazete

cilik meslekinin hususiyetlerine uygun bir şekil
de teferruatile tanzim edilmiştir. Gazetecilik 
meslekini tensik ve tanzim maksadını istihdaf 
eden bu lâyihada, gazetecilere aid haklarla, menfa
atlere ve vecibelere dair hükümler bulunmama
sı esaslı bir noksandı. Bunu nazarı itibare alan 
encümenimiz, Dahiliye vekili ile de temamen 
mutabık olarak ^yihaya bir (üçüncü fasıl) ilâ
ve etmiş ve bu fasla, memleketimizdeki gazete 
ve mecmuaların hususî vaziyetini de göz önünde 
tutmak suretile, umumî hükümlerden farklı bazı 
hükümler koymuştur. 

Bu hükümler, zarurî olanlardan ibarettir. 
Gazete sahibi ile gazetede çalışanlar arasın

daki münasebetlerin mazbut bir şekle girmesi 
için, üç aydan fazla devam eden işlerin yazılı 
mukaveleye bağlanması mecburî kılınmıştır. Üç 
aylık müddet, deneme müddeti olarak kabul edil
miştir. Deneme müddeti içinde akid hiç bir ih
bara ve tazminat veya zarar ve ziyan vermiye 
hacet olmaksızın feshedilebilecektir. Mamafih, 
bu yolun sui istimal edilmemesi için bir şahsın 
bir gazetede deneme maksadile bir defadan faz
la istihdam edilemiyeceği de bir fıkra ile göste
rilmiştir. Muayyen müddetle yapılan mukave
lelerde müddetin bitmesile her iki taraf taah-
hüdlerinden kurtulacakları cihetle, bu vaziyette 
ihbar müddetine, tazminata ve zarar ve ziyana 
aid hükümler derpiş etmeğe mahal yoktur. Fa
kat, müddeti muayyen olmryan mukavelelerin 
hukukan her gün zımnî surette yenilendikleri 
mefruz olduğundan, taraflara her an için fesh 
hakkı tanımak, istikrarsızlıklara ve daimî endk 
şelere sebebiyet verir. Bu itibarla encümenimiz-
ce tertib edilen bir madde ile? hizmet müddeti
nin az veya çokluğuna göre bir ve iki aylık bir 
ihbar mecburiyeti konulmuştur. Buna riayetsiz
lik, karşı tarafa zarar ve ziyan istemek hakkını 
verir. 

Bundan başka, mukaveleyi fesh eden taraf 
gazete sahibi olduğu takdirde, ihbar şartma ri
ayet etmiş olsa bile, karşı tarafa hizmet müdde
tinin fazlalığı ile mütenansib ve azamî haddi 
bir senelik ücret tutarından ibaret bir tazmi
nat vermiye mecbur olacektır. 

Burada umumî hükümlerden ayrılmmış ol
ması, gazetecilikde iş sahasının darlığından ileri 
gelir. Kendisine yol verilen bir gazeteci, zâten 
amatör yazıcıların, serbest muharrirlerin, parasız 
muhabirlerin yardımına mazhar olan diğer gaze-
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teler de kolaylıkla iş bulamaz. 
Bu itibarla konulan bu hüküm, adalete uygun 

ve meslek gazetecisine bahş edilen bir teminattar. 
Ancak, akdin feshine gazetenin neşriyatına ta

til etmesi, mücbir sebebler hudusu, yahud kendi
sine yol verilen gazetecinin kusuru sebeb olmuşsa 
ihbar, zarar ve ziyan ve tazminat hükümleri
nin tatbik olunmayacağı da ayrı bir maddede 
gösterilmiştir. 

Lâyihanın mütebaki hükümleri birliğin ge
lirlerine, birlik mensublarına gösterilecek kolay
lıklara aid müteferrik hükümlerdir. Bunlar, 
esas itibarile Hükümet ve Dahiliye encümeni lâ
yihalarından alınmıştır. 

Lâyihanın sonuna intikal devrine aid vaziyeti 
tanzim edecek muvakkat maddeler konulmuştur. 
Bunlardan ilk iki madde, Encümenimizce ilâve 
olunmuştur: ki birliğin faaliyete geçebilmesi için 
zarurî hükümleri ihtiva etmektedir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Basın birliği kanun lâyflıast 

MADDE 1 — Bütün yurda şamil ve merkezi 
Ankarada olmak ve hükmî şahsiyeti haiz bu
lunmak üzere Türk Basmbirliği kurulmuştur. 
Birlik Ankara; İstanbul, Ege, Karadeniz ve ce-
nub mmtakalan olarak yurdu beş mmtakaya 
ayınr mmtakalarm ihtiyacına göre artdırılması 
caizdir. Bu mmtakalarda basm odaları açılır. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı işleri yapan 
Türk vatandaşları birliği terkib ederler: 

a) Matbuat kanununa göre beyanname im
zalayarak veya sermayesinde ilişikli olarak mat
bua çıkaranlar. 

b) «a» fıkrasındaki matbuaların yazı, ha
ber, resim, fotoğraf ve tashih işlerinde çalışanlar. 

c) istihbarat ajansı kurumlarında «b» fık
rasındaki hükümlere girenler. 

ç) Matbuaların idare evi içinde bunlarm 

Lâyihanın ehemmiyetine binaen, bu içtima 
senesi içinde kanuiyet kesbedebilmesi için müs
taceliyetle müzakeresinin Umumî Heyetin tasvi
bine arz olunması ricasile Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Adliye En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. Aksoy 
Kocaeli 
8. Yargı 
Antalya 

T. Arıcan 
Bursa 

S. F. Talay 
îçel 

H. Ongun 

Bu M. M. 
Konya 

* R. Türel 
Denizli 

N. A. Küçuka 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Kayseri 
R, özsoy 
Kocaeli 

R. Akça 
Urfa 

F. Gökbudak 

Kâ. 
Erzurum 

F. Sirmen 
Kocaeli 
H..Tan 

Kayseri 
H. F. Perker 

Balıkesir 
ö. Evren 
Ankara 

M. ökmen 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEGİŞTlRlŞl 

Basın birliği kanunu lâyihası 

Birliğin teşkili 

MADDE 1 — Büyük yurda şamil ve merkezi 
Ankarada olmak ve hükmî şahsiyeti haiz bu
lunmak üzere Türk basm birliği kurulur. 

Birlik teşkilâtı noktasından Ankara, İstan
bul, Eğe, Karadeniz ve cenup olmak üzere beş 
mmtaka tesis edilir. Mmtakalarm ihtiyaca gö
re arttırılması caizdir. 

Bu mmtakalarda basm odaları açılır. 

Birliğin teşekkül maksadlan 

MADDE 2 — Türk basm mensuplarının 
müşterek hak ve faydalarmı temin etmek; 
iş kanunu dışmda kalan birlik mensuplarından 
basm sahasmda çalışanlarla i§ veren veya ve
kili arasında iş akdi esaslarmı tanzim eyle
mek; bu münasebetlerden doğan ihtilâflarda 
taraflardan birinin müracaati halinde bu ih
tilâfları gidermeğe çalışmak; gazetecilik mek-
teb veya meslek kursları açmak; Türk basmmı 
temsil etmek; beynelmilel meslek temasları 
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idare, muhasebe ve dışmda abone, ilân ve para 
toplama işlerile uğraşanlar. 

d) istihbarat ajansı kurumlarında «ç» fık
rasındaki işlerle uğraşanlar. 

e) Matbuat kanununa göre beyanname vere
rek tek basma veya ortak olarak basmevi açan
lar ve bu basm evlerinde dizme, cild, baskı ve 
klişe işlerinde çalışanlar. 

f) Tek basma veya ortak olarak matbualarda 
ilân neşrine delâlet edenler ve onların büro
larında çalışanlar. 

g) Matbuat kanununda yazılı her türlü mat
buaların büyük küçük ticaretinde bulunanlar. | 

H) Matbuat kanunu mucibince her türlü I 
matbuanın tabiliğile uğraşanlar. 

Bu işleri yapanlar birliğe girmeğe mecbur
durlar. 

Yukaridaki fıkraların hükümleri dışmda 
kalan serbest muharrirlerle telif haklarından 
faydalananlar dilerlerse kuruma yazılabilirler. 

MADDE 3 — Birliğin aşağıda yazıldığı veç
hile altı teşekkülü vardır; 

1 - Mmtaka kongreleri. 
2 - Mmtaka oda idare heyetleri. 
3 - Haysiyet divanları. 
4 - Umumî kongre. 
5 - Merkez heyeti. 
6 - Yüksek haysiyet divanı. 

Da. E. 

yapmak; meslek haysiyet ve tesanüd duyku-
larmı kuvvetlendirmek; matbuatı millî mak-
sadlar "uğrunda uyanık ve toplu bir halde bu
lundurmak. 

Birliğin azalan 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı işleri yapan 
vatandaşlar, birliği terMb ederler: 

A - Matbuat kanununa göre beyanname 
imzalryarak çıkarılan matbua sahibleri ile 
bu matbuaların ve istihbarat ve neşriyat ajan
sı müesseselerinin yazı, haber, resim, fotoğ
raf, tashih, idare, muhasebe, abone, yazma 
ve ilân alma işlerinde çalışanlar ve gazeteler 
için tahsilatta bulunanlar ve bunlarm ser
mayelerinde alâkası olanlar. 

B - Matbuat kanununa göre beyanname ve
rerek tek basma veya ortaklıkla matbaa açan
lar ve matbaalarda dizme, kilise, baskı ve cild 
işlerinde çalışanlar, 

C - Tek basma veya ortaklıkla matbaalarda 
ilân neşrine delalet edenler, 

D - Matbuat kanununda yazılı her türlü 
matbuaların tâbiliğini ve büyük küçük ticare
tini yapanlar, birliğe girmeye* mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkraların hükümleri dışmda ka
lan serbest muharrirlerle telif haklarmdan fay
dalananlar^ dilerlerse birliğe yazılabilirler. 

Türlâyede çalışan yabancı basm mümessil 
ve mensubları, merkez heyeti kararile birliğe 
misafir aza yazılabilirler. 
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MADDE 4 — Birliğin teşkil maksadı şunlar
dır: 

Türk basın mensuplarının müşterek hak ve 
faydalarını temin ve iş kanunu dışmda ka
lan mensuplarından basm sahasında çalışan
larla iş veren veya vekili arasmda iş akdi 
esaslarını tanzime ve bu münasebetlerden doğan 
ihtilâflarda taraflardan birinin müracaati ile 
bu ihtilâfları gidermeğe çalışmak, gazetecilik 
mekteb veya kursları açmak, Türk basınını 
temsil etmek ve beynelmilel meslek temasları 
yapmak, meslek haysiyet ve tesanüd duyku-
larmı kuvvetlendirmek, matbuatı millî mak-
sadlar uğrunda uyanık ve toplu bir halde bu
lundurmak için tenvir etmek. 

MADDE 5 — İkinci maddede sayılan ve 
birliğe \ girmeleri mecburî olan kimseler bu
lundukları mmtakalarm basınbirliği odaları
na yazılarak vesika almaksızın bu meslek ve 
sanatlarını yaparlarsa o yerin en büyük mül
kiye memurunun yazılı emrile zabitaca işten 
men edebilir. Bu halin tekerrüründe mahallî 
idare heyetlerince haklarında 25 liraya kadar 
temyizi kabil olmamak üzere hafif para cezası 
hükmoltmur. Hükmolunan para cezasını ver
mekten imtina edenler hakkmda Cumhuriyet 
müddeiumumiliğince hapse tahvil suretile ceza 
infaz olunur. 

MADDE 6 — Birliğin azaları ihtisaslarına 
göre: gazeteci, idareci, işçi, ilâncı matbaacı, 
tâbi ve satıcı (Müvezziler hariçtir) adlı yedi iş 
koluna ayrılırlar. Bir aza iki kola giremez. 

MADDE 7 — Siyasal gazete ve mecmuaların 
yazı, haber, fotoğraf ve resim işlerinde ve mat
buat umuna müdürlüğünün teknik işlerinde üç 
yıl çalışmış olan gazeteciler birlik merkez he
yeti kararile 22 nci maddede gösterildiği cihetle 
kart taşımaya salâhiyet kazanırlar. 

Bu kanunun neşrinden önce on beş yıl ga-

e -
Da. E. 

Birliğin teşekkülleri 

MADDE 4 — Birliğin aşağıda yazıldığı veç
hile altı teşekkülü vardır. 

1 - Umumî kongre, 
2 - Mmtaka kongreleri, 
3 - Merkez heyeti, 
4 - Oda idare heyetleri, 
5 - Yüksek haysiyet divanı, 
6 - Haysiyet divanları. 

Birliğe girmeyenler 

MADDE 5 — ikinci maddede sayılan kim
seler, bulundukları mmtakalarm basm birliği 
odalarına yazılarak vesika almaksızın bu işleri 
yaparlarsa, o yerin en büyük mülkiye âmirinin 

' yazılı emrile zabıtaca işden men edilir. 
Bu halin tekerrüründe vilâyet idare heyet

lerince haklarında 25 liraya kadar temyizi ka
bil olmamak üzere hafif para cezası hükmolu-
nur. 

îş kolları 

MADDE 6 — Birliğin azaları ihtisaslarına 
göre: gazeteci, idareci, işçi,ilâncı, tabi ve satıcı 
(müvezziler hariç) olmak üzere yedi iş koluna 
ayrılır. 

Bir aza İM kola giremez. 

Türk hasın kartı 

MADDE 7 — Siyasî gazete ve mecmuaların 
yazı, haber, fotoğraf ve resim işlerinde ve mat
buat umum müdürlüğünün teknik işlerinde üç 
yıl çalışmış olan gazeteciler, birlik merkez he
yeti kararile (Türk basm kartı) verilir. 

Devlet memurları ve zabıta, bu kartı taşı
yanlara vazifelerini yaparken yardım ederler. 

(S . Sayısı : 304) 
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zetecilik ettikten sonra Siyasal gazete ve mec
mualarda daimî surette çalışmayıb yazı yazmak 
sımetile mesleğe bağlarını kesmedikleri hakkın
da birlik merkez heyetince karar verilenler ve 
seçimli vazife alanlar kart taşımak salâhiyetini 
muhafaza ederler. Birlik tarafından gazetecilik 
mekteb veya kursu açıldıktan sonra bu mekteb 
veya kursu muvaffakiyetle bitirenler bir yıl 
azalık ettikten sonra kart taşımak salâhiyetini 
kazanırlar. 

MADDE 8 — Mmtaka kongreleri o mmtaka-
daki bütün birlik azalarının iştirakile ve se
nede bir defa kurulur, tlkiçtimada ekseriyet 
hasıl olmazsa bir hafta sonra tayin olunan 
bir günde vaki olan davet üzerine her kaç kişi 
bulunursa kongre açılır. 

MADDE 9 — Mmtaka oda idare heyetleri 
mmtaka basm kongrelerince seçilir. 

Oda idare heyetleri kart taşıyan bir gazeteci 
azanm başkanlığında olmak üzere sekiz kart 
taşıyan gazeteci, bir idareci, bir işçi ve mm-
takada varsa bir ilâncı, bir tabı matbaacı ve 
bir satıcı azadan kurulur. 

Kongre önce mevcud azanm üçde ikisinin re
yi ile idare heyeti için bir başkan seçer. Başkan 
seçiminde üçde İM ekseriyet olmazsa ikinci bir 
seçim yapılır ve bu defa nisbî ekseriyetle seçim 
caizdir. Başkan lüzum görürse toplantmm ayni 
günde başka bir zamana bırakılmasını kongre
den ister. Kongre bu dileği kabul ile mükelleftir. 
Kongrenin toplantısı tekrar açılınca başkan 
idare heyeti için müretteb adedin üç misli nis-
betinde namzed gösterir. Namzed listesinde ida
re heyetinin iş bölümü yapılabilecek surette 
kâtib, muhasebeci^ veznedarlık vazifelerini ifa 
edecek üçer zatm isimleri gösterilir. Kongre 
bu listede yazdı zatlerden idare heyetinin aslı 
ve yedek azalanın seçer. 

Da. E. 

Bu kanunun neşrinden önce 15 yıl gazeteci
lik ettikten sonra siyasî gazete ve mecmualarda 
daimî surette çalışmayıp yazı yazmak suretile 
mesleğe bağlılıklarını hakikaten veya hükmen 
kesmedikleri hakkında birlik merkez heyetince 
karar verilenler, kart taşımak salâhiyetini haiz 
olurlar. 

Birlik tarafmdan gazetecilik mekteb veya 
meslek kursu açıldıktan sonra bu mekteb veya 
meslek kursunu muvaffakiyetle bitirenler, bir 
yıl azalık ettikten sonra kart taşımak salâhi
yetini merkez heyetinden taleb edebilirler. 

Mmtaka kongreleri 

MADDE 8 — Mmtaka kongreleri o mmtaka-
daki birlik azalarının iştirakile senede bir defa 
toplanır. 

Oda idare heyetleri 

MADDE 9 — O da idare heyetleri, mmtaka 
basım kongrelerince seçilir. 

Oda idare heyetleri; kart taşıyan bir gaze
teci azanm başkanlığında olmak üzere kart ta
şıyan en az dört ve en çok sekiz gazeteci ile 
diğer kollardan bu nisbetle mütenasib olarak 
en az İM ve en çok altı azadan teşekkül eder. 

(S . Sapsı : 3Û4.). 
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MADDE 10 — Basım birliğinin umumî kon
gresi mmtaka oda başkanları ve her mmtaka 
odasında kayıdlı her elli aza için bir delege ol
mak üzere mmtaka kongrelerince seçilecek oda 
delegeleri, her siyasal gazete adma imtiyaz sa
hibi veya baş muharrir veya umum neşriyat 
müdürü, merkez heyeti azalan ile kurulur. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık divanından 
Bakanlıklardan gönderilecek birer delege kon
gre müzakeratma iştirak ederlerse de rey ve 
intihaba iştirak etmezler. Matbuat umum mü
dürü kongrenin tabiî azasıdır. 

Ekseriyet olmazsa o hafta içinde tayin olu
nacak günde toplantı yapılır. 

MADDE 11 — Birlik merkez heyeti kart ta
şıyan bir gazeteci azanın başkanlığında olmak 
üzere 8 kart taşryan gazeteci aza ve bir ilâncı, 
bir tabı, bir bayi, bir matbaacı, bir işçi ve bir 
idareciden kurulur. Umumî kongre dağılmadan 
evvel mevcud azanm üçde ikisinin reyi ile mer
kez heyeti için bir başkan seçer. Başkan baş
muharrirlik sıfat ve salâhiyetini alan ve en az 
on yıl siyasal gazete muharrirliği etmiş olanlar 
arasından seçilir. Başkan lüzum görürse toplan
tının ayni gün bir başka zamana birakılmasmı 
kongreden isteyebilir. Kongre bu dileği kabul 
ile mükelleftir. Kongrenin toplantısı tekrar açı
lınca başkan merkez heyeti için müretteb ade
din üç misli nisbetinde namzed gösterir. 
namzed listesinde merkez heyetinde iş bö
lümü yapılabilecek surette umumî kâtib, 
muhasebeci, veznedarlık vazifelerini ifa 
edecek üçer zatin isimleri gösteri
lir kongre bu listede yazılı zatlerden merkez 
heyetinin aslî ve yedek azalarını seçer. 

Seçimde üçte İM ekseriyet olmazsa ikinci bir 
seçim yapılır ve bu defa nisbî ekseriyetle seçim 
caizdir. 

MADDE 12 — Birliğin bütün seçimleri gizli 
rey üe yapılır, ittifak halinde seçim açık rey ile 
yapdabilir. Birliğin idare heyetleri müretteb 
azanın yandan bir fazlasile açılır ve hazır bu-

Da. E. 

Umumî kongre 

MADDE 10 — Basın birliğinin umumî kon
gresi; oda başkanlığından ve odada kayidli her 
elli aza için bir delege olmak üzere mmtaka kon
grelerince seçilecek delegelerinden ve her siyasî 
gazete adma imtiyaz sahibi veya başmuharrir 
veya umum müdür veya yazı işleri müdüründen 
ve merkez heyeti azalarmdan teşekkül eder. 

Bakanlıklardan gönderilecek birer delege, 
kongre müzakeratma iştirak ederler. 

Matbuat umum müdürü kongrenin tabiî aza
sıdır. 

Merkez heyeti 

MADDE 11 — Birlik merkez heyeti; kart 
taşryan bir gazeteci azanm başkanlığında ol
mak üzere kart taşryan sekiz gazeteci aza ve bir 
ilâncı bir tabı, bir bayi, bir matbaacı, bir işçi 
ve bir idareciden teşekkül eder. 

Merkez heyetinin vazifeleri 
MADDE 12 — Birlik merkez heyeti, birliği

nin bütün işleri için en salâhyetli mercidir ve 
başlıca vazifeleri şunlardır: 

A - Mmtaka adetlerini tesbit eder.. 

(S . Sayısı: 304) 



— 9 — 
Hü. 

lunan azasmm çokluğu ile kararlarını verir. 
Beyler çeşid olursa başkanm bulunduğu taraf 
çokluk sayılır. Toplantıda ekseriyet olmazsa 
o hafta içinde tayin olunacak günde toplantı 
yapürr. 

MADDE 13 — Birlik merkez heyeti birliğin 
bütün işleri için en salahiyetli mercidir. Teşki
lâtın iyi işlemesi ve meslekin ileriletilmesi ve 
haklar mm tanıtılması için çalışır. 

A - Lüzum ve ihtiyaca göre mmtakaları tes-
bifc eder. 

B - Kart taşıyan gazeteciliğe teklif edilenler 
hakkmda karar verir. 

C - Hükümetle siyasal alanda iş birliğini dü
zer ve bu yolda birliğin azalarma direktif verir. 

Ç - Yardjm ve emekli sandıkları kurar ve iş
letir. 

D - Miatakaları teftiş, idare ve hesab bakım
larından tetkik eder ve onların çalışma prog
ramlarını tasdik eder. 

E - Gazetecilik mektebi veya kursları açar. 
F - Odalar m adî ve fevkalâde bütçelerini 

tasdik eder ücret adı ile yapacakları sarfiyatı 
gelirlerinin yarısı derecesile tahdid eder. 

G - Azaları arasmda samimiyet ve k rdeşlik 
duygularının devamma ve artmasına çalışır. 
Aralarında özel anlaşmazlıkları hal için tavas
sutlar yapar veya bu maksadla haysiyet divan
larını harekete getirir ve lüzum gördüğü mese
leleri haysiyet divanlarına verir. 

H - 4 - Bu kanunun tatbikine aid nizamna
menin tanzim ve tadilinde Hükümete beyanı mü-
talea eder. 

Da. E. 

B - Hükümetle matbuat arasmda işbirliğini 
tanzim eder ve bu maksadla birliğin azalarma 
direktif verir. 

0 - Yardım ve tekaüd sandıkları kurar ve 
işletir. 

D - Mmtakalarm, idare ve hesab işlerini tet
kik ve teftiş ve onların çalışma programlarını 
tasdik eder. 

E - Gazetecilik mektebi ve meslek kursları 
açar. 

P - Odalarm bütçelerini tetkik ve tasdik 
eder. 

G - Aza arasındaki anlaşmazlıkları hal için 
tavassutlar yapar veya bu maksatla haysiyet di
vanlarım harekete getirir. 

Haysiyet divanları 

MADDE 13 — Birlik azası arasmda çıkacak 
şahsî anlaşmazlıklarla bu kanun ve nizamnameye 
uygun olmayan halleri iddia edilen azaya aid 
işlere bakmak üzere mmtakalarda haysiyet di
vanları ve Ankarada yüksek haysiyet divanı 
kurulur. > . "1 

Haysiyet divanları, meslekde en aşağı beş 
sene çalışmış olan ikisi Türk basm kartmı haiz 
gazeteci ve biri diğer kol meüsublarmdan olmak 
üzere mmtaka kongrelerince seçilen beş aslî ve 
beş yedek aza ile vilâyet Cumhuriyet müddei
umumisi ve (Mevcüd ise) hukuk işleri müdürün
den teşekkül eder. 

Yüksek haysiyet divanı, umumî kongrece 
seçilen Türk basm kartmı haiz altı gazeteci aza 
ve altı yedek aza ile Temyiz mahkemesi ve Dev
let şûrası başkanları tarafmdan memur, edilecek 
birer daire reisinden ve Matbuat umum müdü
ründen teşekkül eder. 

Yüksek haysiyet divanı en az yedi azasmm 
huzuru ile toplanır. 

Yüksek haysiyet divanı başkanının bir yıl 
için kendi arasmdan seçer ve bu seçimi ilân eder. 

(S . Sayısı: 304) 
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MADDE 14 — Kongreler hesab işlerile uğ
raşmak üzere lüzumu kadar murakıb seçerler. 

Odalarm ve merkezin murakıbleri her üç ay
da bir veya lüzum gördüklerinde odalarm veya 
birliğin hesablarmı kontrol etmeğe salahiyetli
dirler. Murakıbler buldukları yanlışlıkların 
düzeltilmesini oda ve merkez heyetinden isteye
bilirler. Murakıblerin raporları oda ve birlik 
kongresine verilir. 

MADDE 15 — Birlik azası arasmdan çı
kacak şahsî anlaşmazlıklarla kanun ve nizam
nameye uygun olmayan halleri iddia edilen aza
ya aid işlere bakmak üzere mmtakalarda hay
siyet divânları ve Ankarada yüksek haysiyet di
vanı kurulur mmtakalarda kongreler mevcu
dun yarısından bir fazla reyile mesleke en aşağı 
beş yıl çalışmış olanlar arasmda biri behemehal 
gazeteci olmak üzere üç aza ve yedeklerinden 
mürekkeb bir haysiyet divanı seçer. Mmtaka 
merkezinin bulunduğu vilâyetin Cumhuriyet 
müddeiumumisi, varsa o vilâyetin hukuk işleri 
müdürü tabiî aza olarak divana iştirak eder. 
Başkanlığa kart taşıyan bir gazeteci intihab olu
nur. Yüksek haysiyet divanı kongrece seçilen 
altı gazeteci aza ve altı yedeğile temyiz mahke
mesi ve Devlet şûrası başkanları tarafından me
mur edilecek birer daire reisi ve Matbuat umum 
müdüründen kurulur. Yüksek haysiyet divanı 
en az yedi azasmm huzuru ile toplanır. Gazeteci 
azadan her hangi birinin maazeretle bulunma
ması takdirinde sırf o toplantılar için yedekteki 
azalardan birisi çağındır. Yüksek haysiyet di
vanı başkanmı bir yıl için kendi arasmdan seçer 
ve bu seçimi ilân eder. 

Oda başkanları, birlik merkez heyeti başkam 
bir işi oda ve merkez heyetleri kararile haysiyet 
divanlarına verebilirler. Birlik azaları uğra
dıkları her hangi bir muameleden haysiyet di
vanlarla başvurabilirler. Haysiyet divanı ilgili
lere haklarında isnad olunan işi yazı ile bildi
rir ve cevab için üç gün mühlet verirler. İl
gililer müddet içinde yazılı müdafaalarım di
van başkanlarına verirler ve ayrıca da divanda 
ağızdan da kendilerini müdafaa edebilirler. Bir 

Da. E. 

Haysiyet divanlarının kararlan 

MADDE 14 — Haysiyet divanları ihtar, tev
bih ve bir aya kadar işden men cezası verir. 

İhtar ve tevbih cezaları katidir, tşden men 
kararlarına bir hafta içinde yüksek haysiyet 
divanı nezdinde itiraz olunabilir. 

Yüksele haysiyet divanı kararları 

MADDE 15 — Yüksek haysiyet divanı, ihtar 
ve tevbih cezalarından başka üç aya kadar işden 
men ve birlikten çıkarma kararlarını verir. 
Yüksek haysiyet divanı kararları nihaîdir, 
yalnız meslekten çıkarma kararma karşı Şûrayi 
devlete müracaat edilebilir. Bu müracaat, ka
rarın infazını tehir etmez. 

( S. Sayısı : 304 ) 
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iş divana intikal ettikten sonra o iş hakkında 
matbuaların sayfalarında neşriyat yapılmaz. 

Divanlar ilgilileri dinledikten ve işi incele
dikten sonra iki gün içinde kararlarını tebliğ 
ederler. Bu kararların neşri yine haysiyet di
vanlarının kararlarına bağlıdır. Haysiyet di
vanlarının ihtar ve açık azarlama kararları ke
sindir. Bunlardan başka kararlar için ilgililer 
kararların tebliği tarihinden itibaren bir hafta 
içide yüksek haysiyet divanı nezdinde itiraz 
edebilir. Yüksek haysiyet divanı ilgilileri yazı 
ile dinler. Ağızdan da müdafaaları dinlenebilir. 
Bu divanm kararı kesindir. Haysiyet divanm 
müzakereleri ve zabıtları gizli tutulur. Onları 
bilerek veya bilmeyerek açığa vuranlar yük
sek haysiyet - divanma verilirler. Bu hareket 
yüksek haysiyet divanı azalarından biri tara
fından yapılırsa, bu aza hakkmda da yüksek 
haysiyet divanı başkanlığına şikâyet olunur 
yüksek haysiyet divanı bu azası hakkmda tah
kikat açar ve o meselenin müzakeresine yedek
teki azanm huzuru ile devam eder. Divanm 
kağıdlan ve defterleri bölgelerde sekreterin bü
rosunda ve merkezde umumî kâtibin bürosunda 
kilid altmda bulundurulur. Haysiyet divan m m 
kararları ilgililere, oda heyetlerine ve birlik 
merkez heyetlerine bildirilir. Neşrine karar ve
rilmeyenlerin neşri yasaktır. 

MADDE 16 — Haysiyet divanı aşağıdaki 
meslekî suçlan yapanları cezalendırn*. 

A) Basm mesleğinin şerefini kıranlar ve ona 
zarar vereler. 

B) Meslekdâşlarmm aleyhinde, onların şe
reflerini kırabilecek yazı yazan ve söz söyleyen
ler, 

C) Birlik nizamnamesine uygun olarak ha
reket. etmeyenler, birlik merkez heyetinin bu 
nizamnameye uygun olarak yaptığı talimatna
meleri, verdiği kararlan ve haysiyet divanla
rının kararlarını dinlemeyenler veya bu karar
lan hükümsüz birakacak surette suçluya yar
dım edenler, 

! Ç) Bir haber veya mütaleayı neşir veya giz
lemek için para almak veya hususî bir fayda 
temin etmek maksadile tehdid veya teşebbü
sünde bulunanlar, 

D) Gayri kanunî rekabet yapanlar, 

(S. Sayısı : 304) 

MADDE 16 — İhtar cezası yazı ile ilgiliye 
bildirilir ve odanm salonunda bir hafta dur
mak üzere asılır. 

Tevbih cezası oda salonunda bir ay asılır 
ve oda kongresinde okunur. Divan kararmda sa
rahat bulunduğu takdirde tevbih cezası, matbu
atla ilân edilir. 

tşden men kararlan kesinleştikten sonra bu 
karar suçlunun çalıştıkları müessese sahibine 
ve o müessesenin neşriyat müdürüne ve o ye
rin en büyük mülkiye âmirine bildirilir. Ge
rek suçlunun çalıştığı müessese sahibi ve gerekse 
ilgili Devlet memuru, divan hükümlerini yerine 
getirmekle mükelleftir. Bu kararlar matbuatla 
da ilân olunur. 

Aleyhde olan kararlan, kendilerine ilân için 
tevdi edilen gazete ve mecmualar ilk çıkarılacak 
nüshada neşre mecburdur. 
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E) İlân veya abone paralarını alıb da bun
ların karşılığını ödemeyenler veya neşri tarife
sinden yüksek nisbetlerde ilân veya abone be-
deli alanlar. 

MADDE 17 — Haysiyet divanları yukarıki 
maddenin (D) fıkrasına giren hallerde kararını 

vermeden önce iki tarafı barıştırmak veya haksız 
olarak işinden edilenin hakkmı temin teşebbüsü 
yapabilir. Mmtaka divanları suçun derece veya 
önemine göre ihtar, tevbih ve bir aya kadar iş
ten men cezası verir. İhtar veya tevbih cezala
rını kesin olarak verebilen mmtaka divanları
nın yalnız işden men kararlarına bir hafta 
içinde yüksek haysiyet divanı nezdinde itiraz 
olunabilir. İhtar cezası yazı ile ilgiliye bildiri
lir ve odanın salonunda bir hafta durmak üzere 
asılır. Tevbih cezası da oda salonunda bir ay 
asılır ve oda kongresinde okunur. İlânı için 
divan kararında sarahat olmak şarttır. İşden 
men kararlan yüksek haysiyet divanlarmca ke
sinleştikten sonra bu karar çalıştıkları mües
sese sahibine ve o müessesenin neşriyat müdü
rüne ve o yerin en büyük mülkiye memuruna 
tebliğ edilir. Gerek suçlunun çalıştığı müessese 
sahibi ve gerekse ilgili Devlet memuru divan 
hükümlerine yerine getirmekle mükelleftir. Bu 
kararlar matbuatta da ilân olunur. 

Mmtaka haysiyet divanları suçun derecesine 
göre bir aydan fazla işten men cezası vermeği 
mülâhaza ettiği meseleleri doğrudan doğruya 
yüksek haysiyet divanma tevdi ederler. 

İşden men edilenler muharrir ise, gerek im
zalı ve gerek imzasız ve gerek müstear adla yaz-
dıkları yazılar matbualara konamaz. Gazeteci 
iseler, o müddet zarfmda gazetecilikle, diğer ba-
sm işlerinde iseler, bu işlerle uğraşamazlar. 
İşten men edilenlerin yazılarını koyan ve onları 
çalıştıran neşriyat müdürleri ve müessese sahib 
ve müdürleri haysiyet divanma verilirler. Ga
zete ve müessese sahihleri hakkındaki işten men 
kararlan gazetenin neşriyata devamında ahlaki 
mahzur yoksa para cezasına çevrilebilir. 

MADDE 18 — Yüksek haysiyet divanı yu
karıki cezalardan başka 3 ay kadar men ve bir
likten kesin olarak çıkarma kararlarım verir. 
Bu kararlarm suçlunun çalıştığı müesseseye ve 
© yerin en yüksek mülkiye memuruna bildirir 

D». 

MADDİÎ17 — İşden men edilenler muharrir 
ise, gerek imzalı ve gerek imzasız ve müstear 
adla yazdıkları yazüar matbualara konamaz. 
Gazeteci iseler, o müddet zarfmda gazetecilikle; 
diğer basm işlerinde iseler, bu işlerle uğraşa
mazlar. 

İşden men edilenlerin yazılarını koyan ve 
ve onları çalıştıran neşriyat müdürleri ve mües
sese sahib ve müdürleri haysiyet divanma veri
lirler.. 
Gazete ve müessese sahihleri hakkındaki iş

ten men kararları, gazetenin neşriyata deva
mında ahlâkî mahzur yoksa, para cezasma 
çevrilebilir. 

MADDE 18 — Basm birliğinden çıkarılan-
lar; haklarındaki kararm meriyete girdiği ta
rihten bir yıl sonra, evvelce verilmiş cezanm 
kaldırılması için Yüksek haysiyet divanma nrP 
racaat edebilirler. 
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ve o mmtakalarda bir gazete ile ilân eder. îş-
den men cezası alanlar o seçim yüı içinde birlik 
teşkilâtında her hangi bir seçimli işe geçmez 
ve üzerindeki seçimli işleri kaybeder. îşden 

men cezası yiyen kimse gazeteci aza ise azalıktan 
doğan haklarını içinde bulunduğu seçim yılı 
aonuna kadar kaybeder. Yüksek haysiyet di
vanı kararları nihaidir. Yalnız meslekten çı
karma kararma karşı Şûrayi devlete itiraz edi
lebilir. 

MADDE 19 — Basm birliğinden çıkarılan
lar hakkındaki kararm meriyete girdiği tarihten 
bir yıl sonra, evvelce verilmiş cezanm kaldı
rılması için yüksek haysiyet divanma müracaat 
edebilirler. Divan, başvuranın umumî ahvalini 
gözönüne alarak o kimse hakkmda yeniden bir
liğe girme karan verebilir. 

Da. E. 

MADDE 20 — Birliğin gelirleri şunlardır: 
A) Azanm aylık taahhüdleri; 
Maaşlı, ücretli, haftalıklı, gündelikli veya 

yıllıklı olanların aldıkları paralarm aylığa irca-
ile bunun yüzde biri müessese sahibleri hakkmda 
yılda 24 liradan az olmamak üzere kazançlarına 
nazaran yüzde bir, 

B) Azasmm verecekleri duhuliye bir liradır. 
O) Birliğin mülklerinin gelirleri, 
Ç) Müsamere ve gezi gelirleri, 
D) Birliğin neşriyatınm gelirleri, 

Divan, müracaat edenin umumî ahvalini 
gözönüne alarak o kimse hakkmda yeniden 
birliğe girme kararı verebilir. v 

Birliğin gelirleri: 

MADDE 19 — Birliğin gelirleri şunlardır. 
A - Azanın iştirak hisseleri 
Maaşlı, ücretli, haitalıklı, gündelikli veya 

aylıklı olanların safi olarak aldıkları paralarm 
yüzde biri ve müessese sahihlerinin yılda 24 
liradan az olmamak ve gazete sahiblerinin ga
zetecilikten olan gelirlerini yine 24 liradan 
az olmamak üzere kazançlarının yüzde biri bu 
iştirak hisseleri her ay başmda müessese sa
hibleri veya muhasibleri tarafından, alâkalı
dan kesilir. Oda kasalarına makbuz muka
bilinde muntazaman tediye edilir. En geç 
bir hafta zarfında bu tediye yapılmadığı tak
dirde geçmiş günler için yüzde 9 faiz hesabile 
muhasip ve müdürler şahsen öderler. 

B - Azanm verecekleri duhuliye, 50 kuruş
tan eksik ve 500 kuruştan çok olmamak üzere 
idare heyetlerince takdir edilir. 

O - Birlik mallarmm gelirleri, 
Ç - Müsamere ve emsali gelirler, 
D - Birlik neşriyatınm gelirleri, 
E - Birlik namına yapılacak teberruler. 

MADDE 20 — Vazife dolayisile yabancı 
memleketlere gidecek gazetecilere, Dahiliye ve
killiğinin tasvibile parasız pasaport verilir. 
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MADDE 21 — Birliğin gazeteci azasına bir
lik merkez heyeti tarafından «Türk basım kartı» 
verilir. Bu kartı taşıyanlara vazifelerini ya
parken Devlet memurları ve zabıta yardım eder. 

MADDE 22 — Vazife dolayısile yabancı 
memleketlere gidecek gazetecilere Dahiliye ve
killiğinin tasvibi ile parasız pasaport verlir. 

MADDE 23 — Kanunun tatbik suretlerini 
göstermek üzere bir nizamname yapılacaktır. 

Basın mensublarmm tesbitile kongrelerin 
ne suretle içtimaa davet edileceği bu nizamna
mede tayin olunur. 

MADDE 24 — Kanun hükümleri Resmî Ga
zetede basıldığı günün ertesinden itibaren yü
rümeğe başlar. 

MUVAKKAT MADDE — istanbul matbuat 
cemiyetinin bütün hakları ve vecibeleri birliğe 
devrolunur. Emlakinin intikali her türlü resim 
ve vergiden muaftır. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerini 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

İcra 

Bş. Y. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Maf. V. 

S. Artkan 
S. î. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetmkaya 

G. I. V. 
Bana Tarkan 

11 

• 

c. 

- V -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrdh 
îfc.V. 

Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkim 

Da. B. 

MADDE 21 — Bu kanunun tatbik suretle
rini gösteren ve birliğin dahilî işlerini tes-
bit eden bir nizamname tanzim edilir. 

MUVAKKAT MADDE — İstanbul Matbuat 
cemiyetinin bütün haklan ve vecibeleri bir
liğe devrolunur. Emlâkinin intikali her türlü 
resim ve vergilerden muaftır. 

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎEÎŞİ 

Basın birliği kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Birliğin kuruluşu ve kuruluş maksadları 

MADDE 1 — Türkiyede çıkan gazete ve mec
muaların sahiblerile bunlarm yazı, haber, resim, 
fotoğraf ve tashih işlerinde ücretle, devamlı ve 
muntazam surette çalışarak bu işi kendine mes
lek edinen kimselerden mürekkeb olmak ve hük
mî şahsiyeti haiz bulunmak üzere (Türk basm 
birliği) adı ile bir birlik teşkil olunmuştur. Bir
liğin merkezi Ankaradadır. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede saydan ve 
birliğin kanunî azasını teşkil eden kimseler,, bir
lik dışmda gazetecilik meslekini icra edemezler. 

Bir gazete veya mecmuanın intişara başlama
sından itibaren en çok bir ay içinde bu gazete 
veya mecmuanın sahiblerile burada çalışan ve 
birinci maddede yazdı vasıf ve şartları haiz bu
lunan diğer gazeteciler birliğe yazdmak için mü
racaat etmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyete 
riayet etmeyenler, birliğe kaydolununcaya ka
dar o yerin en büyük mülkiye âmirinin emri ile 
mesleklerini icradan menedilirler. Memnuiyet 
hilâfma hareket edenler ve bunları çalıştıranlar 
hakkında beş liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. Tekerrüründe bu 
ceza iki kat olarak verilir. 

Birliğe yazdmak için vaki müracaatların red
dine dair mmtaka idare heyetlerince verilecek 
kararlara karşı alâkadarlar Dahiliye vekâletine 
itiraz edebilirler. Dahiliye vekâletince itiraz 
üzerine verilecek kararlar katğidir. 

MADDE 3 — Meslekten çekilmiş eski gaze
tecilerle yukarıki madde dışmda kalan serbest 
muharrirler ve yabancı gazete ve mecmuaların 
Türkiyede çalşan Türk veya ecnebi muhabir
leri merkez idare heyetinin karan ile birliğin 
müsafir azalığma kabul olunabilirler. Bunlar 
birlik içinde intihab etmek ve edilmek hakkmı 
haiz değildirler. Kongre müzakerelerinde bu
lunabilirler, fakat reye iştirak edemezler. 

MADDE 4 — Birlik, merkezleri Ankara, İs
tanbul, İzmir, Adana ve Trabzonda olmak üzere 
beş mmtakaya ayrılır. Mmtakalarm ihtiyaca 
göre arttırılması caizdir. 

Birinci madde mucibince Birliği teşkil eden 
basm mensubları bulundukları mıntıka odala
rına kaydolunurlar. 

MADDE 5 — Birliğin teşkilinden maksad, 
Birliğe dahil Türk basm mensublarmm maddî 
manevî, ferdî ve müşterek menf aatlarmı müda
faa ve temin etmek, meslekin şeref ve vekarmı 
korumak, meslekte inzibat ve intizamı idame et
mek, tesanüd duygularını kuvvetlendirmek, ga
zetecilik mektebleri veya meslek kursları aç
mak, beynelmilel meslek temasları yapmak, 
Türk basmmı temsil etmek, matbuatı millî mak-
sadlar uğrunda uyanık ve toplu bir halde bu
lundurmak, Cumhuriyetin menfaatlerine hadim 
kılmaktır. 

İkinci fasıl 

Birliğin uzuvları 

MADDE 6 — Birliğin uzuvları şunlardır: 
1) Umumî kongre; 
2) Mmtika kongerleri; 
3) Merkez idare heyeti; 
4) Mmtika idare heyetleri; 
5) Yüksek haysiyet divanı ve mmtaka hay

siyet divanları. 

1 - Umumî kongre: 

MADDE 7 — Umumî kongre, her mmtaka-
daki idare heyetleri reislerinden ve odada ka-
yıdlı beher elli aza için bir delege olmak üzere 
mmtaka kongrelerince seçilecek delegelerden ve 
her siyasî gazete adma gönderilecek imtiyaz 
sahibi veya başmuharrir veya umumî neşriyat 
müdürü veya yazı işleri müdüründen ve Mer
kez idare heyeti reis ve azalarından terekküb 
eder. 

Matbuat umum müdürü kongrenin tabii aza-
sıdır. Müzakere ve.kararlara iştirak eder. 

MADDE 8 — Kongrenin salâhiyetleri, bir
liğin vaziyeti ve umumî faaliyeti ve bu faaliye
tin esaslı neticeleri hakkında Merkez idare he
yeti tarafından hazırlanacak raporu müzakere 
ve münakaşa, birliğin hesablarmı ve senelik bi
lançosunu tedkik, Merkez idare heyeti azasını 
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intihab etmek, mevzuat hükümleri dairesinde 
birliğin nizamnamesini vücuda getirmek ve ica
bında bu nizamnamede tadiller yapmak, birlik 
mmtakklarmm hududlarmı tesbit etmek ve 
ihtiyaç halinde bu mmtakalarm. arttrlmasna 
karar Vermek ve umumiyetle birliğin menfaat
lerine taallûk eden her türlü işler hakknda ka
rarlar ittihaz eylemektir. 

Umumî kongre, iki senede bir defa, içtima 
için tayin edilen günden en aşağı 15 gün evvel 
merkez idare heyeti reisinin vaki daveti üzerine 
Ankarajda veya Dahiliye vekletinin tensib ede
ceği diğer bir şehirde toplanır. 

Dahiliye vekâletince, veya merkez idare he
yetince görülecek lüzum üzerine umumî kongre
nin fevkalâde içtimaa daveti caizdir. 

Umumî kongrenin ruznamesi merkez idare 
heyeti tarafından tanzim olunarak davetle bir
likte azaya bildirilir. Bir meselenin ruznameye 
aimması için aza tarafından vaki olacak taleb-
lerin, içtimadan en az beş gün evvel merkez 
idare heyetine bildirilmesi lâzımdır. Merkez ida
re heyetince taleb kabul olunmadığı takdirde 
talebin mevzuu olan işin umumî kongre tara
fından ruznameye almarak müzakere edilmesi
ne karar verilebilir. 

Hükümet tarafnıdan istenilecek her hangi bir 
mevzuun ruznameye alınması ve umumî kongre
de görüşülmesi veya ruznameden çıkarılması 
mecburidir. 

Rapor ve bilançoların umumî kongrede tasvi
bi merkez idare heyetinin ibrasmı tazammun 
eder. 

Merkez idare heyetinin muamele ve hesabla-
rmm murakabesi tarzma umumî kongrenin iç
tima ve karar nisabma ve müzakere usullerine 
ve saireye aid hususlar, umumî hükümler dai
resinde «birlik nizamnamesile tesbit olunur, 

II. Mmtaka kongreleri : 

MADDE 9 — Mmtaka kongreleri mmtaka 
idare heyetinin.daveti üzerine her mmtakadaki 
birlik azalarının iştirak ile iki senede bir defa 
toplanır; ve mmtakalarm mesleki alâkadar «eden 
işleri hakkmda müzakerelerde bulunur ve icab 
eden kararlan verir. 

Mmtaka idare heyetlerini ve umumî kongre
ye gönderilecek murahhasları intihab etmek mm
taka kongrelerine aiddir. Bu kongrelerin salâ

hiyetine giren sair hususlar ile içtima ve müza
kere usulleri birlik nizamnamesile tesbit olunur. 

IIIVMerkez idare heyeti: 

MADDE 10 — Merkez idare heyeti, umumî 
kongrenin murakabesi altında ve onun karar 
ve direktifleri dairesinde çalışan, birliğin en 
yüksek ve salahiyetli idare uzvudur. 

Birliği kazaî ve idarî makamlar nezdinde ve 
üçüncü şahıslara karşı merkez idare heyeti tem
sil eder. 

MADDE 11 — Merkez idare heyeti bir reis 
ile 8 - 14 azadan mürekkebdir. Umumî kongre 
tarafından iki sene müddetle, intihab olunur. 
Müddeti biten azanm yeniden intihabı caizdir. 

Merkez idare heyeti azasmm, gazete ve 
mecmua sahiblerile gazete ve mecmualardan 
çalışanlardan mürekkeb olması şarttır. 

Merkez idare heyetine aza seçilebilmek için 
gazetecilik meslekinde en az iki sene çalışmış 
olmak lâzımdır. 

MADDE 12 — Merkez idare heyetinin başlı
ca salâhiyetleri şunlardır: 

a) Hükümetle matbuat arasında iş birliğini 
tanzim etmek ve bu maksadla birlik azalarma 
direktifler vermek; 

b) Maluliyet, hastalık, işsizlik, ihtiyarlık ve 
ölüm gibi hâdiselerin iktisadî neticelerine karşı 
birlik mensublarmm ve ailelerinin korunmasını 
temin edecek yardım ve tekaüd sandıkları ve
ya müşterek sigortalar tesis etmek; 

c) Gazetecilik mektebleri ve meslek kursları 
açmak; 

d) Aza arasındaki anlaşmazlıkların hal ve 
izalesine çalışmak ve bu maksadla icabmda 
haysiyet divanmı harekete getirmek; 

e) Birliğin hesablarmı tutmak, kadro ve 
bütçesini vücude getirmek, umumî kongreye 
verilecek rapor ve bilançoyu tanzim etmek; 

f) Mmtakalarm idare ve hesab işlerini ted-
kik, teftiş ve murakabe etmek, mmtakalara fa
aliyet tarzları hakkmda lüzumlu göreceği direk
tifleri vermek; 

g) Memleket dışmda Türkiye matbuatını 
temsil edecek heyetleri veya murahhasları seç
mek; 

h) Umumiyetle, birlik işlerini tedvir etmek 
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Ve birliğin maksadİarma hadim her türlü faali
yetlerde bulunmaktır. 

IV - Mmtaka idare heyetleri: 

MADDE 13 — Mmtaka idare heyetleri, ga
zetecilik meslekinde en az iki sene galışmış olan 
mmtakadaki birlik mensubları arasından mm
taka kongrelerince seçilecek beşer kişiden mii-
rekkebdir. 

Vazifeleri iki sene devam eder müddeti bi
tenlerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

MADDE 14 — Mmtaka idare heyetlerinin 
vazifeleri, umumiyetle, birliğin o mmtakaya 
aid işlerini tedvir etmek, mmtaka odalarının 
hesablarmı tutmak, senelik bilançolarım ve fa
aliyet raporlarım tanzim ederek mmtaka kongre
sine vermek, merkez idare heyeti tarafmdan 
verilecek işleri ve birlik nizamnamesinde tes-
bit olunacak sair vazifeleri yapmaktır. 

V-Haysiyet divanları: 

MADDE 15 — Birlik mensubları arasında 
çıkacak şahsî anlaşmazlıklarla, meslek haysi
yet ve şerefine taallûk eden meseleleri ve birli
ğin bu kanun ile tesbit olunan maksadİarma 
aykırı hareketleri iddia olunan birlik mensub-
larmm vazifelerini tedkik ederek icab eden ka
rarları vermek üzere, her mmtakada birer (Mm
taka haysiyet divanı) ve Ankarada bir bir (Yük
sek hasiyet divanı) kurulur. 

MADDE 16 — Mmtaka hasiyet divanları, 
meslekte en aşağı iki sene çalışmış olan birlik 
mensubları arasmdan mmtaka kongrelerince 
seçilecek 3 aslî ve 3 yedek azadan ve mahallî 
Cumhuriyet Müddeiumumisi ile - Varsa - Hu
kuk işleri müdüründen terekküb eder. 

Yüksek haysiyet divanı, meslekte en aşağı 
üç sene çalışmış birlik mensubları arasmdan 
Umumî kongrece seçilecek 6 aslî ve 6 yedek aza 
ile Temyiz mahkemesi ve Devlet şûrası reisleri 
tarafmdan memp edilecek birer daire azasmdan 
ve matbuat umum müdüründen teşekkül eder. 

Haysiyet divanları, reislerini kendi araların
dan seçer. v i 

Haysiyet divanları ile Yüksek haysiyet diva
nının müddeti iki senedir. Müddeti bitenlerin 
azalığa tekrar seçilmesi caizdir. 

MADDE 17 — Mmtaka haysiyet divanları, 
ihtar, açık ihtar ve bir aya kadar meslek icra
sından men cezası verir. 

İhtar ve açık ihtar cezalan katğidir. 
Meslek icrasından men kararlarına, karşı, 

kararm yazı ile alâkalıya tebliğinden itibaren 
15 gün içinde Yüksek haysiyet divanma itiraz 
olunabilir. 

MADDE 18 — Yüksek Haysiyet divanı, ihtar 
ve açık ihtar cezalarından başka üç aya kadar 
meslek icrasmdan men ve birlikten çıkarma ka
ran verir. 

Yüksek Haysiyet divanmca resen verilen ih
tar, açık ihtar ve üç aya kadar meslek icrasm
dan men cezaları ile itiraz üzerine verilen ka
rarlar katğidir. Birlikden çıkarma kararları 
aleyhine alâkalı tarafmdan, kararm yazı ile 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de Dahiliye vekâletine itiraz olunabilir. Da
hiliye vekâletince itiraz üzerine verilen karar
lar katğidir. 

MADDE 19 — Haysiyet «divanlar, alâkalı 
birlik mensublarmın veya doğrudan doğruya, 
yahud Hükümetin talebi ile merkez veya mın
tıka idare heyetlerinin müracaatı üzerine işe 
vaziyet ederler. 

Haysiyet divanları karar vermezden evvel 
münasib bir mühlet tayin ederek, alâkalının ya
zılı ve lüzum görülen hallerde şifahî müdafaa
sını almaya mecburdurlar. Isnad olunan fiilin 
mahiyeti ve delillerin neden ibaret oluduğu 
alâkalıya bildirilmek lâzımdır. 

MADDE 20 — İhtar ve açık ihtar cezalarım 
müstelzim görülen fiillerden dolayı önce mmtaka 
haysiyet divanlarına müracaat olunmak lâzımdır. 

Yüksek haysiyet divanma, ancak muvakkat 
veya daimî surette meslekten çıkarma cezalarını 
müstelzim görülen fiiller hakkında müracaat 
olunabilir. Ancak, mmtaka haysiyet divanla-
rmca bir aya kadar meslek icrasmdan mene 
dair verilen kararlar, yüksek haysiyet divanmca, 
itiraz üzerine, açık ihtar veya ihtar cezasma çev
rilebileceği gibi, büsbütün de kaldırılabilir. 

Yüksek haysiyet divanile mmtaka haysiyet 
divanları tatbik edilecek cezayi filen mahiyet 
ve derecesine göre serbestçe tasdik ve tayin 
ederler. 

Kararların esbabı mucibeli olması lâzımdır. 
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Mıntaka haysiyet divanları, kendilerine arze- I 
dilen meselenin vazifeleri dışında olduğunu gö- j 
rürlerse işi yüksek haysiyet divanma tevdi eder
ler. 

MADDE 21 — îhtar cezası yazı ile alâkalıya 
: bildirilir. 

Açık ihtar cezası, bundan başka, bir ay müd
detle oda salonunda asılır. Bu kararın gazete
lerle ilânı ve kongrede okunması, kararda ayrıca 
sarahat bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 22 — Muvakkaten meslek icrasından ' 
men veya birlikden çıkarma kararları, katğileş-
tikten sonra, o yerin en büyük mülkiye âmi
rine ve alâkalının çalıştığı gazete veya mecmua 
sahibine, ve neşriyat müdürüne bildirilir. Bu 
kararlar ayrıca gazetelerle de ilân edilir. Mu
vakkaten meslek icrasından menedilenler, ceza 
müddeti zarfında mesleklerini icra edemezler. 
Gazete ve mecmuaların sahibleri ile umumî neş
riyat müdürleri bunlarm yazdıkları yazıları 
neşredemezler. Ve kendilerini gazete veya mec
muada çalştrramâzlar. 

Bu memnuiyet hilaf ma hareket edenler hak
kında ikinci maddede yazılı ceza tatbik olunur. 

MADDE 23 — Birlikten çıkarılanlar hakkın
daki kararlar meriyete girdiği tarihten en az 
bir yıl sonra alâkalılar, kararın kaldırılması 
için Yüksek" haysiyet divanına müracaat edebi
lirler. 

Divan, müracaat edenin umumî ahvalini 
göz önüne alarak kendisinin yeniden birliğe alın
masına karar verebilir. 

MADDE 24 — Haysiyet divanlarmm müza
kere ve Jcarar nisablarma aid hükümlerle bu | 
fasılda yazılı olmayan usule aid diğer hususlar, 
birlik nizamnamesi ile tesbit olunur. 

Üçüncü fasl 

Gazete ve mecmua \sahiblerile bunlarda çalışan 
birlik mensubları arasındaki karşılıklı müna

sebetler 

MADDE 25 — Gazete ve mecmua sahibleri 
ile bunlarda çalışan ve birinci maddede yazılı 
vasıf ve şartları haiz bulunan birlik mensubları 
arasındaki karşılıklı münasebetler, aşağıdaki 
esaslar dairesinde iki tarafça serbest olarak ta
yin ve teshit olunur. ( 

MADDE 26 — Gazete ve mecmualarda ça
lışanlarla bu gazete ve mecmuaların sahibleri 
arasındaki karşılıklı hak ve vecibeler, gazete
cinin gazete veya mecmuada çalşmaya başladığı 
tarihten itibaren nihayet üç ay içinde yazılı bir 
mukavele ile tesbit olunmak lâzımdır. 

MADDE 27 — Müddeti muayyen olmayan 
mukaveleler gazete veya mecmuada geçen hiz
met müddeti beş sene veya daha az olduğu tak
dirde bir ay, hizmet müddeti daha fazla olan 
hallerde iki ay evvel ihbar olunmak şartile her 
iki tarafça fesholunabilir. 

Mukavele, gazete veya mecmua sahibi tara
fından feshedildiği takdirde karşı tarafa ayrıca 
bir tazminat verilmesi lâzımdır. Bu tazminatın 
mikdarı, gazete veya mecmuada geçen her ça
lışma yılına mukabil bir aylık ücret tutarmdan 
eksik olamaz. Ancak, hizmet müddeti ne 
olursa olsun, verilecek tazminatın yekûnu bir 
senelik ücret tutarmı geçemez. 

Birinci fıkrada yazılı ihbar müddetine ria
yet etmeden mukaveleyi fesheden taraf, diğer 
tarafm bu yüzden maruz kalacağı bütün zarar 
ve ziyanları ödemeye mecburdur. 

MADDE 28 — Gazete veya mecmuanın her 
hangi bir sebeble neşriyatını tatil etmesi veya 
mücbir sebebler hudusü, yahud bir tarafm, mu
kavelenin idamesini karşı taraf için imkânsız 
kılacak derecede vahim bir kusuru görülmesi 
halinde yukariki madde hükmü tatbik olunmaz. 

Gazete ve mecmuada denenme maksadı ile 
çalıştrrdanlarm hiç bir ihbara hacet kalmaksı
zın hizmetlerine her zaman nihayet verilebilir. 
Bundan dolayı tazminat veya zarar ve ziyan 
ödemek mecburiyeti yoktur. Ancak, deneme 
müddeti üç ayı geçemez ve bir gazetecinin bir 
gazete veya mecmuada bu tarzda istihdamı te
kerrür edemez. 

MADDE 29 — Gazete ve mecmualarda çalı
şan ve birinci maddede yazılı vasıf ve şartları 
haiz bulunanların senelik bir mezuniyet hakları 
vardır. 

Bu mezuniyet, gazete veya mecmuada en az 
üç senedenberi çalışmakta olanlar hakkmda se
nede yirmi gün, hizmeti bundan fazla olanlar 
hakkmda senede bir aydır. 

İzin müddeti esnasında ücretten tevkifat ya
pılmaz. 
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MADDE 30 — Bu fasılda yazılı hükümler 
hilâfına mukavele yapılması caiz değildir. 

Hizmet akdinden doğan sair münasebetler 
umumî hükümlere tâbidir. 

Dördüncü fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 31 — Birlik mensublarma, merkez 
idare heyetinin talebi ile, Dahiliye vekaleti ta
rafından birer (Basm kartı) verilir., 

Bu kartların verilme şartlan, meriyet müd
deti, kartların hâmillerine temin edeceği kolay
lıkların nelerden ibaret olacağı bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 32 — Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birlik mensublarmm iştirak hisseleri; 
(Bu iştirak hissesi, .gazete ve mecmua çıka

ranlar hakkında, smıf ve derecelerine ve bu 
işteki kazançlarına göre, senede 24 liradan az 
olmamak üzere merkez idare heyetince tesbit 
olunur. Gazete ve mecmularm yazı, haber, re
sim, fotoğraf ve tashih işlerinde çalışanların iş
tirak hissesi, aldıkları ücret veya telif hakkı
nın % 1 idir. 

Müsafir azanm iştirak hissesi, senede 24 li
rayı geçmemek üzere merkez idare heyetince ta
yin olunur). 

b) Birliğe yazılanlardan almacak duhuliye
ler; 

(Duhuliyenin mikdarı elli kuruştan az, 5 li
radan çok olmamak üzere mmtaka idare heyet
lerince tayin olunur). 

c) Birlik mallarının gelirleri; 
d) Müsamere ve emsali işlerden elde edile

cek hasılat; 
e) Birliğin maksadlarmı tahakkuk ettirmek 

üzere kurulacak müesseselerin veya girişilecek 
teşebbüslerin gelirleri; 

f) Birlik neşriyatının gelirleri; 
g) Birliğe yapılacak teberrular. 

MADDE 33 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösteren bir nizamname neşrolunacaktır. 

MUVAKKAT MADDE A — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene içinde memle
kette çıkmakta bulunan gazete ve mecmuaların 
gönderecekleri murahhaslardan mürekkeb fev
kalâde bir kongre Dahiliye vekâleti tarafından 
içtimaa davet olunur, 

Bu kongrenin vazifesi, merkez idare heyeti 
ile Yüksek haysiyet divanmı ve bir defaya mah
sus olmak üzere mmtaka idare heyetlerini ve 
haysiyet divanlarını bu kanun hükümlerine uy
gun olarak seçmektir. 

MUVAKKAT MADDE B — Mmtaka idare 
heyetleri teşekkül edib faaliyete balaymca 
keyfiyet merkez idare heyeti tarafından gazet-
lrle ilân ve birinci madde mucibince birliği teş
kil eden aza bulundukları mmtaka odalarına 
kaydedilmeğe davet olunur. îlân tarihinde 
çıkmakta olan gazete ve mecmularm sahihleri 
ile birinci maddede yazılı vasıf ve şartları haiz 
bulunan gazeteciler bu tarihten itibaren bir ay 
içinde birliğe yazılmak için müracaatta bulun
maya mecburdurlar. 

Bu hususta ikinci maddenin son iki fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE C — İstanbul mat
buat cemiyetinin bütün hakları ve vecibeleri 

, birliğe intikal eder. Bu hükmün tatbiki için 
yapılacak devir ve tescil muameleleri her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır*. 

MADDE 34 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 35 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

:>»» ' < -
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S.Sayısı: 310 
Pasaport kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Muvakkat encü

menler mazbataları (1/1050) 

T. a 
Başvekâlet 16-V-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2087 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V -1938 tarihinde tadilen Yük

sek Meclise arzı kararlaştırılan pasaport kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil Vekili 

Ş. Kaya 

Yeni pasaport kanununun mucib sebebler lâyihası 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu hükümlerinin bu günün tekemmül etmiş olan ihtiyaç
larını ve memleketimize has olan hususları tatmin ve temin edemediği tatbikat neticesinde tezahür 
etmiştir. Filhakika bu kanunda eski devrin izlerini taşıyan tabirlerden maada idarî ve adlî makam
ları tereddüde düşüren muğlak ifadeler ve boşluklar bulunmakta ve bunlarm bertaraf edilmesi 
bir çok güçlükler ve hatta imkânsızlıklarla karşılaşılmaktadır. Bu kanunda yapılan tadilât ise esas
lara taallûk etmemekte idi. Bu itibarla millî ve mahallî ihtiyaçlardan olduğu kadar garb mede
nî memleketleri mevzuatından da mülhem, inkılâbcı ve milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti rejimine uygun 
yep yeni ve Türkiyeden yabancı memleketlere ve yabancı memleketlerden Türkiyeye yolculukların bütün 
icablarını kavrayacak ve tatbikile alâkadar olanların tereddüdünü mucib olmıyacak bir pasaport 
kanunu projesinin hazırlanması her cihetten lüzumlu ve faideli görülmüştür. Yep yeni olan bu 
kanun eski kanunun alâkadarlar tarafından alışılmış olan ana hatlarmı ve halen ipkası lüzumlu 
görülen hükümlerini muhafaza etmek suretile millî ve mahallî ihtiyaçlara ve ileri garb mevzuatına 
uygun tekemmüllerle vücude getirilmiştir. 

Şu halde yeni pasaport kanunu projesi eski kanunda olduğu gibi dört fasla ayrılmıştır. 
Birinci fasıl, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından ne gibi vesikalarla ve hangi şartlar dahilinde giri-

lib çıkılabileceğini gösteren umumî hükümleri ihtiva etmektedir. Eski kanuna nisbetle bu hükümler 
Türk vatandaşlarının olduğu kadar yabancıların da millî sınırlarımızdan giriş ve çıkışlarını daha, 
sarih ve tafsilâtlı olarak tesbit etmekte ve prensib itibarile hüviyetleri belli olmayan kimselerin ve 
vaziyetleri emniyet telkin etmeyen yabancıların vatana girerek millî camiamıza muzır veya yük 
olmasına kökünden meydan vermiyecek tedbirleri göstermektedir. Ayni zamanda Türk vatandaşla
rının seyahatlannı güçleştiren veya men eden yabancı devlet tebaasına karşı icabında Cumhuriyet 
Hükümetince alınacak mukabele bilmisil tedbirlerini tatbik için gereken kanunî salâhiyeti zikret
mekle beraber komşu dost devletler tebaasına hususî ve istisnaî pasaport kolaylıklarının ko-
yulabilmesini de mülâhaza etmiş olan bu faslın son kısımlarında harb hallerine ve diğer fevka
lâde hallere aid fevkalâde tedbirler, de derpiş edilmektedir. 

İkinci fasıl, vatandaşların Türk sınırlarını geçmelerine salâhiyet veren pasaport ve vesikaları 
büsbütün yeni esaslardan mülhem olarak ve eksiksiz bir şekilde tasrih ve bunların kimlere ve 
hangi şartlarla verileceğini tayin etmektedir. Bilhassa medenî garb mevzuatından ve bu me-
yanda Amerika birleşik cumhuriyetleri mevzuatından ve umumî hukuk prensiplerinden alınan 
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ilhamlarla ve tatbikatın icabatına uygun bir şekilde diplomatik (Siyasî) pasaport ve vize
lerin umumî beynelmilel hukuk ile diplomatik imtiyazlardan istifadeye haklı tanınmış kimselere 
inhisar ettirilmesi, buna mukabil Devletçe diplomatik olmayan vazifelerle ve tedkik ve teftiş 
için yabancı memleketlere gönderilecek kimseler için meccani bir (Hususî pasaport) ihdas edil
mesi adi pasaportların üç kısma ayrılması ve kollektif pasaportların tâbi olacağı muamele
nin tavzih olunması ve hiç bir tabiiyeti haiz olmayanlar için bir defa çıkış veya giriş yolculuğuna 
yarayan yabancılara mahsus bir pasaporttan bahsetmesi ve nihayet pasavan, tayfa ve tren me
murları vesikaları gibi pasaport yerine geçecek hüviyet varakalarını ve kullanılış tarzlarını gös
termesi itibarile yeniliklerile dolu olan bu fasıl şimdiye kadar bu sahada tesadüf edilmekde 
olan boşlukları gereği gibi doldurmaktadır. Diplomatik pasaportların yabancı memleketlerde si
yasî masuniyetlerden istifadeye kabul edilmemiş kimselere verilmesi bu pasaportlara o memleket 
mümessilliklerince diplomatik vize verilmesini ve bu takdirde Cumhuriyet Hükümetince resmen 
verilmiş bir vesikanın tazammun etmesi icab eden saygının tam manasile temin edilmemesi mah
zurunu doğurmakta idi. Bir çok yabancı memleketlerde kullanılan servis pasaportlarına tekabül 
eden-hususî pasaportun olmaması ise Devlet tarafından siyasî olmayan vazifelerle gönderilen kim
selerin ya diplomatik veya adi pasaportlarla seyahat etmelerini mecburî kılmakta ve bu da 
beynelmilel teamüle uygun düşmemekte idi. 

Adi pasaportların üç cins olması ve kollektif pasaportların tayini vatandaşların haklı ve mü-
tevali şikâyetlerini önleyib meşru sebeblerle yapacakları seyahatları kolaylaştıracak mahiyettedir. 
Buna mukabil vatandaşların pasaport almak hususunda riayete mecbur tutuldukları şartlar biz
zat kendilerinin emniyet ve selâmetlerile mütenasib bir şekilde tekemmül ettirilmiş ve Cumhuri
yet Hükümetine memleketin umumî emniyetini koruyucu salâhiyetler verilmiştir. Muhtelif ya
bancı memleketlerde vukua gelen rejim değişiklikleri veya millî kanunların bir birlerile tearuzu 
dolayısile tabiiyetsiz kalmış olan ve muteber bir pasaport sahibi de bulunmayan Heimatlos'larrn 
memleketimizden çıkması veya bunlardan Hükümetçe hususî bir hizmet veya istifade beklenenle
rin memleketimize gelebilmesi için şimdiye kadar bir defa seyahate ve Türk vatandaşlarına mah
sus pasaport verilmesi mecburiyeti hâsıl olmakta idi. Pasaport, sahibinin yabancı memleketlerde 
seyahat ve ikamet etmeye liyakatli bir vatandaş olduğunu şahadet eden bir devlet tavsiyenamesi 
telâkki edilebileceğine göre vatandaş olmayan bir kimseye böyle bir vesikanın verilmesindeki mah
zurlar izah dan müstağnidir. ( Yabancılara mahsus pastport ise sahibinin yalnız Türkiyeden çıkma
sında veya Türkiyeye girmesinde kanunî bir mahzur olmadığını gösteren bir laissez - passor den-iba
rettir. 

îkinci faslın temin ettiği diğer bir vuzuhta pasaportlara tatbik olunacak vizeleri ve bunlarrh 
hükümlerini açık olarak tesbit etmesidir. 

Üçüncü fasıl pasaport ve vize harçlarını derli toplu ve açık bir surette tesbit etmektedir. 
Hariee seyahatlerin mümkün mertebe tahdidi, döviz olarak hariçte sarfiyatta bulunacakların 

katği zaruret olmadıkça bu hareketlerine mâni olmak ve bilhassa döviz vaziyetini korumak mak-
sadile memleketimizden hariee gideceklerden almacak pasaport harçları eskisi gibi ipka edilmiştir. 
Ancak talebler, ziraat amelesi ve hizmetçiler ve yabancı memlekette yoksul kalmış vatandaşlar 
için kabul edilmesi teklif edilen istisnalar ve tenzilât ötedenberi alâkadarlar tarafmdan isteni
len mühim kolaylıklardır. Yabancı turistler, gazeteciler ve ilim adamları ve sayfiye ve tebdiliha
vaya gelenler hakkında gösterilen kolaylıklar insanî ve iktisadî ihtiyaçlara tekabül etmektedir. 

Yeni pasaport kanunu ana hatları itibarile Türkiyeden yabancı memleketlere ve yabancı memle
ketlerden Türkiyeye seyahatleri mazbut bir şekil dahilinde kolaylaştırmakla beraber cezaî 
ve nihaî hükümleri ihtiva eden dördüncü faslı ile kanuna tam bir şekilde riayet olunması için 
gereken müeyyideleri de noksansız olarak tasrihe çalışmıştır. Üçüncü fasılla temin olunan malî ko
laylıklardan sonra yabancı memleketlere pasaportsuz veya vesikasız olarak giden vatandaş ve ya
bancıların memleket emniyeti noktasından çok zararlı olan bu gidişlerinin intibah ve ibreti muci'b 
olacak bir şekilde cezalarla karşılaşması her cihetten lüzumlu ve faydalı mülâhaza edilmiştir. Tür
kiye hududlarmdan pasaportsuz olarak gidebilmiş veya muntazam bir sekile girdikleri halde pasaport 
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suz kalmış olalı yabancıların vaziyetlerinin tasrih edilmesi emniyet ve içtimaî muavenet nokta
sından ehemmiyetli görülmüştür. Hududları, pasaport ve vesika muayenesi için tayin olunan yer
lerden gayri yerlerden geçenler ve bu gibi kimselerin geçmesine yardım edenler hakkında 
eski pasaport kanunu hükümleri ipka olunmuştur. 

Nihayet bu kanun proj esile tayin olunan cezaî hükümlerin tatbikatının sulh mahkemelerine tev
di olunması ve harçların istifasının tahsili emval kanununun hükümlerine tâbi tutulması tatbika
tın sürat ve selâmetini temin mülâhazası ile ve tatbikatın gösterdiği ihtiyaçlar dolayısile tercih 
edilmiştir. 

Kanunun neşri tarihinden 6 ay sonra meriyet mevkiine konması talimatnamesinin ihzarı ve icab 
eden diğer hazırlıkların tamamlanması noktasından lüzumlu bulunmaktadır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 8 -VI -1938. 
Esas No. 1/1050 
Karar No. 35 

Yüksek Eeisliğe 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 13 - V -1938 tarihinde tadilen 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan pasaport ka
nunu lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğini bildiren Başvekâletin 16 - V -1938 tarih 
ve 6/2087 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Dahiliye ve Maliye vekâlet
lerinin mümessillerinin de bulunduğu 31-V-1938 
tarihindeki toplantımızda okundu ve lâyiha ted-
kik edildi. 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu 
bu günkü ihtiyaçları tatmin edecek hükümleri 
ihtiva etmedikten maada Cumhuriyet idaresine 
yabancı olan bir çok tabirlerle de dolu olmasına 
binaen yirmi senedenberi husule gelen yeni va
ziyetlere uygun olarak yeni bir kanun vücude 
getirilmesindeki lüzumu izaha hacet yoktur. 

Bu sebeble Hükümetçe ileri sürülen mucib se-
bebleri yerinde bulan encümenimiz lâyihanın 
esas itibarile kabulünü muvafık bulmuştur. 

Maddelerde yapılan esaslı tadilâtın mucib 
sebebleri aşağıda arzolunur: 

Pasaportların; diplomatik, hususî, hizmete 
mahsus, adi olmak üzere tasnifi doğru görül
memiştir. 

Çünkü pasaport nevinin çokluğu bir çok 
yanlışlıklara sebeb olabileceği gibi bunların ha
kikî hizmetini de zarara uğratabilir. 

Diplomatik pasaportların, siyasî; şahsiyetle

re veya siyasî bir vazife ile tavzif edilmiş ol
dukları halde seyahat edenlere verilmesi gayet 
tabiî bulunduğu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azasından da siyasî hizmet gören şah
siyetlerden olduğu ve şimdiye kadar da Ri
yaset makamının tezkeresi üzerine bunlara 
diplomatik pasapart verildiği cihetle eskisi 
gibi muamele olunmasını ve diplomatik pa
saport alabileceklerin kanun çerçevesile tah-
did edilmesini ve hususî ve hizmete mahsus ayrı 
ayrı pasaport ihdası -yerine hususî ve hizmete 
mahsus damgalı pasaport verilmesini teminen, 
bu husustaki hükümleri ihtiva etmek üzere, 9 
ncu, 10 ncu ve 11 nci maddeler tadilen yazılmış 
ve yeni maddeler muhteviyatı 12 nci ve 13 ncü 
maddeleri zaid bir hale getirdiğinden bunlar 
tayyedilmiştir. 

Hastalara, hizmet etmek üzere, refakat ede
cek olanların ayni pasaportla seyahat etmeleri 
hastalar için faydalı olacağı mülâhaza olundu
ğundan 13 ncü maddeye bu hususta bir kayid 
konmuştur. 

Askerlik yaşını bitirmemiş olan vatandaşla
rın yalnız terhis veya ihraç tezkeresile müracaat 
edebilecekleri haller hakkında 15 nci maddeye 
bazı yeni cümleler konmuştur. 

Adi pasaportlardan alınacak harçlar hakkında 
bağlı olan Hükümetin 33 ve 34 ncü maddeleri 
uzun müzakere mevzuu olmuştur. 

( S. Sayısı : 310 \ 



- 4 -
Maliye vekâleti mümessili memleketin döviz 

sıkıntısı malûm olduğunu ve harice döviz çıkması 
mahzuru bertaraf oluncaya kadar yabancı mem
leketlere seyahatin mümkün olduğu kadar tahdid 
ve taksiri zarurî bulunduğunu beyanla Hükü
metin teklif ettiği maddelerin aynen kabulünü 
taleb eylemiş ve bunda İsrar etmiş ise de hari
ce lüzumsuz yere döviz çıkmasını menetmek için 
Hükümetin elinde başka salâhiyetler bulunduğu 
ve harice gitmek mecburiyetinde olanların bir 
çoğunun tedavi veya tahsil için gitmekte olduk
ları düşünülerek encümence bu maddelerin 31 ve 
32 nci maddelerde yazılı şekilde tadiline karar 
verilmiştir. 

Yukarıda gösterilen tadilâtı ihtiva etmek üzere 
Encümence tanzim kılınan lâyihanın, Ulu He
yete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulması 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 13 - V -1938 tarihinde tadilen 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan pasaport ka
nunu lâyihasını müzakere etmek üzere Heyeti 
Umumiyenin 17 - VI -1938 tarihli toplantısında, 
teşkili kararlaştırılmış olan Muvakkat encüme
nimiz, Maliye vekili ve Dahiliye mümessilinin hu-
zurile toplanmıştır. 

Hükümetin bu kanunu sevkindeki esbabı mu
cibe tamamile varid görülerek, Dahiliye encüme
ninin hazırladığı lâyihanın müzakeresine geçilmiş
tir. Maddelerde yaıplan bazı değişikliklerin mu-
cib sebebleri aşağıda arzolunur. 

Dokuzuncu maddede, tayfa vesikaları denil
mekle bu gibi vesikaların deniz nakil vasıtaları 
mürettebatına münhasır olacağı şeklinde bir 
mana çıkabileceği düşünülerek ve kara ve hava 
nakil vasıtaları memur ve mürettebtına da bu ka
bil vesikaların verilmesi muvafık görülerek, mad
de o suretle yazılmıştır. 

On birinci maddede hizmet damgalı pasaport-

1 haziran 1938 tarihinde karar altına alınmıştır. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
G. TJybadın 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 

27. Ergeneli 
Erzurum 
N. Elgün 

Kars 

M. M.. 
Çanakkale 
Ş. Yaşın • 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Erzurum 

Zeki Soy demir 
Kocaeli 

Kâtib 
Tokad 

Hurrem Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

Kemal Alpsar 
İstanbul 

Ş. A. ögel 
Kütahya 

E. özoğuz A. 8. Akbaytuğan M. Somer 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Samsun 

Z. Durukan . 
Tokad 

Galib Pekel 

Mardin 
Edib Ergin 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Zonguldak 
H. Türkmen 

Samsun 
M. A.li Türüker 

Sivas 
8. Görkey 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

larm vilâyetlerce verileceği hakkındaki hükmü 
encümenimiz, memurun mensub olduğu vekâletin 
resmen işarı üzerine bu pasaportların da diğer
leri gibi Hariciye vekâletince verilmesi şeklinde 
tadil eylemiştir. 

On ikinci, (Hükümetin on dördüncü) mad
dedeki «Adi pasaportlar» tabiri «Umumî pasa
portlar» olarak kabul edilmiştir. 

On sekizinci, (Hükümetin yirminci) madde
deki, «Hususî şekilde» ibaresi, mübhem görüle
rek «Kendi hesabına» şeklinde yazılmıştır. 

On dokuzuncu^ (Hükümetin yirmi birinci) 
maddede, umumî pasaport almak üzere müra
caat edecek olanlara kazanç vergisinden borcu ol
madığına dair alâkadar maliye dairelerinden 
alınacak vesikanın ibrazı külfetinin yükletilmiş 
olması fazla müşkilâtı mucib görüldüğünden, 
maddenin o kısmı «Bu kanunun tatbikatına aid 
nizamnamede gösterilecek şekillere tevfikan alâ
kadar Maliye dairelerine borçlu oldukları anla
şılanlara pasaport verilmez» suretinde tadil edil-

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 24-VI -1938 

Esas No. 1/1050 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 
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mistir. 
Yirmi birinci maddeye «Hükümetin müsa-

adesile ecnebi memleketlere gönderilecek sipor-
culara» ilâve edilmiştir. 

Yirmi yedinci, (Hükümetin yirmi dokuncu-
cu) maddesine, vuzuh için bir cümle ilâve edil
miştir. 

Otuz birinci maddede üç aylık ve altı aylık 
pasaportlar ihdası hakkındaki hüküm, on ikin
ci maddeye uygun görülmiyerek kaldırılmıştır. 
Yine ayni maddede, pasaport harçlarının tenzi
linden Maliye vekilinin izahatı üzerine, sarfı
nazar edilerek bu husustaki Hükümet teklifi 
aynen ibka edilmiştir. 

Otuz yedinci maddedeki, «Komşu memleket» 
tabiri yerine, «Ecnebi memleket» tabiri daha 
uygun görülmüştür. 

Dahiliye encümeninin, otuz sekizinci madde 
olarak kabul ettiği Hükümetin kırkıncı maddesi, 
daha vazih olmak için, hüküm değiştirilmeksi-
zin tadilen yazılmıştır. 

Kırk birinci, (Hükümetin kırk üçüncü) rnad-
deki, ecnebi memleketlerde yoksul kalanlara pa
rasız olarak yapılması kabul olunan Türkiyeye 
giriş vizesinin kullanılması için tayin olunan 

' on beş gün müddet fazla görülerek, on güne indî-
dirilmiştir. 

Kırk yedinci maddenin son fıkrasındaki, «Za
bıta nezareti altında bulundurulur» ibaresi, ka
nunlarımızda kullanılmış ve manası taayyün et
miş olmadığı mülâhazasile, «Polis nezareti altına 
alınır» diye tadil edilmiştir. Ancak, polis ne
zareti altına alınmak, bu fıkrada derpiş olunan 
file ye hale göre bazen ağır olabileceği teemmül. 
olunarak «İcabederse» kaydile, kanunu tatbik' 
edecek olanlara bu hususta takdir hakkı verilmiş
tir. 

Dahiliye encümeninin, kabul ettiği Hükü
metin ellinci maddesi zaid görülerek kaldırıl
mıştır. 

Yapılan değişikliklerin zikre değer olanlarının 
bunlardan ibaret -bulunduğunu arz ile Ulu Heye
te sevk olunmak üzere lâyiha Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Muvakkat En. Rs. M. M. Kâ. 
Seyhan Aydın ' Aydın 

İV. Eldeniz A. Menderes A. Menderes 
Balıkesir Elâzığ Tokad 
Ö. Evren F. A. Aykaç N. Poroy 
Kayseri 
R. özsoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Pasaport kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Türk vatandaşları ve ecnebiler 
ancak Hükmetçe tayin olunan yerlerden ve usu
lüne uygun ve muteber pasaport veya vesikalar
la Türkiyeye girib çıkarlar. 

MADDE 2 — Pasaportsuz veya vesikasız 
veya sülüne uygun veya muteber olmayan pasa
port veya vesikalarla Türkiyeye gelerek Türk 
vatandaşlığını iddia edenler nüfus tezkeresi 
veya hüviyyet cüzdanı ibraz edib de bunların 
kendisine aid olduğu tahakkuk ettiği ve 
memlekete girmelerine başkaca mâni bulunma
dığı takdirde Türkiyeye girmelerine müsaade 
edileceği gibi nüfus tezkeresi veya hüviyet cüz
danı ibraz edemeyib de Türk vatandaşı olduğuna 
dair başka delil ve vesika gösterenler için bu 
delil ve vesikaların kıymeti polisçe takdir edi
lerek Türk vatandaşı olduklarma kanaat hâsıl 
olduğu takdirde Türkiyeye girmelerine müsa
ade edilir. Nüfus tezkeresi veya- hüviyet cüzda
nından başka delil ve vesika gösterenlerin tabi-
yetleri usulen sabit oluncaya kadar emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulurlar. Türk 
vatandaşlığı bu veçhile sabit olmayanlar geri 
çevrilirler. 

MADDE 3 — Pasaportsuz, vesikasız veya 
usulüne uygun ve muteber olmayan pasaport 
ve vesikalarla Türkiye Cumhuriyeti hududlarma 
gelen ecnebiler geriye çevrilirler. 

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda 
kaybetmiş olduklarını iddia edenlerin Dahiliye 
vekaletince yapılacak tahkikat sonuna kadar 
emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurul
mak ve haklarında verilecek kararlara göre 
muamele yapılmamak şartile kabulleri caizdir. 

Hükümetin müsaadesile gelen göçmenler el
lerinde Türk konsoloslukları veya muhacir şev
ki için ecnebi memleketlere gönderilen Türkiye 
Cumhuriyeti memur veya heyetleri tarafından 
verilmiş bir vesika bulunmak şartile pasapor-
suz da olsalar Türkiyeye kabul olunurlar. 

Umumiyetle mültecilerin ve iskân kanunları 

(S. Say 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Pasaport kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Pasaportsuz veya vesikasız, 
usulüne uygun veya muteber olmayan pasaport 
veya vesikalarla Türkiyeye gelerek Türk va
tandaşlığını iddia edenlerin, nüfus hüviyet cüz
danlarını veya hüviyet varakalarını ibraz ettik
leri ve bunların kendilerine aid olduğu tahak
kuk eylediği ve memlekete girmelerine başka
ca mani bulunmadığı takdirde, Türkiyeye gir
melerine müsaade edileceği gibi nüfus hüviyet 
cüzdanı veya hüviyet varakasını ibraz edeme-
yibde Türk vatandaşı olduğuna dair başka de
lil ve vesika gösterenler için bu delil, ve vesi
kaların kıymeti polisçe takdir edilerek Türk va
tandaşı olduklarına kanaat hâsıl olduğu tak
dirde Türkiyeye girmelerine müsaade edilir. 
Nüfus hüviyet cüzdanı veya hüviyet varakasın
dan başka delil ve vesika gösterenlerin tabi
iyetleri usulen sabit oluncaya kadar zabıta ne
zareti altmda bulundurulurlar. Türk vatandaş
lığı bu veçhile sabit olmayanlar geri çevrilir
ler. 

MADDE 3 — Pasapartsuz, vesikasız veya 
usulüne uygun ve muteber olmayan pasaport 
ve vesikalarla Türkiye Cumhuriyeti hududları-
na gelen ecnebiler; geriye çevrilirler. 

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda 
kaybetmiş olduklarını iddia edenlerin Dahiliye 
vekâletince yapılacak tahkikat sonuna kadar 
zabıta nezareti altmda bulundurulmak ve hak
larında verilecek kararlara göre muamele ya
pılmak şartile kabulleri caizdir. 

Hükümetin müsaadesile gelen göçmenler, el
lerinde Türk konsoloslukları veya muhacir şev
ki için ecnebi memleketlere gönderilen Türki
ye Cumhuriyeti memur veya heyetleri taraf mdan 
verilmiş bir vesika bulunmak şartile pasaport
suz da olsalar Türkiyeye kabul olunurlar. 

Umumiyetle mültecilerin ve iskân kanunla-

ıs ı : 310) 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Pasaport kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Pasaportsuz veya vesikasız, 
usulüne uygun veya muteber olmayan pasaport 
veya vesikalarla TürMyeye gelerek Türk vatan
daşlığını iddia edenlerin, nüfus hüviyet cüzdan
larını veya hüviyet varakalarını ibraz ettikleri 
ve bunlarm. kendilerine aid olduğu tahakkuk 
eylediği ve memlekete girmelerine başkaca mâ
ni bulunmadığı takdirde, TürMyeye girmeleri
ne müsaade edileceği gibi nüfus hüviyet cüzda
nı veya hüviyet varakasını ibraz edemeyib 
de Türk vatandaşı olduğuna dair başka delil ve 
vesika gösterenler için bu delil ve vesikaların 
kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatandaşı 
olduklarına kanaat hâsıl olduğu takdirde Tür-
kiyeye girmelerine müsaade edilir. 

Nüfus hüviyet cüzdanı veya hüviyet varaka
sından başka delil ve vesika gösterenler, tabii
yetleri usulen sabit oluncaya kadar icab ederse 
polis nezareti altma almrr. 

Türk vatandaşlığı bu veçhile sabit olmayan- . 
lar geri çevrilir. 

MADDE 3 — Pasaportsuz, vesikasız veya 
usulüne uygun ve muteber olmayan pasaport ve
ya vesikalarla Türkiye Cumhuriyeti hududları-
na gelen ecnebiler, geriye çevrilir. 

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda 
kaybetmiş olduklarını iddia edenlerin Dahiliye 
vekâletince yapılacak tahkikat sonuna kadar 
icab ederse polis nezareti altmda bulundurul
mak ve haklarında verilecek kararlara göre 
muamele yapılmak şartile kabulleri caizdir. 

Hükümetin müsaadesile gelen göçmenler, 
ellerinde Türk konsoloslukları veya muhacir 
sevM için ecnebi memleketlere gönderilen Tür
kiye Cumhuriyeti memur veya heyetleri tara
fından verilmiş bir vesika bulunmak şartile ap-
saportsuz da olsalar Türkiyeye kabul olunur
lar. 

.(S. Sayısı: 310) 
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hükümleri mahfuz kalmak şartile yurd tutmak 
maksadile gelen ecnebilerin Türkiyeye pasaport
ları olsun olmasm kabulleri Dahiliye vekâleti
nin kararma bağlıdır. 

MADDE 4 — Aşağıda gösterilen ecnebiler 
usulüne uygun pasaport ve vesikalar ibraz et
seler bile Türkiyeye giremezler: 

1 - Dilenci ve serseri takımından olanlar, 
2 - Delilik veya bulaşık hastalıklarla ma

lûl olanlar, 
«Bu gibilerden umumî sıhhat ve asayişi teh

likeye sokmryacak halde olub kendi vasıtalarile 
veya kanunî veli veya vasilerinin maddî himaye
leri altmda olarak tedavi ve tebdilhava için ge
lenler bu hükümden istisna edilebilirler». 

3 •> Mücrimlerin iadesine aid mukavelelerle 
iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan bi-
rile mahkûm ve maznun bulunanlar, 

4 - Yanlarında Türkiye de 15 gün kalıb tek
rar gitmelerine yetişecek para bulunmadığı gi
bi Türkiyede kendilerini himaye edecek yakm 
akrabamı bulunduğunu veya Türkiyede ecnebi
lere kanunla menendilmemiş işlerden birini tu
tacaklarım isbat edemeyenler, 

5 - Transit olarak Türkiyeden geçib gitmek 
için geldikleri halde yanlarında kâfi para veya 
vasıtaları olmayanlar ile gideceği memleketler 
için vizeleri bulunmayanlar, 

6 - Türkiyeden sınır dışı edilmiş olub da av
detlerine müsaade edilmemiş bulunanlar, 

7 - Her hangi bir suretle Türk vatandaşlığı
nı kaybetmiş olub da avdetlerine müsaaade edil
memiş bulunanlar, 

8 - Türk vatandaşlığından ıskat edilenler, 
9 - Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve 

umumî nizammı bozmak niyetile veya bozmak 
isteyenlere ve bozanlara iştirak ve yardım et
mek maksadile geldiği sezilenler, 

10 — Fahişeler ile kadınları fuhşa sevkede-
rek geçinmeyi meslek edinenler, beyaz kadın 
ticareti yapanlar. 

MADDE 5 — Hâkimiyetleri ve idareleri al
tmda bulunan memleketlere Türk vatandaşları
nın girmelerini kayid ve şartlara tâbi kılan veya 
men eden devletler tebaasma karşı bu yolda 
kısmen veya tamamen kayid ve şartlar koymaya 

Da. E. 

n hükümleri haricinde olarak yurd tutmak mak
sadile gelen ecnebilerin Türkiyeye pasaportları 
olsun olmasm kabulleri Dahiliye vekâletinin ka
rarma bağlıdır. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

(S . Sayısı: 310), 



Muvakkat E. 

Umumiyetle mültecilerin ve iskân kanunları 
hükümleri haricinde olarak yurd tutmak nnk-
sadile gelen ecnebilerin p a s a p p r t ^ r g ^ ^ | l m a . -
sm Türkiyeye kabulleri Dahiliye vekâletinjjçügı-
rarma bağlıdır. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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veya memlekete girmelerini mene icra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 6 — Hükümet umumî sıhhati tehdid 
veya ihlâl etmesi melhuz hasatalık ve illetlere 
müptela olan ecnebilerin Türkiyeye gelmelerini 
men ve takyid edecek tedbirler almaya salâ-
hiyetdardır. 

MADDE 7 — Hükümet yabancı devletlerle 
pasaport ve vize işlerinde gösterilecek istisnaî 
kolaylıklara müteallik karşılıklı anlaşmalar ya
pabilir. 

MADDE 8 — Hükümet harb halinde ve diğer 
fevkalâde haller zuhurunda memleketin bir 
mmtakaşma veya umumuna şamil olmak üzere 
yabancı devletler tebaası hakkında pasaport veya 
vizeye müteallik kayid ve şartlar koyabilir. 

İkinci fasıl 

Pasaport ve vesikaların cinsleri, verilişleri, müd 
defleri ve vizeleri 

MADDE 9 — Türkiyeye girib çıkabilmek 
için Türlaye Hükümetince verilecek pasaport ve 
vesikalar şunlardır: 

1 - Diplomatik pasaportlar, 
2 - Hususî pasaportlar, 
3 - Hizmete mahsus pasaportlar, 
4 - Adi pasaportlar, 
5 - Müşterek pasaportlar, 
6 - Ecnebilere mahsus pasaportlar, 
7 - Pasavanlar, 
8 - Tayfa vesikaları. 
Pasaport ve vesikalar Türkiye Cumhuriyeti 

namma verilir. 
Bunlar şahsa mahsus ve nama muharrerdir. 
Diplomatik ve hususî pasaportlar, Türkiye-

de Haridjye vekâleti ve ecnebi memleketlerde 
büyük elçilik, elçilik ve siyasî mümessillikler, 

Adi ve müşterek ve ecnebilere mahsus pasa
portlar, vilâyetlerde en büyük mülkiye memuru 
veya emrile emniyet müdür ve amirlikleri ve 
ecnebi memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti kon
soloslukları tarafından, 

Pasavanlar Türkiye Cumhuriyeti hudud ma
kamları târafmdan, tayfa vesikaları, liman po
lisince vize edilmek şartile, liman reislikleri 
tarafından verilir. 

Da. E. 

MADDE 6 •— Hükümetin altmcı maddesi 
aynen 

MADDE .7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen 

İkinci fasıl 

Pasaport ve vesikaların cinsleri, vermişleri, 
müddetleri ve vizelerin cinsleri 

MADDE 9 — Türkiyeye girib çıkabilmek 
için Türkiye Hükümetince verilecek pasaport ve 
vesikalar, şunlardır : 

A -Pasaportlar : 
1- Diplomatik pasaportlar, 
2 - Umumî pasaportlar, 
olmak üzere iki kısımdır. 

B- Vesikalar: 
1 - Pasavanlar, 
2 - Tayfa vesikaları, 

olmak üzere iki kısımdır. 
Alelümum pasaportlar ve vesikalar Türkiye 

Cumhuriyeti namma verilir. 
Diplomatik pasaportlar: Türkiyede Hariciye 

vekâleti ve ecnebi memleketlerde elçilikler ve 
siyasî memessiller tarafından verilir. 

Umumî pasaportlar: vilâyetlerde en büyük 
idare reisi veya emri ile Emniyet müdür ve â-
mirlükleri ve ecnebi memleketlerde Türkiye 
Cumhuriyeti konsoloslukları; pasavanlar, Tür
kiye Cumhuriyeti hudud makamları, tayfa vesi
kaları da liman polisince vize edilmek şartile, 
liman reislikleri tarafından verilir. 

(S . Sayısı : 310 ) 
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veya memlekete girmelerini menetmeğe tcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 6 — Hükümet, umumî sıhhati teh-
did veya ihlâl etmesi melhuz hastalık ve illet
lere mübtelâ olan ecnebilerin Türkiyeye girme
lerini men ve takyid edecek tedbirler almağa 
salâhiyettardır. 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İkinci fasü 

Pasaport ve vesikaların cinsleri, verilişleri, müd
detleri ve vizeleri 

MADDE 9 — Türkiyeye girib çıkabilmek 
iğin Türkiye Hükümetince verilecek pasaport 
ve vesikalar; şunlardır: 

A - Pasaportlar: 
I - Diplomatik pasaportlar, 
II - Umumî pasaportlar, 

olmak üzere iki kısımdır. 
B - Vesikalar: 
I - Pasavanlar, 
II - Tayfa vesikalarile kara ve hava nakil 

vasıtaları memur ve mürettebatına verilecek ve
sikalar, 
olmak üzere iki kısmıdır. 

Pasaportlar ve vesikalar Türkiye Cumhuri
yeti namma verilir. 

Diplomatik pasaportlar: Türkiyede Hariciye 
vekâleti ve ecnebi memleketlerde Büyük elçi
likler, Elçilikler ve siyasî mümessiller tarafın
dan verilir. 

Umuma mahsus pasaportlar: vilâyetlerde en 
büyük idare âmiri veya emrile Emniyet müdür 
ve amirlikleri ve ecnebi memleketlerde Türkiye 
Cumhuriyeti konsoloslukları, 

Pasavanlar: Türkiye Cumhuriyeti hudud ma
kamları tarafından verilir. 

(S . Sayısı: 3İ0) 
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MADDE 10 — Diplomatik pasaportlar: Bü
yük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, icra Vekil
leri Heyeti azası, Büyük Erkânı Harbiye Reisi, 
Cumhur riyaseti Umumî kâtibi, Elçi ve siyasî 
mümessillere ve Cumhur Riyaseti dairesi erkâ
nından ve Hariciye vekâleti meslek memurla
rından resmî vazife ile gidenlere, kara, deniz, 
hava ve ticaret ateşelerine, Hükümetçe ecnebi 
memleketlere ve beynelmilel siyasî müesseselere, 
muahede ve mkaveleler müzakere ve akdi ve 
beynelmilel siyasî içtima, kongere ve konfe
ranslara iştirak için veya ecnebi bir Devlet ve-
yahud beynelmilel siyasî teşekküller nezdine 
daimî veya muvakkat siyasî bir vazife ile gön
derilen kimselere ve siyasî kuryelere verilir. 

Bu gibi kimselerin vazifeleri devam ettiği 
müddetçe kardan ile evli veya iş sahibi ol-
mryan ve birlikte yaşayan çocuklarına da dip
lomatik pasaport verilmesi veya asıl vazife 
sahiblerinin pasaportunun refakat hanesine ka-
yid olunmaları caizdir. 

MADDE 11 — Hususî pasaportlar: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reis vekillerile saylav
lara, Cumhur Riyaseti dairesi erkânma, Devlet 
baremine göre birinci, ikinci, üçüncü derecede 
bulunan memurlara diplomatik olmayan her 
hangi bir vazife ile veya hususî surette seya
hatlerinde verilir. Bu derecedeki memurlardan 
memuriyetten çekilmiş olanlara dahi başka bir 
işle meşgul olmamak kaydile hususî pasaport 
verilir. 

Da, E. 

-eWâ$İlDS&:±Q — Diplomatik pasaportlar: Bü
yük Millet Meclisi reisine, Başvekile, icra Ve-
kLüeri Heyeti azasma, Büyük Millet Meclisi 
azas^îL^^üyuk Erkânı Harbiye reisine, Cum
hur hy'asetî Tîmumî kâtibine, Elçi ve siyasî mü
messillere ve Cumhur riyaseti dairesi erkânm-
dan ve Hariciye vekâleti meslek memurlarından 
resmî ve siyasî vazife ile, gidenlere, kara, hava, 
deaizi^ei-ticaret ateşelerine, Hükümetçe ecnebi 
memleketlere ve beynelmilel siyasî müesseselere, 
muahede ve mukaveleler müzakere ve akdi veya 
beynelmilel siyasî içtimalara, kongrelere ve 
konierasnlarja iştirak için, ve ecnebi bir Devlet 
veya beynelmilel siyasî teşekküller nezdine da
imî veya muvakkat siyasî bir vazife ifa etmek 
üzere gönderilen kimselere, komiserlere ve siyasî 
kuryelere verilir. 

Bu gibi kimselerin vazifeleri devam ettiği 
müddetçe karılarile evli veya iş sahibi olmayan 
ve birlikte yaşayan çocuklarına da diplomatik 
pa^^bBt"^r%mesi veya asırHtefe sahiblerinin 
pasaportunun refakat hanesine İ!$aydolunmaları 

*1M6ö5§Eaİİ - Umumî p a s M l ^ f ^ u m a 
mahsus pasaportla hususî ve h ıMİt 'Sa i fâ^r ı? 7 

nı taşryan pasaportlardır. totoq&z&<r- A 
Hususî damgalı pasaportlar, TÖfrfcT^HreRâ-

letinden Cumhur Riyaseti daire 
let baremine göre birinci, ikinci, 
cede bulunan mülkî memurlara ve ^İKefî Şa
hıslara diplomatik olmryan herhangi mr vazi-
f r a f ^e/af/nususî surette seyahatlerinde vennr. 
BîHlftBBSki memurlardan memur^etln ÎB?V 

kilmiş olanlara dahi, başka bir vazife „' veya 
' ' Üİ3SJJ jfıEflliO 

meşguliyeti bulunmamak şartile, bu nevi traga-
pöfiPveffirr. ^Bunların müddeti bir seneârr! lup-

cpmjsn IİQV 
met. damgalı pasaportlar Devlet baremine apre 
uçungu ,dere.ce dununda bulunan mülki menıuK-£ 

ov 

(9-oft 

la-mîSÖ^Ierî r ü t b e l i Şahıslara siyasî ftjf11^ j 
beynelmilel toplantılara iştirak maksadile raya, 
Hjfcıjmş^e idarei hususiye ve belediy^rjse 
di^gm^t^, olmryan herhangi vazife ile {OgA^-
mgmlgij^ere gönderilenlere verilir. Bunjfjyjngv 
müddeti hikmetin devamı müddetince münhjjggft») 
dl5sm bubo IJSI 

Bu pasaportlar; memurun mensub ola ı̂ğjjg^ 
daire reisinin resmen işarı üzerine vilâyetlerce 
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MADDE 10 — Diplomatik pasaportlar : Bü
yük Millet Meclisi Reisine, Başvekile, îcra Ve
killeri Heyeti azasma, Büyük Millet Meclisi aza
sına, Büyük Erkâniharbiye Reisine, Cumhur 
Riyaseti umumî kâtibine, elçi ve siyasî mümes
sillere ve Cumhur Riyaseti dairesi erkânından 
ve Hariciye vekâleti meslek memurlarından res
mî ve siyasî vazife ile gidenlere, kara, hava, 
deniz ve ticaret ateşelerine, Hükümetçe ecnebi 
memleketlere ve beynelmilel siyasî müessese
lere, muahede ve mukaveleler müzakeresi ve 
adi, veya beynelmilel siyasî içtimalara, kongre
lere ve konferanslara iştirak için ve ecnebi bir 
Devlet veya beynelmilel siyasî teşekküller nez-
dine daimî veya muvakkat siyasî bir vazife ifa 
etmek üzere gönderilen kimselere, siyasî kurye
lere verilir. 

Bu gibi kimselerin sıfat veya vazifeleri de
vam ettiği müddetçe, karılarile evli veya iş 
sahibi olmayan ve birlikte yaşayan çocuklarına 
da diplomatik pasaport verilmesi veya bunlarm 
asıl vazife sahibinin pasaportunun refakat ha
nesine kaydolunmaları caizdir. 

MADDE 11 — Umumî pasaportlar : 
Umuma mahsus pasaporatlarla hususî veya 

hizmet damgalarını taşıyan pasaportlardır. 
Hususî damgalı pasaportlar : 
Cumhur Riyaseti daire erkânma, Devlet ba

remine göre birinci, ikinci, üçüncü derecede bu
lunan mülkî memurlara ve askerî şahıslara dip
lomatik olmayan her hangi bir vazife ile veya 
kendi hesablarma seyahatlarmda verilir. Bu de
recedeki memurlardan memuriyetten çekilmiş 
olanlara dahi, başka bir vazife veya meşguli
yeti bulunmamak şartile, bu nevi pasaport ve
r i l i Bunlarm müddeti bir senedir. 

Hizmet damgalı pasaportlar : 
. Ileglet baremine göre üçüncü derece dunun

da Dulunan " mülkî memurlara ve askerî rüt
beli şahıslara siyasî olmayan beynlemilel top
lantılara iştirak maksadile veya Hükümet ve 
hususî idare ve belediyelerce diplomatik olma
yan her hangi bir vazife ile ecnebi memleket
lere gönderileceklere verilir. Bunlarm müddeti 
hizmetin devamı müddetine münhasırdır. 

Hususî ve hizmet damgalı pasaportlar me
murun mensub olduğu vekâletin veya müstakil 
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MADDE 12 — Hizmete mahsus pasaportlar: 
Devlet baremine göre üçüncü derecenin dununda 
bulunan mülkî ve askerî memurlardan siyasî 
olmayan beynelmilel toplantılara iştirak maksa-
dile veya Hükümet ve idarei hususiye ve bele
diyelerce diplomatik olmayan her hangi bir 
vazife ile ecnebi memleketlere gönderilenlere 
verilir. 

MADDE 13 — Hususî ve hizmete damgalı 
pasaportlar, adlarma pasaport verileceklerin 
mensub oldukları maclis veya dairelerin işarı 
üzerine verilir. 

MADDE 14 — Adî pasaportlar: Yukarıdaki 
maddelerde sayılan resmî sıfatı haiz olmayan 
Türk vatandaşlarına hususî surette seyahatleri 
için ve bir yıl müddetle verilir,. 

MADDE 15 — Pasaport sahibinin yanmda 
bulunan karısı ile evli veya iş sahibi olmayan 
ve birlikte yaşayan çocukları pasaportun refa
kat hanesine kaydolunarak birlikte yolculuk 
edebilirler. Refakat hanesine yazılı bulunanlar 
adma pasaport verilmiş olan zat beraber bulun
madıkça tek başlarına veya müçtemian o pasa
portla seyahat edemezler. 

Şu kadar ki adına pasaport yazılı olan kimse, 
refakat hanesinde yazılı olanların tamamen 
veya kısmen her hangi bir sebeble seyahata iş
tirak edemedikleri pasaporta ayrıca şerh edil
mek suretile o pasaportla seyahat edebilir. 

MADDE 16 — Adî pasaport almak isteyen 
Türk vatandaşlarının: 

1 - Bir istida ile müracaatta bulnmalan «bu 
istidada dercedilecek hususlar yapılacak nizam
name ile tesbit olunacaktır», 

2 - Nüfus tezkere veya hüviyet cüzdanları 
ile kendilerinin ve yanlarmda götüreceklerinin 
hüviyetlerini isbat etmeleri, 

3 - Bir tanesi pasaportun mahsus yerine ya
pıştırılmak üzere, en çok istida tarihinden bir 

Da. H3. 

ita olunur. 

MADDE 12 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü maddesi 

MADDE 13 — Pasaport sahibinin yanmda 
bulunan karısı ile evli veya iş sahibi olma
yan ve birlikte yaşryan çocukları pasaportun 
refakat hanesine kaydolunarak birlikte yolcu
luk edebilirler. Refakat hanesine yazılı bulu
nanlar, adma pasaport verilmiş olan zat beraber 
bulunmadıkça tek başlarına veya müçtemian 
o pasaportla seyahat edemezler. 

Fakat adma pasaport yazılı olan kimse, refa
kat hanesinde yazılı olanların tamamen veya 
kısmen her hangi bir sebeble seyahate iştirak 
etmedikleri posaporta ayrıca şerh edilmek sure
tile o pasaportla seyahat edebilirler. 

Muayene veya tedavi veya tebdilihava için 
ecnebi memleketlere gidecek hastalara hizmet 
etmek üzere yanlarında gidecek olan kimselere 
de pasaportun refakat hanesine, harcı verilmek 
üzere yazılabilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 310 ) 
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dairelerin en yüksek âmirlerinin resmen 
üzerine Hariciye vekâletince ita olunur. 

işarı 

MADDE 12 — Umuma mahsus pasaportlar : 
Türk vatandaşlarına kendi hesablarma seya-

hatları için ve bir yıl müddetle verilir. 

MADDE 13 — Pasaport sahibinin yanmda 
bulunan karısile evli veya iş sahibi olmayan ve 
birlikte yaşayan çocukları pasaportun refakat 
hanesine kaydolunarak birlikte yolculuk edebi
lirler 

Refakat hanesinde yazılı bulunanlar, adma 
pasaport verilmiş olan zat berarer bulunmadık
ça, tek başlarına veya müştemian o pasaportla 
seyahat edemezler. Fakat adma pasaport yazılı 
olan kimse refakat hanesinde yazılı olanların 
tamamen veya kısmen her hangi bir sebeble 
seyahata iştirak etmeyeceklerine dair şerh ver
dirmek suretile o pasaportla seyahat edebilir. 

MADDE 14 — Umuma mahsus pasaport al
mak isteyen Türk vatandaşlarının, , 

I - Bir istida ile müracaatta bulunmaları, 
(Bu istidaya dercedilecek hususlar yapılacak ni
zamname ile tesbit olunacaktır). 

II - Nüfus tezkere veya hüviyet cüzdanlarile 
kendilerinin ve yanlarında götüreceklerinin hü
viyetlerini ispat etmeleri. 

III - Bir tanesi pasaportun mahsus yerine 
yapıştırılmak üzere en çok istida tarihinden bir 

( S. Sayısı : 310 ) 
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ay evvelki tarihte sivil elbise ile ve cepheden 
çekilmiş 3, 5X4 ölçüsünde, üç kıta mat vesika 
fotoğrafını vermeleri lâzımdır. 

MADDE 17 — Türkiyeden ecnebi memleket
lere gidecek olan ve filî veya ihtiyat askerlik 
hizmeti çağmda bulunan Türk vatandaşlarının 
gitmelerine bir mâni bulunmadığını askerlik 
şubelerinden verilmiş resmî vesika ile ispat et
meleri lâzımdır. Seferberlik ve umumî manevra 
hali olmayan zamanlarda resmî ve muntazam 
terhis veya ihraç tezkerelerinin gösterilmesi kâ
fidir. 

MADDE 18 — Hükümet harb tehlikesi veya 
memleket emniyetine dokunan diğer fevkalâde 
haller dolayısile ecnebi memleketler için vatan
daşlara pasaport verilmesini kısmen veya tama-
mile tahdid ve menebilir. 

MADDE 19 — Yalnızca yolculuk etmek üze
re müracaat edib de reşid olmayanlara ve mah
curlara veli veya vasilerinin mavafakatlarmı 
havi resmî bir makamdan tasdikli vesika getir
medikçe pasaport veya diğer vesika verilmez. 
Devlet nam ve hesabma gönderilen talebe bu 
hükme tâbi değildir. 

MADDE 20 — Hususî şekilde ecnebi mem
leketlere gitmek isteyen Devlet memurlarına ve 
vilâyet hususî idareleri ile belediye memurla
rına ve Devlet bçlediye müesseseleri hizmetin
deki memur ve müstahdemlere pasaport verile
bilmesi için mensub oldukları dairelerden resmî 
müsaade vesikası getirmeleri lâzımdır. 

MADDE 21 — Emniyeti umumiye nezare
tinde bulunanlara, ecnebi memleketlere gitmele
ri mahkemelerce menolunanlara, ecnebi memle
ketlerde geçinmek için müsaid sebeb ve şartlara 
malik olduklarını isbat edemiyenlere, memle
ketten ayrılmalarında siyasî emniyet bakımın
dan mahzur olduğu Dahiliye vekâletince veya 
kazanç vergisi borcu olub da 2395 sayılı kanu
nun altmışıncı maddesine ve bu kanunun tatbi
katına aid nizamnamede gösterilecek şekillere 
tevfikan alâkadar maliye dairelerinden vesika 
ibraz edemiyenlere pasaport ve ve3ika veril
mez. 

16 — 
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MADDE 15 — Türkiyeden ecnebi memleket
lere gidecek olan filî veya ihtiyat askerlik hizmeti 
çağmda bulunan Türk vatandaşlarının gitmele
rine bir mâni bulunmadığını askerlik şubesinden 
verilmiş resmî vesika ile isbat etmeleri lâzımdır. 
Harbe hazırlık, seferberlik ve ihtiyat zabitan 
ve efradını celb suretile yapılan manevra hali 
olmayan zamanlarda resmî ve muntazam terhis 
veya ihraç tezkerelerinin gösterilmesi kâfidir. 

MADDE 16 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Beşid olmayanlara ve mah
curlara kanunî mümessillerinin muvafakatlerini 
havi resmî bir makamdan tasdikli vesika getir
medikçe yalnız olarak seyahat için pasaport veya 
diğer vesika verilemez. Devlet nam ve hesabma 
gönderilen talebe bu hükme tâbi değildir. 

MADDE 18 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayış: : 310 ) 
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ay evvelki tarihde sivil elbise ile ve cepheden 
çekilmiş 3, 5 X 4 ölçüsünde üç kıta mat vesika 
fotoğrafını vermeleri lâzımdır. 

MADDE 15 — Dahiliye encümeninin on be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Dahiliye encümeninin on ye
dinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Kendi hesabma ecnebi memle
ketlere gitmek isteyen Devlet memurlarına ve 
vilâyet hususî idarelerile belediye memurları
na ve Devlet veya belediye müesseseleri hizme
tindeki memur ve müstahdemlere pasaport veri
lebilmesi için mensub oldukları dairelerden 
resmî müsaade vesikası getirmeleri lâzımdır. 

MADDE 19 — Emniyeti umumiye nezaretin
de bulunanlara, ecnebi memleketlere gitmeleri 
mahkemelerce men olunanlara, ecnebi memle
ketlerde geçinmek için müsaid sebeb ve şartlara 
malik olduklarını isbat edemeyenlere, memleket
ten ayrılmalarında siyasî emniyet bakmamdan 
mahzur olduğu Dahiliye vekâletince tesbit edi
lenlere veya kazanç vergisi borcu olubda 2395 sa
yılı kanunun 60 ncı maddesine ve bu kanunun 
tatbikatına aid nizamnamede gösterilecek şekil
lere tevfikan alâkadar Maliye dairelerine borç
lu oldukları anlaşılanlara pasaport veya vesika 
verilmez. 
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MADDE 22 — Ecnebi memleketlerde Türki
ye Cumhuriyeti konsolosluklarından pasaport 
almak isteyen Türk vatandaşları, vatandaşlık 
ilmühaberleri veya eski pasaportlarile birlikte 
nüfus tezkereleri veya hüviyet cüzdanlarını gös
termek suretile hüviyetlerini isbata mecbur
durlar. 

1312 sayılı vatandaşlık kanununun onuncu 
maddesinin son fıkrası mucibince ecnebi bir 
memlekette mukim oldukları halde beş seneden 
fazla bir müddet Türk konsolosluklarına kendi
lerini tescil ettirmemiş olanlarla 1041 numaralı 
kanunla tayin olunan vaziyette bulunan vatan
daşlara Dahiliye vekâletinin müsaadesi olmak
sızın pasaport ve vize verilemez. 

MADDE 23 — îlmî bir gaye ile veya sırf 
tenezzüh ve seyahat ve spor maksadile toplu 
bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az on 
kişilik bir kafile teşkil eden kimselere istedik
leri takdirde müşterek pasaport verilir. Müş
terek pasaportlar, kafileden gösterilecek bir 
kimsenin şahsına bir adî pasaport doldurul
mak suretile verilir. 

Kafileyi teşkil eden diğer kimselerin isim ve 
hüviyetlerini ve fotoğraflarını ihtiva eden bir 
liste bu pasaporta mühürlü olarak yapıştırılır, 
Müşterek pasaport alacaklar münferiden pasa
port alacaklar hakkındaki 16, 17, 19, 20, 21 
ve 22 nci maddeler hükümlerine tabidirler. 

Müşterek pasaportla seyahat eden bir kafi
leden ayrılanlar ayrıca pasaport almağa mec
burdurlar. 

Müşterek pasapprtlar verildikleri tarihten 
itibaren altı ay için muteberdir. 

Maarif vekâletinin müsaadesile ilmî tedkik-
lerde bulunmak üzere kafile halinde ecnebi meni 
leketlere seyahat edecek öğretmen ve talebelere 
işbu maddeye göre verilecek müşterek pasa
portlardan bir gûna harç almmaz. 

MADDE 24 — Tabiiyetsiz bulunan kimselere 
icabmda Dahiliye vekâletinin kararile Türkiye -
ye girmek veya Türkiyeden çıkmak için bir 
defaya mahsus olmak Ve verildiği tarihten iti
baren on beş gün zarfmda kullanılmak şartile 

Da. E. 

MADDE 20 — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — İlmî bir gaye ile veya sırf tenez
züh ve seyahat ve spor maksadile toplu bir hal
de yolculuk etmek isteyen ve en az on kişilik 
bir kafile teşkil eden kimselere istedikleri 
takdirde müşterek bir pasaport verilir. 
Müşterek pasaportlar, kafileden gösterile
cek bir kimsenin şahsına bir âdi pa
saport doldurulmak suretile verilir, ka
fileyi teşkil eden diğer kimselerin isim ve hüvi
yetlerini ve fotoğraflarını ihtiva eden bir liste 
bu pasaporta mühürlü olarak yapıştırılır. Müş
terek pasaportlar, münferiden pasaport alacak
lar hakkındaki 14, 15, 17, 18, 19 ve .20 nci mad
deler hükümlerine tabidirler. Müşterek pasa
portla seyahat eden kafileden ayrılanlar ayrıca 
pasaport almağa mecburdurlar. Müşterek pasa
portlar, verildikleri tarihden itibaren altı ay 
için muteberdir. 

Maarif vekâletinin müsaadesile ilmî tedkik-
lerde bulunmak üzere kafile halinde ecnebi 
memleketlere seyahat edecek öğretmen ve tale
belere işbu maddeye göre verilecek müşterek 
pasaportlardan bir gûna harç almmaz. 

MADDE 22 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
ayen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20 — Ecnebi memleketlerde Tür
kiye Cumhuriyeti konsolosluklarından pasaport 
almak isteyen Türk vatandaşları, vatandaşlık 
ilmühaberleri veya eski pasaportlarile birlikde 

nüfus hüviyet cüzdanları veya hüviyet cüzdan
ları veya hüviyet varakalarını göstermek su-
retile hüviyetlerini ispata mecburdurlar. 

1312 sayılı vatandaşlık kanununun 10 ncu 
maddesinin son fıkrası mucibince ecnebi bir 
memlekette mukim oldukları halde beş sene
den fazla bir müddet Türk konsolosluklarına 
kendilerini tescil ettirmemiş olanlarla 1041 nu
maralı kanunla tayin olunan vaziyette bulunan 
vatandaşlara Dahiliye vekâletinin müsaadesi ol
maksızın pasaport ve vize verilemez. 

MADDE 21 — İlmî bir gaye ile veya sırf te-
nezzüh veya seyahat veya spor maksadile top
lu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az 
10 kişilik bir kafile teşkil eden kimselere iste
dikleri takdirde müşterek pasaport verilir. 

Müşterek pasaportlar, kafileden gösterile
cek bir kimsenin şahsma umuma mahsus bir pa
saport doldurulmak suretile verilir. Kafileyi 
teşkil eden diğer kimselerin isim ve hüviyetle
rini ve fotoğraflarını ihtiva eden bir liste bu 
pasaporta mühürlü olarak yapıştırılır. 

Müşterek pasaportlar, münferiden pasaport 
alacaklar hakkındaki 14,15,17,18, 19 ve 20 nci 
maddeler hükümlerine tâbidir. 

Müşterek pasaportla seyahat halinde kafilden 
ayrılanlar, ayrıca pasaport almağa mecbur
durlar. 

Müşterek pasaportlar verildikleri tarihten iti
baren altı ay için muteberdir. 

Maarif vekâletinin müsaadesile ilmî tedkik-
lerde bulunmak üzere ve Hükümetin müsaadesi
le Türk spor kurumunun ecnebi memleketlerde 
yaptıracağı spor temas ve müsabakalarına işti
rak etmek üzere kafile halinde ecnebi memleket
lere seyahat edecek öğretmen, talebe ve spor
culara işbu fıkraya göre verilecek müşterek pa
saportlardan bir gçna harç alınmaz. 

MADDE 22 — Tâbiiyetsiz bulunan kimsele
re icabmda Dahiliye vekâletinin kararile Tür-
kiyeye girmek veya Türkiyden çıkmak ve yal
nız giriş veya çıkışı temin etmek için bir defaya 
mahsus olmak ve verildiği tarihden itibaren 
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(Ecnebilere mahsus) pasaport verilir. Nansen 
pasaportu ve buna benzer diğer ecnebi pasaport
ları taşıyan ecnebiler yalnız transit müsaadesin
den istifade ederler. Bu gibilerin transit harici 
Türkiyeye gelmeleri îcra Vekilleri Heyeti ka
rarma tâbidir. 

MADDE 25 — Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
metile komşu hükümetler arasmda yapılmış ve 
yapılacak olan anlaşmalarla tayin olunur 
hudud mıntakası dahilînde muteber olmak usare 
parasız pasavan veya diğer bir vesika verilir. 

MADDE 26 — Türk kara sulan dışına çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan 
mürettebatına pasaport yerine usulü dairesin
de liman reisliğince tanzim edilmiş ve liman 
polisince vize verilmiş fotoğraflı «Tayfa vesi
kası» verilir. Yabancı gemi mürettebatına salâ-
hiyetdar ecnebi makamları tarafından usulü da
iresinde verilmiş olan tayfa vesikalarile vazife 

icabı Türk kara sularına ve limanlarına girilib 
çıkılması caizdir. 

Kara ve hava beynelmilel nakil vasıta
ları memur ve müstahdemleri idarelerinden ve 
şirketlerinden aidıkları ve ilk geldikleri za
man mahallî emniyet müdürlüklerine tasdik 
ettirecekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bu
lundukları müddetçe Türkiyeye girib çıkabilir
ler. 

Bu maddedeki vesikalar 27 nci maddede tas
rih olunan vizelere tâbi değildirler. 

MADDE 27 — Türkiyeye gelecek ve Türki-
yeden gidecekler her geliş ve gidişlerinde 
pasaportlarını salahiyetli Türk makamlarına 
vize ettirmeye mecburdurlar. Pasaportlar alın
dıkları tarihden itibaren iki ay içinde vizeye 
tâbi değildir. 

Diplomatik, hususî ve hizmete mahsus pa
saportları Türkiyede Hariciye ve ecnebi mem
leketlerde büyük elçilik, elçilik ve siyasî mü
messillikler ve bunlarm mevcud olmadığı mem-
lskctlerde, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk
ları tarafindan parasız vize edilirler. Bu gibi 
pasaportlara gidib gelme vizesi verilmesi de ca
izdir. 

(S . Say: 

MADDE 23 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Türk kara suları dışma çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mü
rettebatına pasaport yerine usulü dairesinde li
man reisliğince tanzim olunmuş ve liman poli
since vize edilmiş fotoğraflı «tayfa vesikası» ve
rilir. Yabancı gemi mürettebatına salâhiyettar 
ecnebi makamları tarafından usulü dairesinde 
verilmiş olan tayfa vesikalarile vezife icabı 
Türk kara sularına ve limanlarına girilib çıkıl
ması caizdir. 

Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları 
memur ve müstahdemleri, idarelerinden ve şir
ketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman-
mahalli emniyet müdürlüklerine tasdik ettire
cekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bulun
dukları müddetçe, Türkiyeye girib çıkabilirler. 

Bu maddedeki vesikalar 25 nci maddede tas
rih olunan vizelere tâbi değildir. 

MADDE 25 — Türkiyeye gelecek ve Türki-
yeden gidecekler her geliş ve gidişlerde pasa
portlarını salahiyetli Türk makamlarına vize 
ettirmeğe mecburdurlar. Pasaportlar, alındıkla
rı tarihden itibaren iki ay içinde vizeye tâbi de
ğildir. 

Diplomatik, hususî ve hizmet damgalı, pasa
portlar Türkiyede Hariciye vekâleti ve ecnebi 
memleketlerde büyük elçilik, elçilik ve siyasî 

mümessiUilder ve bunlarm mevcud olmadığı mem
leketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosları ta
rafından parasız vize edilirler 

Bu gibi pasaportlara gidib gelme vizesi veril
mesi de caizdir. 
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15 gün zarfmda kullanılmak şartile «Ecnebile
re mahsus damgasını taşıyan» pasaport verilir. 

«Nansen pasaportu» ve buna benzer diğer 
ecnebi pasaportları taşıyan ecnebiler yalnız 
transit müsaadesinden istifade ederler. 

Bu gibilerin transit harici Türkiyeye gelme
leri İcra Vekilleri Heyeti kararına tâbidir. 

MADDE 23 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Türk kara suları dışıma çı
kan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mü
rettebatına pasaport yerine usulü dairesinde 
Liman reisliğince tanzim olunmuş ve Liman po
lisince vize edilmiş fotoğraflı tayfa vesikası ve
rilir. 

Yabancı gemi mürettebatına salâhiyttar ec
nebi makamları tarafından usulü dairesinde 
verilmiş olan tayfa vesikalarile vazife icabı 
Türk kara sulanna ve liman şehirlerine girilib 
çıkılması caizdir. 

Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları 
memur ve müstahdemleri idarelerinden ve şir
ketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman ma
halli emniyet müdürlüklerine tasdik ettirecek
leri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bulundukları 
müddetçe, Türkiye hava ve kara istasyon şehir
lerine girib çıkabilirler. 

Bu maddedeki vesikalar, 25 nci maddede 
tasrih olunan vizelere tâbi değildir. 

MADDE 25 — Türkiyeye gelecek veya Tür-
kiyeden gidecekler, her geliş ve gidişlerinde pasa
portlarını salahiyetli Türk makamlarına vize 
ettirmeğe mecburdurlar. Pasaportlar almdıkU-
n tarihten itibaren iki ay içinde vizeye tâbi tl^fü 
dir. 

Diplomatik hususî ve hizmet damgalı pasaport
lar Türkiyede Hariciye vekâleti ve ecnebi memlö-
ketlerde büyük elçilik, elçilik ve siyasî mümessil
likler ve bunlarm mevcud olmadığı memleketler
de Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tara
fından parasız vize edilir. Bu gibi pasaportlara 
gidib gelme vizesi verilmesi de caizdir. 
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MADDE 28 — Adi ve müşterek pasaportlara 
Türkiyede emniyet müdürlükleri ve ecnebi mem
leketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları 
taraf nidan tatbik olunacak vizeler: 

1 - Türkiyeden çıkış vizesi, 
2 - Türkiyeye giriş vizesi, 
3 - Türkiyeden transit vizesi. 
Olmak üzere üç türlüdür. 

MADDE 29 — Türkiyeden çıkış vizesi ecne
bi memleketlere gidecek Türk vatandaşlarının 
ve ecnebilerin pasaportlarına tatbik olunur ve 
vize tarihinden itibaren on beş gün zarfında ve 
bir defa kullanılabilir. Türkiyede on beş gün-
den ziyade kalmayan ecnebiler çıkış vizesine tâbi 
değildir. 

MADDE 30 — Türkiyeye giriş vizesi ecnebi 
memleketlerden gelen Türk vatandaşlarının ve 
ecnebilerin pasaportlarına tatbik olunur ve 
vize tarihinden itibaren bir defa kullanılmak 
üzere iki ay müddetle muteberdir. 

MADDE 31 — Türkiyeden transit vizesi 
Türkiyeden üçüncü bir memlekete geçmek üzere 
gelecek ecnebilerin pasaportlarına verilir ve 
vize tarihinden itibaren bir defa kullanılmnk 
üzere iki ay muteberdir. Bu vize pasaport sahi
bine Türkiyede on beş gün kalmak hakkını 
verir. Türkiyeden çıkmayan veya doğruca 
geldikleri memlekete dönenlerden muayyen müd
det zarfmda kendiliklerinden müracaat ederek 
vaziyetlerini tesbit etmek şartile evvelce ver
dikleri harca göre bu vaziyetleri itibarile ver
meleri lâzım geren hracın noksanı istifa olunur, 
Transit vizesini taşıyan pasaportlar bu vizenin 
muteber olduğu müddetçe ayrıca çıkış vizesine 
tâbi değildirler. 

Üçüncü fasıl 

Pasaport ve vize harçları ve istisnalar 

MADDE 32 — 10 ncu ve 11 nci ve 12 nci 
maddelerde tasrih edilen siyasî ve hususî ve 
hizmete mahsus pasaportlar parasız verilir. Ec
nebi devlet makamlarından verilmiş diplomatik, 
hususî ve hizmete mahsus pasaportlar ile bun-

Da. E. 

MADDE 26 — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Hükümetin 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — 10 ncu ve 11 nci maddelerde 
tasrih edilen siyasî ve hususî veya hizmet dam
galı pasaportlar parasız verilir Ecnebi Devlet 
makamlarmdan verilmiş diplomatik, hususî ve 
hizmet damgalı pasaportlar ile bunlara tekabül 
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MADDE 26 — Umuma mahsus veya müşterek 
pasaportlara Türkiyede emniyet müdürlükleri 
ve ecnebi memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti 
konsoloslukları tarafından tatbik olunacak vi
zeler ı 

I - Türkiyeden çıkış vizesi, 
II - Türkiyeye giriş vizesi, 
III - Türkiyeden transit vizesi, 
Olmak üzere üç türlüdür. 

MADDE 27 — Türkiyeden çıkış vizesi ecnebi 
memleketlere gidecek Türk vatandaşlarının ve 
ecnebilerin pasaportlarına tatbik olunur. Ve 
vize tarihinden itibaren 15 gün zarfında ve bir 
defa kullanılır. Bu müddet geçirildiği takdirde 
vizenin yenilenmesi icabeder. 

Türkiyede 15 günden ziyade kalmayan ecne
biler çıkış vizesine tâbi değildir. 

MADDE 28 — Hükümetin 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Türkiyeden transit vizesi; 
Türkiyeden üçüncü bir memlekete geçmek üzere 
gelecek ecnebilerin pasaportlarına verilir. Ve 
vize tarihinden itibaren bir defa kullanılmak 
üzere iki ay muteberdir. Bu vize pasaport sa
hibine Türkiyede on beş gün kalmak hakkını 
verir. Türkiyeden çıkmayan veya doğruca gel
dikleri memlekete dönenlerden muayyen müddet 
zarfmda kendiliklerinden müracaatla vaziyetle
rini tesbit ettirerek evvelce verdikleri harca 
göre bu vaziyetleri itibarile vermeleri lâzım ge
len harem noksanı istifa olunur. . 

Transit vizesini taşıyan pasaportlar, bu vi
zenin muteber olduğu müddetçe ayrıca çıkış vi
zesine tâbi değildirler. 

Üçüncü fasü | 

Pasaport ve vize harçları ve istisnaları 

MADDE 30 — Onuncu ve on birinci madde
lerde tasrih edilen diplomatik ve hususî ve hiz
met damgalı pasaportlar parasız verilir, ecnebi 
Devlet makamlarından verilmiş diplomatik, hu
susî ve hizmet damgalı pasaportlarla bunlara te- | 
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lara tekabül eden diğer pasaportlar mütekabili
yet şartile parasız vize edilir. 

HADDE 33 — Türkiyeden harice gitmek üze
re alman adi pasaportlardan yirmi beş lira ve 
hariçte bulunanların konsolosluklarımızdan ala
cakları pasaportların üç aylığından 400 ve bir 
seneliğinden 800 kuruş harç almrr. Türkiyeden 
harice gitmek üzere alman bir pasaportun re
fakat hanesine kayid olunanlardan - Zevce ve 
yedi yaştan aşağı çocuklar müstesna olmak üze
re - her birinden pasaport hâmilinden almacak 
25 liradan maada 10 lira harç almrr. Pasaport
suz gelib Türkiyeye girmelerine müsaade edilen
lerden üç aylık pasaport harcı iki kat olarak 
alnnr. 

MADDE 34 — 23 ncü maddede tasrih edilen 
müşterek pasaportlarda adma pasaport verile
cek şahıs için tam pasaport harcı alındıktan baş
ka iştirak edecek her şahıs için 15 lira hesabile 
harç almrr. 

MADDE 35 — 24 ncü maddede tasrih edilen 
pasaportlar beş liralık harca tâbidir. Kendile

rine pasaport verilecekler muayyen harcı ödeye
meyecek derecede yoksul oldukları takdirde 
harçtan istisna edilebilirler. 

MADDE 36 — 25 nci ve 26 ncı maddelerde 
tasrih edilen vesikalar pasaport veya vize harcı
na tâbi değildir. 

MADDE 37 — Pasaport yerine geçen vesi
kalar hususî tarifeleri mucibince resme ve har
ca tabidirler. 

MADDE 38 — Ecnebi memleketlerde yoksul 
vaziyette kalmış oldukları sabit olan Türk va
tandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk-
larmca bir defa vatana dönüş yolculuğuna mah
sus ve on gün zarfmda kullanılmak üzere para
sız pasaport verilebilir. 

MADDE 39 — Münhasıran tahsil için hari
ce giden talebeye verilecek pasaportlardan nı
sıf harç almrr. 

Komşu memleketlerde muvakkat olarak ça-
(S. Sa: 

Da. E. 

edecek diğer pasaportlar mütekabiliye şartile 
parasız vize edilir 

MADDE 31 — 12 nci maddede tasrih edilen 
adi pasaportların üç aylığından 5; altı aylığın
dan 8, ve bir seneliğinden 12 lira harç almrr. 
Ayni madde hükümlerine göre bir pasaportun 
refakat hanesine kaydolunanlar, için bir gûna 
harç alınmaz. Pasaportsuz gelib Türkiyeye gir
melerine müsaade edilenlerden üç aylık pasaport 
harcı iki kat olarak almrr. 

Vatandaşların, Hükümetçe tesbit edilecek 
ecnebi memleketlere seyahatlerini teshil için bu 
memlketlere mahsus olmak üzere ve mütekabi
liyet şartile pasaport ücretlerinde tenzilât yap
mağa ve bu Devletler tebeasmm da Türkiyeye 
seyahatlerini kolaylaştırmak gayesile vize harç
larını indirmeğe icra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir. 

MADDE 32 — 21 nci maddede yazılı müşte
rek pasaportlardan adma pasaport verilecek 
şahıs için tam olarak ve iştirak eden her şahıs 
için sekiz lira hesabile pasaport harcı almrr. 

MADDE 33 — 22 nci maddede tasrih edilen 
• 

pasaportlar, beş liralık harca tâbidir. Kendile
rine pasaport verilecekler, muayyen harcı öde
meyecek derecede yoksul oldukları takdirde 
harçtan istisna edilebilirler. 

MADDE 34 — 23 ncü ve 24 ncü maddelerde 
tasrih edilen vesikalar pasaport ve vize harcma 
tâbi değildir. 

MADDE 35 — Hükümetin 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Hükümetin 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Hükümetin 39 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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kabul edecek diğer pasaportlar mütekabiliyet 
şartile parasız vize edilir. 

MADDE 31 — Türkiyeden harice gitmek üze
re alman umuma mahsus pasaportlardan 25 lira. 

Ve hariçte bulunanların konsolosluklarımız
dan alacakları pasaportların 3 aylığından 400 
ve bir seneliğinden 800 kuruş harç almır. 

Türkiyeden harice gitmek üzere alman bir 
pasaportun refakat hanesine kaydolunanlar
dan, - zevce ve yedi yaştan aşağı çocuklar müs
tesna olmak üzere - her birinden pasaport hâ
milinden almacak 25 liradan moada 10 lira harç 
almır. 

Pasaportsuz gelib TürMyeye girmelerine mü
saade edilenlerden üç aylık pasaport harcı iki 
kat olarak almır. 

MADDE 32 — 21 nci maddede yazılı müşte
rek pasaportlardan adma pasaport verilecek şa
hıs için tam olarak ve iştirak eden her şahıs için 
8 lira hesabile pasaport harcı almır. 

MADDE 33 — 22 nci maddede tasrih edilen 
pasaportlar beş liralık harca tâbidir. 

Kendilerine pasaport verilecekler muayyen 
harcı ödeyemeyecek derecede yoksul oldukları 
takdirde harçtan istisna edilebilir. 

MADDE 34 — Dahiliye encümeninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Hükümetin 37 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Hükümetin 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Münhasıran tahsil için harice 
giden talebeye verilecek pasaportlardan nısıf 
harç almır. 

Ecnebi memleketlerde muvakkat olarak ça-
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lışmak üzere giden işçilere ve aile nezdinde gi
decek erkek ve kadm hizmetçilere, bu sıfatları 
sabit olmak kaydile, bir lira harç mukabilinde 
adi pasaport verilebilir. 

MADDE 40 — Daimî surette pasaport taşın
masını mecburî kılan ecnebi memleketlerde ika
met eden Türk vatandaşların o memleketlerden 
çıkış halinde salahiyetli Türk makamlarınca 
umumî pasaport ve vize harçları hükümleri tat
bik olunmak şartile bir lira harç mukabilinde 
müddetsiz pasaport verilmesi caizdir ve bu ka-
yid ve şart pasaporta dercolunur. 

MADDE 41 — 28 nci maddede sayılan vize
ler için aşağıda gösterilen harçlar alınır: 

Vizenin Pasaportun 
cinsi cinsi Almacak harç 

Çıkış vizesi Adi 25 kuruş 
Çıkış vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 25, 
diğerleri için 10 nar 
kuruş.) 

Giriş vizesi Adi 200 kuruş 
Giriş vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 200, 
diğerleri için 20 şer 
kuruş.) 

Transit vizesi Adi 100 kuruş 
Transit vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 100, 
diğerleri için 20 şer 
kuruş). 

Vizesiz adi ve müşterek pasaportlarla gelen
lerden Türkiyeye girmelerine müsaade edilenler
den vize harçları iki kat olarak almrr. Türki
ye Cumhuriyeti konsolosluğu bulunmayan ec
nebi memleketlerden doğrudan doğruya gelen
lerden yalnız vize harçlar almrr. 

Da. E. 

MADDE 38 — Hükümetin 40 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — 26 nci maddede sayılan vize
ler için aşağıda gösterilen harçlar almn* 

Vizenin Pasaportun 
cinsi cinsi Almacak harç 

Çıkış vizesi Adi 25 kuruş 
Çıkış vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 25, 
diğerleri için 10 nar 
kuruş.) 

Giriş vizesi Adi 200 kuruş 
Giriş vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 200, 
diğerleri için 20 şer 
kuruş.) 

Transit vizesi Adi 100 kuruş 
Transit vizesi Müşterek (Adma pasaport ya

zılan şahıs için 100, 
diğerleri için 20 şer 
kuruş). 

Vizesiz âdi ve müşterek pasaportlarla gelen
lerden Türkiyeye girmelerine müsaade edilen
lerden vize harçları İM kat olarak alınır 

Türkiye Cumhuriyeti konsolosu bulunma
yan ecnebi memleketlerden doğrudan doğruya 
gelenlerden yalnız vize harçları almrr. Hükü
metçe lüzum görüldüğü takdirde ecnebi memle
ketlerde alman vize harcma mütekabilen o 
memleketler için vize harcı arttırılır veya indi
rilebilir 
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lışmak üzere giden işçilere; 
Ve bir aile nezdinde gidecek erkek ve kadm 

hizmetçilere. 
Bu sıfatlan sabit olmak kaydile bir lira 

harç mukabilinde umuma mahsus pasaport veri
lebilir. 2 

MADDE 38 — Daimî surette pasaport taşın
masını mecburî kdan ecnebi memleketlerde ika
met eden Türk vatandaşlarına bir lira mukabi
linde müddetsiz pasaport verilebilir. Ancak bu 
suretle müddetsiz pasaport alanlar hakkmda 
o memleketlerden çıkış halinde salahiyetli Türk 
makamlarınca umuma mahsus pasaport ve vize 
harçları hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 39 — 26 ncı maddede sayılan vize
ler için aşağıda gösterilen harçlar almır: 

Vizenin Pasaportun 
cinsi cinsi Almacak harç 

Çıkış vizesi 

Çıkış vizesi 

Giriş vizesi 

Giriş vizesi 

Transit vizesi 

Transit vizesi 

Umuma mah
sus pasaport 
Müşterek pa
saport 

Umuma mah
sus pasaport 
Müşterek pa
saport 

Umuma mah
sus pasaport 
Müşterek pa
saport 

25 kuruş 

Adma pasaport 
yazılan şahıs için 
25, diğerleri için 
onar kuruş. 

200 kuruş 

Adma pasaport 
yazılan şahıs için 
200, diğerleri için 
20 şer kuruş. 

100 kuruş 

Adma pasaport 
i yazılan şahıs için 

100, diğerleri için 
20 şer kuruş. 

Vizesiz umuma mahsus veya müşterek pa
saportlarla gelenlerin Türkiyeye girmelerine 
müsaade edilenlerinden, vize harçları iki kat 
olarak almır. 

Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu bulunma
yan ecnebi memleketlerden doğrudan doğruya 
gelenlerden, yalnız vize harçları almır. 
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MADDE 42 — Adi pasaportların giriş vize
leri konsolosluklarca gidib gelme olarak da ve
rilebilir. Gidib gelme vize harçları aşağıda 
gösterilmiştir. 
Vizenin müddeti Almacak harç 

Hri ay 400 kuruş 
Dört ay 600 kuruş 
Altı ay 800 kuruş 

Bu vizeler pasaport sahiblerine Türkiyeye 
yukarıda tayin olunan müddetleri zarfmda bir 
çok defa gidib gelme hakkını verir. . 

MADDE 43 — Ecnebi memleketlerde yok
sul kaldıkları sabit olan Türk vatandaşlarına is
tedikleri takdirde on beş gün zarfmda kullanıl
mak şartile giriş vizesi parasız verilir. 

MADDE 44 — Türkiyeden gitmek ve Türki
yeye gelmek isteyen ecnebi Devlet tebaasından 
mülkî ve askerî memurlara, ecnebi maruf âlim
lere, muallimlere ve talebeye, gazetecilere ve 
Türkiye Üe maddî alâkası olan yoksullara, mü
tekabiliyet şartile, parasız vize verilir. 

Türkiyeden smrr dışı edilenlerin pasaport
ları parasız vize edilir. 

MADDE 45 — 39 ncu maddenin ikinci fık
rasına göre bir liralık adi pasaportla yolculuk 
edenlerin vizeleri parasız yapılır. 

MADDE 46 — Sırf tedavi ve hava tebdili 
maksadile Türkiyenin, Hükümetçe tayin olunan 
sayfiye ve banyo yerlerine ve Hükümetin mü-
saadesile sergiler, panayırlar, millî şenliklere ve-
yahud spor şenliklerine, beynelmilel kongre ve 
konferanslara iştirak etmek üzere Türkiyeye 
gelecek ve bu gibi kongre ve konfranslara git
mek üzere Türkiyeden geçecek ecnebilerin pa
saportları parasız vize edilir. 

Bu vizelerin Türkiyenin hangi sayfiye ve 
banyo, sergi, panayır ve millî, yahud spor şen-

ba. & 

MADDE 40 — Hükümetin 42 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

43 ncü maddesi 

MADDE 42 — Hükümetin 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — 37 nci maddenin ikinci fıkra
sına göre bir liralık âdi pasaportla yolculuk 
edenlerin vizeleri parasız yapürr. 

MADDE 44 — Hükümetin 46 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bir ecnebi memleketin vize harçlarını arttır
ması veya eksiltmesine karşı; Hükümetçe lüzum 
görüldüğü takdirde, o memleket için mütekabil 
vize harçları arttırılır. Veya indirilir. 

MADDE 40 — Umuma mahsus pasaportla
rın giriş vizeleri konsolosluklarca gidib gelme 
olarak da verilebilir. Gidib gelme vize 
harçları aşağıda gösterilmiştir: 
Vizenin müddeti Alınacak harç 

îki ay 400 kuruş 
Dört» 600 » 
Altı» 800 » 
Bu vizeler, pasaport sahihlerine yukarıda ta

yin olunan müddetleri zarfmda Türkiyeye bir 
çok defa girmek ve Türkiyeden çıkmak hakkını 
verir. 

MADDE 41 — Ecnebi memleketlerde yoksul 
kaldıkları sabit olan Türk vatandaşlarına iste
dikleri takdirde 10 gün zarfmda kullanılmak 
şartüe giriş vizesi parasız verilir. 

MADDE 42 — Türkiyden gitmek veya Tür
kiyeye gelmek isteyen ecnebi Devlet tabaasm-
dan mülkî ve askerî memurlara, ecnebi maruf 
âlimlere, muallimlere ve talebeye, gazetecilere 
ve Türkiye ile maddî alâkası sabit olan yok
sullara mütekabiliyet şartile parasız vize veri
lir. 

Türkiyeden smır dışı edilenlerin pasaport
ları parasız vize edilir. 

MADDE 43 — 37 nci maddenin ikinci fık
rasına göre, bir liralık umuma mahsus pasa
portla yolculuk edenlerin vizeleri parasız yapı
lır. 

MADDE 44 — Sırf tedavi ve hava tebdili 
maksadüe Türkiyenin Hükümetçe tayin olunan 
sayfiye ve banyo yerlerine ve Hükümetin mü-
saadesile sergiler, panayırlar ve millî şenlik
lere veyahud spor şenliklerine; beynelmilel 
konferanslara iştirak etmek üzere Türkiyeye 
gelecek veya bu gibi kongre ve konferanslara 
gitmek üzere Türkiyeden geçecek ecnebilerin, 
pasaportları parasız vize edilir. 

Bu vizelerin Türkiyenin hangi sayfiye, ve 
banyo, sergi, panayır ve millî yahud spor şen-
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İlkleri ve hangi beynelmilel kongre ve konfe
rans yeri için verildiği pasaportlarda tasrih olu
nur ve bu yerlere gitmeyenler hakkmda umumî 
hükümler tatbik olunur. Sırf turist sıfatile veya 
tenezzüh maksadile adi ve müşterek pasaportla 
yolculuk edenler vizesiz olarak Türk liman şe
hirlerine çzkıb gezebilirler. 

Sırf turizm ve tenezzüh maksadile müşte
rek pasaportla yolculuk eden kafilelerin vizesiz 
olarak Türk liman şehirlerine çıkıb gezmeleri 
ve bu gibi kafilelerin Türkiye Cumhuriyeti kon
solosluklarından alacakları parasız vize ile Tür-
kiyede sayahat etmeleri caizdir. 

Dördüncü fasıl 
Ceza hükümleri 

MADDE 47 — Türkiye Cumhuriyeti sınırla
rını pasaportsuz olarak terkeder veya terketme-
ğe teşebbüs «den kimseler hal: uda yirmi beş 
liradan yüz liraya kadar hafif : a veya üç aya 
kadar hafif hapis cezası verili] ya her iki ce
za birlikte hükmolunur. 

Bu fili; TürMyede her t:, j i bir suçtan 
maznun veya mahkûm olub da 1 udini takibat
tan veya cezadan kurtarmak, terlikten kaç
mak, vergi borçlarını ödemem: ; gibi hususî 
maksadlarla işleyen kimseler h klanda elli li
radan iki yüz liraya kadar ağır para veya bir 
aydan altı aya kadar hpis cezsı veya her iki 
ceza birlikte hüküm olunur. 

MADDE 48 — 27 nci maddeye uyarak pa
saportlarını vize ettirmeden Türkiye Cumhuri
yeti sınırlarını terkeden veya terketmeğe te
şebbüs eden kimseler on liradan yirmi beş li
raya kadar hafif para cezasma mahkûm edilir. 

Bu fili, 47 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
yazılı maksadlarla işleyenler hakkmda yirmi 
beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aya kadar hafif hapis cezası veya her 
ikisi birlikte hükmolunur. 

MADDE 49 — Türkiye cumhuriyeti smır-
lrmdan her nasılsa pasaportsuz olarak girebil
miş olan vatandaşlar ve ecnebiler elli liradan 
Üri yüz ellei liraya kadar ağır para veya bir ay
dan altı aya kadar hapis oezasile veya her iki-

D * & 

MADDE 45 — Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen kabul eo.: JÜştir. 

MADDE 46 — 25 nci maddeye uyarak pasa
portlarını vize ettirmeden Türkiye Cumhuriyeti 
smırlarmı terkeden veya terketmeğe teşebbüs 
eden kimseler on liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezasma mahkûm edilir. 

Bu filî 45 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı maksadlarla işleyenler hakkmda 25 liradan 
50 liraya kadar hafif para cezası ve bir aya ka
dar hafif hapis cezası veya her ikisi birlikte 
hükmolunur. 

MADDE 47 — Türkiye Cumhuriyeti şuurla
rından her nasılsa pasaportsuz olarak girebilmiş 
olan vatandaşlar ve ecnebiler 50 liradan 250 lira
ya kadar ağır para veya bir aydan altı aya ka
dar hapis eezasile veya her ikisile eezalandmtar. 

(S. Sayısı: 310) 



31 
Muvakkati 

likleri reya hangi beynelmilel kongre ve konfe
rans işin verildiği pasaportlarda tasrih edilir. 

Bu yerlere gitmeyenler hakkında umumî M-
kümler tatbik olunur. 

Sırf turist sıfatile veya tenezzüh maksadile 
umuma mahsus veya müşterek pasaportla yol
culuk edenler vizesiz olarak Türk liman şehir
lerine çıkıb gezebilirler. 

Sırf turizm ve tenezzüh maksadile müşterek 
pasaportla yolculuk eden kafilelerin vizesiz ola
rak Türk liman şehirlerine çıkıb gezmeleri ve 
bu gibi kafilelerin Türkiye Cumhuriyeti konso
losluklarından alacakları parasız vize ile Tür-
kiyede seyahat etmeleri caizdir. 

Dördüncü fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 45 — Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Pasaportlarını vize ettirme
den Türkiye Cumhuriyeti snurlarmı terkeden 
veya terketmeğe teşebbüs eden kimseler, 10 li
radan 25 liraya kadar hafif para cezasüe ceza
landırılır. 

Bu fili 45 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı maksadlarla işleyenler, hakkında 25 li
radan 60 liraya kadar hafif para cezası veya 
bir aya kadar hafif hapis cezası veya her iki 
ceza birlikde hükmolunur. 

MADDE 47 — Türkiye Cumhuriyeti sınırla
rından her nasılsa pasaportsuz olarak girebilmiş 
olan vatandaşlar, ve ecnebiler 50 liradan 250 
liraya kadar ağır para veya bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasile veya her iMsile cezalandırı-
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sile cezalandırılır. Bu gibi ecnebiler cezaları
nın hitamında derhal smır dışı edilirler. 

Muntazam bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlarından girmiş oldukları halde pasaport
larını zayi etmiş olan veya ellerindeki pasapor
tun hükmü kalmamış olan ecnebiler on beş gün 
zarfında en yakm kosolosluklarmdan tabiiyet 
ilmühaberleri veya pasaport almadıkları tak
dirde Dahiliye vekâletinin kararı ile smır dışı 
edilirler. Bu gibi ecnebiler vaziyetleri belli 
oluncaya kadar emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundurulurlar. 

MADDE 50 — Bu kannda yazılı pasaport 
ve vesikalarla mukabilleri olan ecnebi Devlet 
pasaport ve vesikaları üzerinde sahtekârlık 
yapanlar hakkmda Türk ceza kanununun âmme
nin itimadı emniyeti aleyhine cürümler unvan
lı altıncı babmm dördüncü faslmdaM hükümler 
dairesinde takibat yapılr. 

MADDE 51 — Pasaport ve diğer vesikaların 
yoklanması içih Hükümetçe tayin olunan mevki
lerden gayri yerlerden TürMyeye giren ve Tür-
kiyeden çıkan Türk vatandaşları ve ecnebiler 
usulüne uygun pasaport ve vesikaları taşısalar 
bile yirmi beş liradan elli liraya kadar para veya 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasile veya 
her ikisile cezalandırılır. Yolcuları pasaport 
ve diğer vesikaların yoklanması için Hükümetçe 
tayin olunan mevkilerin gayri yerlere bilerek 
nakleden kara, deniz ve hava vasıtalarını sevk 
ve idare edenler ve bu hususta kılavuzluk ya
panlar bir aydan İM seneye kadar hapsolu-
nurlar. 

MADDE 52 — îşbu kanunla tatbik olunan 
ceza hükümlerine aid davalar sulh mahkemele
rince görülür. 

MADDE 53 — Bu kanunla tayin olunan 
harçları kendi rızalarile ödemeyenler hakkmda 
ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 54 — Bu kanunun tatbik sureti 
Dahiliye, Hariciye ve Maliye vekâletlerince müş
tereken hazırlanacak bir nizamname ile tayin 
olunur. 

Da. E. 

Bu gibi ecnebiler cezalarmm hitammda derhal sı
nır dışı edilirler. Muntazam bir şekilde Türkiye 
Cumhuriyeti sınırlarından girmiş oldukları halde 
pasaportlarını zayi etmiş veya ellerindeki pasa
portun hükmü kalmamış bulunan ecnebiler on 
beş gün zarfmda en yakm konsolosluklarından 
tabiiyet ilmühaberleri veya pasaport almadık
ları takdirde Dahiliye vekâletinin kararile smır 
dışı edilirler. Bu gibi ecnebiler, vaziyetleri 
belli oluncaya kadar zabıta nezareti altmda bu
lundurulurlar. 

MADDE 48 — Hükümetin 50 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Hükümetin 53 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 
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lir. 
Bu gibilerden ecnebi olanlar, cezalarmm hi

tamında derhal smır dışı edilir. 
Muntazam bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti 

sınırlarından girmiş oldukları halde pasaport
larını zayi etmiş olan veya ellerindeki pasapor
tun hükmü kalmamış bulunan ecnebiler, 15 
gün zarfmda en yakm konsolosluklardan tabii
yet ilmühaberleri veya pasaport almadıkları tak
dirde Dahiliye vekâletinin kararile smır dışı 
edilir. Bu gibi ecnebiler vaziyetleri belli olun
caya kadar-icabederse polis nezareti altma 
alınır. 

MADDE 48 — Hükümetçe tayin olunan mev
kilerden gayri yerlerden, Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan Türk vatandaşları ve ecne
biler usulüne uygun pasaport ve vesikaları 
taşısalar bile, 25 liradan 50 liraya kadar hafif 
para veya bir ayden altı aya kadar hapis 
cezasile veya her ikisile cezalandırılır. 

Yolcuları, pasaport, ve diğer vesikaların yok
lanması için Hükümetçe tayin olunan mevkilerin 
gayri olan yerlere bilerek nakleden kara, deniz 
ve hava nakil vasıtalarını sevk ve idare eden
ler veya bu hususta kılavuzluk yapanlar bir 
aydan iki seneye kadar hapsolunurlar. 

MADDE 49 — Bu kanunda yazılı suçlara 
müteallik davalar, sulh mahkemelerinde görülür. 

MADDE 50 — Bu kanunla tayin olunan harç
ları kendi rızalarile ödemeyenler hakkında 
tahsili emval kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 51 — Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 310 ) 
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Hü. 

MADDE 55 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kanunu ile 840, 1798, 2437 ve 2552 sa
yılı kanunlar ve 1143 sayılı kanuna merbut şeh
benderlik rüsumu tarifesinin birinci faslmm 
(evrakı müruriye) ye aid rüsum mikdarlarmı 
gösteren kısmı kaldırılmştr. 

MADDE 56 — Bu kanun hükümleri Resmî 
gazetede basıldığı günden itibaren alt ıay sonra 
yürümeğe başlar. 

MADDE 57 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

13 , V -1938 
Bş. V. V. 
Ş. Kaya 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. E Alatas 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. T. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
R Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

Da. E. 

MADDE 53 — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Bu kanun hükümleri, neşri 
tarihinden altı ay sonra meridir. 

MADDE 55 — Hükümetin 57 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 
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Muvakkat E. 

MADDE 52 — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Dahiliye encümeninin 54 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

•++• 
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S. Sayısı :1311 
Terbiyevî mahiyeti haiz Alimlerin milletler, arasında intişa
rını kolaylaştırmak için Cenevrede akdolunan beyelmilel 
mukavelenameye iltihakımız hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Maari^encümenleri^mazbataları ( I / İ I2 I ) 

T.C. 
Başvekâlet 22-VI-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2668 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin Milletler arasmda intişarını kolaylaştırmak için 11 birinci teş

rin 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan Beynelmilel mukavelenameye iltihaka dair olarak Maarif 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mueib sebebler lâyihası ' 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler arasmda intişarını kolaylaştırmak için 11 birinci teş
rin 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mukavelenameye Cumhuriyet Hükümetinin 
de iltihakı temenni edildiği Dış bakanlığından bakanlığımıza bildirilmesi üzerine bakanlığımız
ca vu hususta mutalealarına müracaat edilen Fdnans? Ekonomi ve Gümrük ve inhisarlar bakanlık
larından alman cevablarda Kültür, Ziraat ve sanayi sahasmda kalkınmamızı temine yarayacak 
mühim vasıtalardan olan öğretici ve teknik filimlerin memleketimize geniş ölçüde ve kolaylıkla 
girmesini temin etmek üzere bu gibi filimler 8 - II - 1937 tarihli ve 3122 sayılı kanunla gümrük 
resminden muaf tutulmuş olmasma göre yukarıda sözü geçen 11 birinci teşrin 1933 tarihli beynel
milel mukavelename ile tâkib edilen gaye esasen Türkiye Cümhuriyetince elde edilmiş bulun
duğundan sözü geçen beynelmilel mukavelenameye Cumhuriyet Hükümetince iltihak edilmesi uy
gun görüldüğü bildirilmiştir. Ekonomi bakanlığı bu mesele hakkmda Kültür bakanlığına yazdığı 
7 - VU - 1937 tarihli ve 9384 sayılı tezkerede «ancak terbiyevî flimler imâl ye ihraç eden memle
ketler arasmda bulunmamaklığımız dolayisile mukaveleye filen bağlanmaklığımızm iktisadî bakım
dan pek faydalı olmayacağı ve bilâkis memleketimizin, hariçten getirilecek bu gibi filmler için 
geniş mikyasta sürüm temin eden bir pazar halini alacağı mülâhazası varid olabilirse de bir taraf-
dan yukarıda arzedilen kanunda memleketimize idhali istenecek filimlerin bu mahiyette olub ol-

madığmm sureti mahsusada teşkil edilecek murakabe komisyonları marifetile kararlaştırılması 
derpiş edilmiş ve esasen beynelmilel mukavele hükümlerine göre de flimlerin terbiyevî olub ol
madığım tayin hak ve salâhiyeti her memleketin kendi resmî makamlarına bahşedilmiş bulunması 
hasebile flim idhalâtmı kontrol ve icabında tahdid etmek serbestisi daima muhafaza edilmiş bu 
Ilınmaktadır. 

Buna mukabil mukaveleye iltihakımız halinde, ileride başlıca ihracat mahsullerimizin hariçte 
propagandası için ekim, toplama, manipülâsyon ve ambalaj usullerini gösterir filimler yaptırmak 
kararında olduğumuzdan bu filimleri mukavelede tesbit edilen beş. kategori arasmda mahreç mem-
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leketletie, gümrük resmi ödemeksizin, idhal etmek gibi mühim bir istifade de temin edilmiş ola
caktır. 

Bu itibarla gerek yüksek vekâletlerince ve gerekse mütaleaları sorulduğu işar buyurıüan di
ğer vekaletlerce bir mahzur ileri sürülmediği takdirde mezkûr mukaveleye iltihakımızın muvafık 
olacağını» tesbit etmektedir. Bakanlığımızca bu mütalealar dikkate alınmakla beraber sözü geçen 
beynelmilel mukavelenamenin dokuzuncu maddesinin: «Yüksek âkid taraflardan her biri mukave
lenameyi imza eder veya ona iltihak eylerken hariçten gelen filimlerin istilâsına karşı kendi dahilî 
pazarını korumak zaruretinden dolayı bunların idhali hususunda men veya tahdid tedbirleri almak 
hakkmı muhafaza edebilecektir» şeklinde birinci fıkrasında tesbit edilen esasa göre Cumhuriyet 
Hükümetinin mezkûr beynelmilel mukavelenameye iltihak ederken dokuzuncu maddedeki ihtirazi 
kaydı dermeyan etmesi de uygun görüldüğünden bu mukavelenameye iltihakımız hakkında hazır-
lanıb sunulmuş olan kanunun birinci maddesi, mukavelenamenin dokuzuncu maddesinde yazılı 
ihtirazi kaydı dermeyan etmek şartile bu mukaveleye iltihak etmesi hususunda Hükümete mezuni
yet verilmesini temin edecek bir surette tanzim olunmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 23 -VI -1938 

Esas No. 1/1121 
Karar No. 37 

Yüksek Eeisliğe 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
arasında intişarını kolaylaştırmak için 11 birinci Hariciye En. Es. M. M. N. Kâ. 
teşrin 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan bey- Trabzon Tokad 
nelmilel mukavelenameye iltihaka dair Maarif Hasan Saka N. Poroy 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 22 haziran Kütahya Ankara Diyarbakrr 
1938 tarih ve 6/2668 sayılı tezkeresile Büyük 77. B. Gürpınar F. B. Atay Z. M. Alsan 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize izmir * Erzurum istanbul 
havale Duyurulmakla tedkik ve müzakere edil- u. Menteşe Ol. P. Demirhan S. Cimcoz 
miş ve aynen kabul olunmuştur. Kars Elâzığ Antalya 

Havalesi mucibince Maarif encümenine tevdi M. Akyüz F. A. Aykaç Dr. C. Tunca 

( S . Sayısı : HII ) 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. î/1121 

Karar No. 18 

24 - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler 
arasında intişarını kolaylaştırmak için 11 birin
ci teşrin 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan 
beynelmilel mukavelenameye iltihaka dair Maa
rif vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 22 hazi
ran 1938 tarih ve 6/2668 sayılı tezkeresile Meclise 
sunulan kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası Encümenimizde okunarak lâyiha ay
nen kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Reisliğe sunulur. 
Maarif E. Reisi 

F. Köprülü 
Antalya 
T. örs 
Konya 

Şevket Dağ 
Trabzon 

H. Ülkümen 

H. M. 
Afyon K. 
H. Çerçel 

Diyarbakır 
Tevfik Büğe 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Kâtib 
Trabzon 

Seniha Hızal 
Erzincan 
H.Işik 
Trabzon 

Holü Nihad 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11 birinci 
feşm 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan beynel
milel mukavelenameye iltihaka dair kanun projesi 

MADDE 1 — Terbiyevî mahiyeti haiz filim
lerin milletler arasında intişarını kolaylaştırmak 
için 11 birinci teşrin 1933 tarihinde Cenevrede 
akdolunan beynelmilel mukavelenameye, bu mu
kavelenamenin 9 ncu maddesinde yazılı ihtiraz! 
kaydi dermeyan etmek şartile Cumhuriyet Hü
kümetinin iltihakına aid muamelenin ifası için 
Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - VI -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Ankan 
S.Î.M.V. 

Dr. E. Alataş 

A d V . 
#. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

O.Î.V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk.V. 

Ş. Kesebir 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu 

(S. Sayısı : 311 ) 
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TERBİYEVÎ BÎR MAHÎYETÎ HAİZ FlLlMLERlN MÎLLETLER ARASINDA İNTİŞARINI 

KOLAYLAŞTIRMAK İÇlN MUKAVELENAME 

Milletler Cemiyetinin gayelerine göre milletlerin karşılıklı anlaşmalarına yarayan ve böylece 
manevî terki silâhı kolaylaştıran yahud maddî, fikrî ve ahlâkî terakkinin bilhassa müessir vasıta
larını teşkil eyleyen her nevi terbiyevî sinema filimlerinin milletler arasında intişarını kolaylaş
tırmakta büyük bir menfaat olduğuna kani bulunarak; 

Terbiyevî filimlerin kâfi derecede bilinmediklerini.ve bunların milletler arasında intişarının 
halen bir çok müşkülâta maruz kaldığını görerek; ' 

Filimlerden alınan gümrük resimlerinin, Hükümetler için haizi ehemmiyet malî faideler husule 
getirmemelerine mukabil filimlerin vücude getirilmelerine ve intişarlarına çok defa ciddî bir ma
nia teşkil ettiğini müşahede ve mülâhaza ederek; 

Murahhas olmak üzere: 

tayin etmişlerdir. 
Müşarünileyhim, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini ibrazdan sonra aşa

ğıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Birinci madde 

işbu mukavelename didaktik metodlara tevfikan tamamile milletlerarası terbiyevî bir gaye ta-
kib eden ve aşağıdaki beş kategoriden birine dahil bulunan filimler hakkmda tatbik olunur: 

a) Milletler cemiyetinin ve Yüksek Âkid Taraflarca umumen tanınmış diğer beynelmilel teşkilâ
tın eserini ve gayelerini tanıtacak filimler; 

b) Her derecedeki tedrisata hizmet gayesile vücude getirilmiş filimler; -
c) Sınaî teknik filimlerle mesainin ilmî teşkilâtını gösterir filimler dahil olduğu halde meslekî 

hazırlama ve mesleke tevcih etme gayelerini takib eden filimler; 
d) ilmî veya teknik araştırma veyahud ilmî vülgarizasyon filimleri; 

- e) Hıfzıssıhha, beden terbiyesi, içtimaî basiret ve yardım filimleri. 

I îkiiıci madde 

Yüksek Âkid Taraflar, birinci madde hükümlerinin aşağıdaki birinci ve ikinci şekillerdeki terbi
yevî filimler hakkmda da cari olduğunu tasdik ederler : 

a) Empresyone ve deyelope edilmiş negatifler; 
b) Empresyone ve develope edilmiş pozitifler. 
işbu mukavelename filimin mütemmim diskleri ve akustik filimler gibi her şekildeki ses röpör-

düksiyonları hakkmda da tatbik olunur. 

Üçüncü madde 

Yüksek Âkid Taraflar, içlerinden birinin arazisinde yerleşmiş teşebbüsler ve müesseseler tara
fından vücude getirilmiş olub milletler arası terbiyevî bir mahiyeti haiz bulunan filimlerin katî 
ve muvakkat idhaUerinde, transit veya ihraçlarında her türlü gümrük resminden ve ne mahiyette 
olursa olsun her türlü munzam rüsumdan istisnaları hususunu işbu mukavelenamenin meriyet mev
kiine girmesinden itibaren altı ay müddet içinde temin etmeği taahhüd eylerler. 

Bu istisna, beşinci maddeye tevfikan bir filimin salâhiyettar millî makam önünde temsilinin icaJb 
ettirebileceği masarfe karşılık olmak üzere tahmil edilebilecek rüsuma şamil değildir. 
Kczalik bu istisna, menşe ve mahiyetleri ne olursa olsun idhalât eşyasının, gümrük resminden muaf 

( S. Sayısı : 311) 
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bile olsa, her halde tâbi tutulduğu meselâ istatistik ve damga gibi rüsuma da şamil değildir. 

Bundan başka Yüksek Âkid Taraflar, işbu mukavelename hükümlerine göre gümrük resminden 
muaf olan filimleri, memlekette vücuda getirilen terbiyevî filimlerin tâbi bulunduğu daihlî rüsuma 
veya başka veya daha fazla rüsuma tâbi bulundurmamayı ve yine bu filimlerin tâbi tutulduğu 
kaide, formaliteden başka kaide ve formalitelere ve bu filimler hakkındaki satış ve tedavül tedbir
lerinden veya başka mahiyette tedbirlerden başka muamelelere tâbi tutmamağı taahhüd ederler. 

Dördüncü madde 

îşbu mukavelename hükümlerine göre muaf olarak geçirilmesi istenilecek her filim, kezalik ses 
röprodüksiyonun mütemmim her şekli muayeneye tâbi tutulmak üzere terbiyevî sinematograf bey
nelmilel enstitüsüne arezdilecektir. Bu enstitü, birinci madde hükmüne göre filimin terbiyevî 
bir mahiyet arzettiğini tesbit ederse bunun için de on üçüncü maddede derpiş edilen icra nizamna
mesinde gösterilen şekilde bir sertifika verecektir. 

Eğer Yüksek Âkid Taraflardan biri terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsü tarafından hak
kında bir sertifika verilmiş olan bir filimin birinci madde hükümlerine tevafuk eylemediği fikrinde 
bulunursa, bu hususta esbabı mueibesini bildirerek filimin ikinci defa olarak tedkik ve muayenesini 
isteyebilir. Âkid Tarafça dermeyan edilen esbabı mucibe kendisine haklı görüldüğü takdirde, ens
titü vermiş olduğu sertifikayı geri alacaktır. 

Beşinci madde 

Bu sertifika gösterildiği ve gümrük resminden muafiyet henüz alâkadar devletin dahilî kanun
larınca evvelce kabul edilmiş bulunmadığı takdirde, filimin idhal edilmek istendiği memleketin gümrük 
veyahud diğer alâkadar makamları gümrük resminden mezkûr filimin istisnası icab edib etmedi
ğini tayin eylemek salâhiyetini haiz millî makama gösterilmesi için kolaylık göstereceklerdir. 

Filimin bir memleket pedegoji sistemine göre millî bakımdan terbiyevî mahiyeti haiz telâkki 
edilib edilmiyeceği ve binaenaleyh bu itibarla işbu mukavelename hükümlerine göre gümrük res
minden istisnası icab edib etmediği hususunu tayinde ancak o memleketin alâkadar millî makamı sa
lâhiyet sahibidir. 

işbu makam kararını terbiyevî- sinematograf beynelmilel enstitüsüne tebliğ edeektir. 
Bu hususta ittihaz edilmiş olan karar, altıncı maddeye göre alâkadar memleketler arasında fikir 

teatisini icab ettirebilir. 

Altmcı madde 

Filimin idhal edileceği memleket makamları millî bakımdan filimin terbiyevî mahiyetini tasdik 
etmiyerek gümrük resminden muafiyetle idhaline itirazda bulunurlarsa, işbu filimin vücuda geti
ren teşebbüslerin veya müesseselerin bulunduğu memleket hükümeti, filimin iraesinde millî kültür 
bakmamdan bir faide tasvvur ederse filmin idhalolunmak istendiği memleketten dostane bir taleb-
de bulunabilir. İki Hükümet meseleyi müştereken tedkik edecekler ve bu sırada terbiyevî sine
matograf beynelmilel enstitüsünün fikrinden azamî derecede istifade eyliyeceklerdir. 

1 ' - ; ; . ' Yedinci madde 

Terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsü dördüncü maddeye göre birer sertifika vermiş 
olduğu flimlerin mümkün olduğu kadar az bir müddet içinde katalogunu tertib edecek ve mev
kut bir surette neşreyleyecektir. 

Bu katalog, İlimleri idhal etmeleri taleb edilen memleketlerin aldıkları kararlardan da bah
sedecektir, Katalog, enstitünün beş resmî dilinde (Almanca} İngilizce, ispanyolca, Fransızca, ve 
italyanca) neşrolunacaktır. Katalog her filim için sertifikaların ihtiva eylediği malûmatı dercede-
cek ve Yüksek Âkid Taraf Hükümetlerine gönderilecektir. 

( S. Sayısı : 311) 
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Yüksek Âkidler, enstitü tarafından neşredilen katalogun her tarafa şevkini temin için en 

müessir saydıkları tedbirleri almayı taahhüd ederler. 

Sekizinci madde 

İşbu mukavelename hükümlerinden hiç biri Yüksek Âkid Taraflarm kendi kanunlarına göre 
filimleri sansöre tâbi tutmak yahud umumî emniyet veya nizam sebeblerile mezkur filimlerin idhal 
veya transiti için memnuiyet veya tahdid tedbirleri almak hususundaki haklarına halel vermeyecektir. 

Dokuzuncu madde 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri mukavelenameyi imza eder veya ona iltihak eylerken hariçten 
gelen filimlerin istilâsına karşı kendi dahilî pazarını korumak zaruretinden dolayı bunların idhali 
hususunda men veya tahdid tedbirleri almak hakkını muhafaza edebileceklerdir. 

Muhafaza ettiği işbu hakkı istimal ederken her âkid, hareketinin sebeblerini terbiyevî sinematog
raf beynelmilel enstitüsüne bildirecektir. 

Bu sebebler, terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsü tarafından mukavelenameye iştirak 
eden hükümetlere tebliğ olunacaktır. 

Onuncu madde 

Yüksek Âkid Taraflar, birinci maddede derpiş edilen terbiyevî filimlerin milletler arası inti
şarını müşkülâta uğratabilecek tahdidatı haddi asgariye indirme vasıtalarını aralarında araştırmyı 
taahhüd ederler. 

On birinci madde 

Beşinci, sekizinci ve dokuzuncu maddeler hükümleri müstesna olmak üzere işbu mukavelena
menin tefsir veya tatbikına müteallik ihtilâflar beynelmilel daimî adalet divanına arzolunacaktır. 
Eğer Yüksek Âkid Taraflar arasında bir ihtilâf çıkar veya içlerinden biri beynelmilel daimî adalet 
divanı hakkındaki 16 birinci kânun 1920 tarihli protokola iştirak etmemiş bulunursa bu ihtilâf, 
her birinin arzusuna ve teşkilâtı esasiye kanunlarındaki hükümlere göre, ya beynelmilel daimî 
adalet divanına veya beynelmilel ihtilâfların sulhperverane halli hakkındaki 18 birinci teşrin 1907 
tarihli mukaveleye göre teşekkül etmiş bir hakem mahkemesine veya her hangi başka bir hakem 
mahkemesine tevdi olunacaktır. 

On ikinci madde 

Yüksek Âkid Taraflar işbu mukavelenamenin memleketlerinde meriyet mevkiine girmesi tari
hinden itibaren altı ay içinde terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsüne aşağıdaki hususları 
bildireceklerdir: 

a) Beşinci maddeye göre terbiyevî filimlerin muaf olarak girmesine müsaade edecek salahiyetli 
makamları; 

b) işbu mukavelename hükümlerinin icrasını temin için ittihaz edilmiş olan tedbirleri. 
Terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsü, işbu maddenin a ve b" fıkralarında derpiş edilen 

malûmatı Yüksek Âkidlere tebliğ edecektir. 

On üçüncü madde 

Terbiyevî sinematograf beynelmilel enstitüsü meclisi idaresi işbu mukavelenamenin tatbik tarzı 
hakkında bir nizamname ile dördüncü maddede zikredilen sertifikaların verilmesi ve yedinci mad
dede sözü geçen katalogun neşri için enstitü tarafından tahsil olunacak rüsum hakkında bir ni-
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zamname vücude getirecektir. îşbu nizamname ile sertifika sureti ve tahsil edilecek rüsum mik-
darları Milletler cemiyeti meclisinin tasvibine arzedilecektir. 

On dördüncü madde 

Fransızca ve ingilizce metinleri ayni derecede muteber olan işbu mukavelename, Milletler cemi
yetinin bütün azalan namma veyahud Milletler cemiyetine dahil olmayıb da imza edilmesi için Mil
letler cemiyeti idare meclisi tarafından işbu mukvelenamenin bir sureti kendilerine gönderilecek 
her Hükümet namına 11 nisan 1934 tarihine kadar imza edilebilecektir. 

On beşinci madde 

îşbu mukavelename tasdika tâbi olacaktır. Tasdik vesikası, Milletler cemiyeti umumî kâtib-
liğine tevdi olunacak ve umumî kâtib, bu tevdi keyfiyetini tarihini tasrih ederek Milletler ce
miyetinde azaolan bütün Devletlere ve Milletler cemiyetinde aza olmayıb on dördüncü maddede 
sözü geçen Devletlere bildirecektir. 

On altıcı madde 

Milletler cemiyetinde aza olan bütün Devletlerle Milletler cemiyetinde aza olmayıb Milletler ce
miyeti idare meslisince kendilerine işbu mukavelenamenin bir sureti gönderilmiş olan bütün Dev
letler, 12 nisan 1934 tarihinden itibaren işbu mukavelenameye iltihak edebilirler. 

îltihaknameler, Milletler cemiyeti umumî kâtibliğine tevdi olunacak ve umumî kâtib bu tevdi 
keyfiyetini tarihini tasrih ederek Milletler cemiyetinde aza olan bütün Devletlere ve Milletler 
cemiyetinde aza olmayıb evelki fıkrada işaret edilen Devletlere bildirecektir. 

On yedinci madde 

Milletler cemiyeti azasından olan veya olmayan beş Devlet namına tasdikname veya îltihakna
meler tevdi olunur olunmaz Milletler cemiyeti umumî kâtibliğince bir zabıtname tanzim oluna
caktır. 

îşbu zabıtnamenin usulü dairesinde tasdikli bir sureti Milletler cemiyeti umumî kâtibi tara
fından Milletler cemiyetinin bütün azasına ve aza olmayıb 14 ncü maddede işaret edilen Devletlere 
tebliğ edilecektir. 

On sekizinci madde 

îşbu mukavelename on yedinci maddede mezkûr zabıtnamenin tarihinden itibaren doksan gün 
sonra Milletler cemiyeti umumî kâtibi tarafından tescil edilecek ve o zaman meriyet mevkiine gire
cektir. 

Namlarına muahharan tasdikname ve iltihakname tevdi edilecek olan Milletler cemiyeti azasından 
olan veya olmayan Devletlerden her biri için bu tasdikname veya iltihaknamenin tevdiinden itiba
ren doksan gün sonra işbu mukavelename meriyet mevkiine girecektir. 

On dokuzuncu madde 

1 - îşbu mukavelename meriyet mevkiine girmesinden itibaren üç senelik bir devrenin sonunda 
fesholunabilir. 

2 - Mukavelenamenin feshi tahrirî olarak Milletler cemiyeti umumî kâtibliğine bildirelecek ve 
umumî kâtiblik fesih hakkındaki talebi ve bunun alındığı tarihi, Milletler cemiyetinin bütün azala-
rile aza olmayıb on dördüncü ve on altmcı maddele'rde işaret edilmiş olan Devletlere bildirecektir. 

Fesih keyfiyeti, fesih noktasının alınışından itibaren bir yıl sonra muteber olaaktır. 

( S . Sayısı : 311 ) 
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Yirminci madde 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan herbiri, imza. tasdik veya iltihak esnasında işbu mukavelenameyi 
kabul etmekle müstemleklerinin, himayesi altındaki yerlerin, denizaşırı arazisinin, hukuku hükmü-
ranisine tâbi bulunan veya kendisine mandası tevdi edilmiş olan memleketlerin heyeti mecmuası veya 
bir kısmı hakkında hiçbir mükellefiyet kabul etmediğini ilân edebilir. Bu takdirde, böyle bir ilâna 
mevzu olan arazi üzerinde işbu mukavelename hükümleri tatbik edilmiyecektir. 

2 - Yüksek Âkid Taraflardan herbiri, evvelki fıkrada derpiş edilen ilâna mevzu teşkil eden ara
zisinin heyeti mecmuasında veya bir kısmında işbu mukavelename hükümlerini merî kılmak istediğini 
Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibliğine bilâhare tebliğ eyliyebilir. Bu takdirde Milletler Cemiyeti 
Umumî kâtibine keyfiyetin tebliğinden doksan gün sonra tebliğde sözü geçen bütün arazide işbu 
mukavelename ahkâmı tatbik olunur. 

3 - Yüksek Âkid Taraflardan herbiri, on dokuzuncu maddede tasrih edilen üç senelik devrenin 
sonunda müstemlekelerinin, himayesi altındaki yerlerin, denizaşırı arazisinin, hukuku hükmürani-
sine tâbi bulunan veya kendisine mandası tevdi edil miş olan memleketlerin heyetimecmuası veya bir 
kısmı hakkında işbu mukavelename hükümlerinin meri olmamasını istediğini her zaman tebliğ ede
bilir. Bu takdirde işbu mukavele hükümleri tebliğinin Milletler cemiyeti Umumî kâtibliğinoe 
alındığından altı ay sonra bu tebliğe mevzu olan arazi de meriyetten sakıt olur. 

4 — Milletler cemiyeti Umumî kâtibi işbu madde mucibince kendisine vaki olan beyanat ve 
tebligatı, bunları aldığı tarihlerle birlikte Milletler cemiyeti azasmdan olan veya olmayan bütün 
Devletlere bildirecektir. 

Bunun üzerine yukarıda adları yazılı bütün murahhaslar işbu mukavelenameyi imza eylemiş
lerdir. 

Cenevrede on bir teşrinievvel bin dokuz yüz otuz üçte Milletler cemiyeti Umumî kâtibliğinin 
arşivinde muhafaza edilmek üzere tek nüsha olarak tanzim olunmuştur ve usulü dairesinde tasdikli 
birer nüshası Milletler cemiyetinin bütün azasma ve azadan olmayıp on dördüncü maddede işaret 
edilen bütün Devletlere tevdi edilecektir. 

İmzalar 

Arnavudluk Lee Kurti 
Büyük Britanya ve şimali İranda Douglas H. Hacking 
ve Britanya imparatorluğunun Milletler Cemi
yetinin ayrı azası olmayan kısımları 

Hindistan 
(Bu mukavelenin XX nci maddesi mucibince, mu
kavele hükümlerinin tatbiki bakrmmdan îmzanm 
Sa Majestenin hukuku hükümranisi altmda bir 
Prens veya bir Şefe tâbi Hindistan arazisini mükel
lefiyete tâbi tutmadığını beyan ederim). 

Brojendra Lal MiMer 
Finlandiya Rudolf Holsti • 
Yunanistan R. Raphael A. Contoumas 
İtalya Giovanni Cesare Majoıvi 
Nikaraguva T. F. Medina 
Panama R- A. Amado 
İsviçre O. GorgS 
Uruguvay Alfredo de Castro 

( S . Sayısı : 311) 



S. Sayısı: 312 
Ahmed Demirin mahkûm olduğu cezanın affı hakkında 

Adliye encümeni mazbatası (5/68) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. S/68 
Karar No. 60 

24-VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1934 senesinde Edirne emniyet müdürlüğünde 
bulunduğu sırada kaçakçılıktan maznun ve siyasî 
şaibelerle dolu Vilâdemir adında bir Bulgar pa

pazını dövdüğü iddiasile zan altına alınarak Edir
ne ağır ceza mahkemesince 2 - IV - 1934 tarihin
de bir ay hapis ve üç ay müddetle memuriyetten 
mahrumiyet cezasına mahkûm edilmiş olan Ah
med Demirin, cezasının af fi talebile Büyük Mec
lis Riyasetine takdim ettiği arzuhal, Dahiliye ve
kâletinden bu hususta alman izahatı muhtevi tez
kere ile birlikte ve Adliye vekili hazır olduğu 
halde Arzuhal encümeninde müzakere edilerek, 
temiz ahlâklı, metin iradeli, vazifesine çok bağlı 
bulunan ve hukuk mezunu olduğu halde kendisin
de görülen meslekî ehliyet ve kabiliyeti bir kat 
daha arttırmak maksadile Viyanada tahsil etti
rilmiş genç ve güzide bir eleman olan istida sa
hibinin af talebi nazara şayan görülmüş- ve ev
rakı, Dahilî nizamnamenin 54 ncü maddesine 
göre muktazası yapılmak üzere Encümenimize 
gönderilmiş olmakla, Adliye ve Dahiliye vekil
leri de hazır olduğu halde mesele görüşüldü : 

Evrak üzerinde yapılan tedkiklerden ve alı
nan şifahî izahtan, arzuhal sahibi Ahmed Demi
rin, yüksek tahsil görmüş, ilmî ve meslekî 
müktesebatmı Viyanadaki tahsilile genişletmiş 

ve meslekinin amelî sahasında temayüz etmiş 
genç, faal, metin irade ve seciyeli güzide bir za
bıta âmiri olduğu ve mahkûmiyetinin infazı ha
linde, bu gencin şahıs ve istikbali bakımından 
doğacak zararlardan maada zabıta meslekinin 
de böyle çalışkan ve mütemayiz bir uzvundan 
mahrum kalacağı ve buna karşı, ceza tatbika
tından maksud olan gayenin de elde edilemeye
ceği anlaşılmış ve bu itibarla, müstedinin Yük
sek Meclisin af ve atıfetine lâyık olduğuna Ad
liye ve Dahiliye vekillerinin de muvafık müta-
leaları dinlendikten sonra Encümenimizce itti
fakla karar verilmiştir. 

Dahilî nizamnamenin 54 ncü maddesinin son 
fıkrası mucibince hazırlanan kanun teklifi müs
taceliyetle müzakeresi Umumî Heyeti tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. N. Arıcan 
Koşa eli 

Salâh Yargı 
Kayseri 

B. özsoy 

Bu M. M. 
Konya 

R. Türel 
Bursa 

8. F. T alay 
Kocaeli 

Hayri Tan 
Urfa 

F. Göhhudah 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Antalya 

Numan Aksoy 



ADLÎYE ENCÜMENİNİN T E E I J İ F İ 

Ahmed Demirin Edirne emniyet müdürlüğünde 
bulunduğu sırada mahkûm olduğu cezanın af fi 

Hakkında kanun teklifi 
MADDE 1 — Ahmed Demirin Edirne emni

yet müdürlüğünde bulunduğu sırada Edime 
ağır ceza mahkemesinin 2 - IV - 1934 tarih ve 
1/14 numaralı Hâmile mahkûm bulunduğu bir 
ay hapis ve üç ay memuriyetten mahrumiyet ce
zası, cezaî tesir ve neticelerine de şamil olmak 

üzere affedilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Adliye 
vekili memurdur. 
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S. Sayısı: 313 
Vakıflar kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak 

kında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (I M26) 

T. C. 
Başvekâlet 22-VI-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı - 6/2679 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin© 

2762 sayılı Vakıflar kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince 22 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
€, Bayar 

Esbabı mucibe 

2762 sayılı Vakıflar kanununun 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, cemaatlarca veya bazı sanat 
sahihlerine mahsus olub seçilmiş heyet veya ferdlerce idare olunan vekıflarm mütevelliliklerinin 
(teamül) e göre tevcih olunacağı yazılıdır. Bu suretle (teamül) ün mahfuz tutulmuş olması 
müslimlere ve gayri müslimlere aid mülhak vakıfların idare ve temsil tarzında bir ikilik vücude 
getirmeğe .müsaid mütalea ve vaziyetlere mahal vererek tatbikatta da mahzurlar tevlid ettiği gö
rülmüştür. 

Bütün mülhak vakıflar tevliyetlerini ayni hükme tâbi tutmak ve kalabalık heyetler yerine tek 
mütevelli esasmı ikame ederek vakfa mevzu olan hizmetlerin daha iyi surette inkişaf ve idare ve 
kontrol hususlarını da basitleştirmek maksadile kanunun birinci maddesinin son fıkrası tadil 
edilmiştir. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Muvakkat encümen 25 - VI -1938 

Esas No.1/1126 
Karar No. 2 

Yüksek Beisliğe 

2762 sayılı vakıflar kanununun bazı madde- cümenlerinden seçilecek üçer azadan mürekkeb 
lerini değiştirilmesine dair olub Başvekâletin Muvakkat encümende tedkiki Heyeti umumiyece 
22 - VI - 1938 tarihli ve 6/2679 sayılı tezkeresile kararlaştırılan lâyiha encümenimizde okunub ko-
Yüksek Meclise sunulan ve LAHliye, Dahiliye en- nuşuldu. 
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Hükümetin mücib sebehler mazbatasında gös

terilen mülâhazalar Encümenimizce de yerinde 
görülerek lâyihanın maddeleri aynen kabul edil
miş ve müstacelen müzakeresi Umumî Heyete 
arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuş

tur. 
Muvakkat E. Reisi M. M. 

Çorur Burdur 
î. Kemal Alpsar H. Onaran 

Kocaeli 
Bagıb Akça 

Kâtib 
Antalya 

Numan Aksoy 
Kayseri 

B. Özsoy 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

2762 numaralı Vakıflar kanununun bazı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2762 numaralı Vakıflar kanu
nunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur: 

4 birinci teşrin 1926 tarihinden önce vücud 
bulmuş vakıflardan. 

A - Bu kanundan önce zabtedilmiş bulunan 
vakıflar, 

B - Bu kanundan önce idaresi zabtedilmiş 
olan vakıflar, 

C - Mütevelliliği bir makama şartedilmiş 
olan vakıflar, 

Ç - Kanunen veya filen hayrî bir hizmeti 
kalmamış loan vakıflar, 

D - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden 
başkalarına şartedilmiş vakıflar, 

Vakıflar umum müdürlüğünce idare olunur. 
Bunlarm hepsine birden (Mazbut vakıflar) denir. 

A - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine 
şartedilmiş vakıflar, 

B - Cemaatlerce idare olunan vakıflar, 
C - Bazı sanat sahihlerine mahsus vakıflar, 
Mütevellileri tarafından idare olunur. Bun

larm hepsine birden (Mülhak vakıflar) denir. 
Mütevelliler Vakıflar umum müdürlüğünün 

ve umum müdürlük de, idare meclisinin kontrolü 

altındadır. 
MADDE 2 — Mezkûr kanunun 18 nci mad

desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
Birinci maddede zikredilen mülhak vakıf

ların tevliyetleri bu kanun hükümleri daire
sinde umum müdürlükçe tevcih olunur. 

Millî sınırlar dışında kalan vakıfların mü-
tevellilikleri vakfiyetlerine göre tevcih olunur. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desi tayyedilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Başvekil memurdur. 

22-VI-1938 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

. » . * -

.(g. Sayısı : 313 ). 



S. Sayısı: 316 
Hazinenin 25-111-1931 tarihine kadar taksitle sattığı butun 
gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (l/l 112) 

T. C. 
Başvekâlet - 22 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/2662 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

25 - III - 1931 tarihine kadar Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedelleri
nin tahsil sureti hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - VI - 1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Memleket iktisadiyatının inkişaf etmekte olduğu senelerde muhtelif suretlerle Hazine uhde
sine geçen arazi, müsakkafat iradlı ve iradsız arsalar satışa çıkarılmış ye bu mallar o günkü 
şeraiti iktisadiyenin icab ettirdiği yüksek kıymetlerle satılarak bedelleri eshabı namına borç ta
hakkuk ettirilmişti. 

1931 tarihinden sonra cihan iktisadiyatmm geçirdiği buhranlardan memleketimiz de mütees
sir olmuş ve binnetice diğerleri meyanmda gayrimenkul malların da kıymetleri ehemmiyetli su
rette tenakus etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında mallarını satamıyan halk pek yüksek fiatlerle satm almış oldukları gayri
menkuller taksitlerini müddetlerinde verememişlerdir. Bu sebeblerden dolayı 1773, 2222, ve 3031 
sayılı kanunlarla; ziraî gayrimenkuller, meskenler ve irad getirmeyen arsalarla akarat muhtelif 
şekillerde tecile tâbi tutulmuşlardır. Ancak yapılan bu tecillerin ihtiyacı karşılamaktan uzak ol
duğu tevali eden müracaatlerden anlaşılmıştır. 

Yukarıda zikrolunan kanunlar; ziraî gayrimnkuller,' meskenler ve irad getirmeyen arsaları 
20 sene ve akaratı, bakiye taksitlerinin bir misli tecile tâbi tutmuştur. Tecil sebebleri bütün 
gayrimenkullerde ayni olduğuna göre satılan mallarm bu suretle iki şekilde tecil olunması ve mü
badil istihkakı karşılığı olan akaratm tecil olunmaması madelete ve ihtiyaca uygun bulunmamıştır. 

Bu sebeblerle memleket ihtiyaçlarına uygun yeni bir tecil yapılmasına katği zaruret mevcud 
olduğu neticesine varılmış olduğundan ilişik kanun lâyihasının birinci maddesi hazırlanmıştır. 
Bu madde ile istihdaf olunan gaye şimdiye kadarmuhtelif sebeblerle tahsili geciktirilerek müşteri
ler zimmetinde toplanmış ve mühim bir yekûn teşkil ettiği için borçluları esaslı zararlara düşürme
den tahsili güçleşmiş olan taksitlerin bu kanunun neşri tarihinden itibaren faizsiz olarak tecili ve bu 
suretle geçmiş günler muamelâtının tasfiyesi ile gelecek günler muamelâtının muntazam bir esasa 
îrcaıdrr. 

Yapılacak bu tecilde taksitlerin zamanında tediye edilmemesi halinde muaccel olan bu taksitler 
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müşterinin emvali sairesinden. tahsili emval kanununa göre tahsil olunacak ve bakiye taksitler tecil edil
miş oldukları tarihlerde evvelki taksitler gibi tahsil olunacaktır. Ancak müşterinin muaccel olan ala
cağını temine kâfi malı bulunmaz ve Hâzinece ipotekli olan gayrimenkule müracaat zarureti hâsıl 
ulursa bu takdirde satış bedeli esaslı olarak tehlikeye maruz bulunduğundan ve satılacak gayrimenkul 
bedelinden başka ileride müracaat edilecek teminat kalmadığından mütebaki müeccel taksitlerin do 
muacceliyet kesbetmesi, kabul edilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bu kanunun tanziminde faiz işlerinin şu suretle halli düşünülmüştür. Şimdiye kadar tahakkuk ve 
tahsil olunan faizler geri verilmiyeceği gibi esas borçtan da mahsubu yapılmryacak ve fakat tahakkuk 
ettirilib tahsil olunmayan faizler terkine tâbi tutulacaktır. 

Yukarıda arzolunanlardan başka bu kanun lâyihası ile yeni bir hüküm sevkedilmektedir. 
Taksitle mal alan eşhastan bazıları bu gayrimenkülleri teslim almış olmlarına rağmen uhdelerine 

tescil muadelesini yaptırmamakta diğer mallarını da akrabalarına devretmek suretile borçlarını ver
memekte ve bu vaziyet karşısında bu şahıslar aleyhine mahkemeye müracaat edilerek cebrî tescil dava
sı açılmasına zaruret hâsıl olmaktadır. Bu şekil muamele uzun merasime ve bir çok masraflar ihtiyarı 
ne sebeb olduğu gibi cebrî tescil sonunda satılan gayrimenkuller muaccel taksitler yekûnundan fazla 
bulunduğu takdirde fazla kalan ve Hazine alacağının teminatı olan meblâğın mütemerrid olan borç
luya iadesi neticesi ile karşılaşmakta ve bu muamele Hazineyi mutazarrır etmektedir. 

Bu mahzurların önüne geçilmesini teminen gayrimenkulun müşteri tarafından teferruğu için 
lâzımgelen bütün ihzarî muameleler ikmal edildikten sonra gelib gayrimenkulu teferruğ etmesi 
alâkalı tapu idareleri tarafından borçluya tebliğ olunacak ve borçlu bu tebliğ tarihinden itiba
ren üç ay zarfında satm aldığı malı namına tescil ettirecektir. 

Borçlulara gösterilen bu kadar kolaylığa rağmen borçlarını vermekten temerrüd edenlerin müte
baki müeccel taksitlerinin muacceliyet kesbettirilmesi, borçluların sui niyetlerile sebebiyet ver
dikleri emri vakilerin neticesi olarak kabul edilmiş ve ikinci madde bu düşüncelerle sevkedilmiştir. 

Üçüncü madde birinci ve ikinci maddelerin tabiî neticesi olarak lâyihaya ilâve olunmuştur. 
Dördünlü madde 3031 numaralı kanunun ikinci maddesile kabul edilen hükmün ayni bulunmak

tadır. Ancak 3031 numaralı kanunun ikinci maddesi taksitlerin tamamen tahsili sonuna kadar%20 
tediyat mukabilinde satılan gayrimenkullerin geri verilmesini kabul etmekte idi. Bu tarzı hareket 
umumî hükümlere aykırı olarak mevcud bir akdin müddetsiz feshi salâhiyetinin müşterilere veril
mesini tazammun etmekte olduğundan bu salâhiyetin 1938 malî yılı sonu ile tahdid edilmesi mu
vafık mütalea olunmuştur. 

3031 sayılı kanunun ikinci maddesile kabul edilen ve bu kanuna alınan % 20 tediyat mukabilinde 
satılan gayrimenkulun iadesi bu gayrimenkullerin vergilerinin ciheti aidiyeti hakkında başka bir 
mahzur doğurmuştur. Bu vergiler hakkında mevcud kanunlarda sarahat olmadığı için vergi kanun
larının umumî hükümleri dairesinde muamele yapılması ve verginin gayrimenkul mutasarrıfından 
tahsil olunması icab etmektedir: Vaziyet böyle olunca Hazine adına tescil olunmadan geri alınan 
gayrimenkul vergilerinin Hazinece ödenmesi neticesi hâsıl olmakta, bu suretle satın alma suretile 
teslim alan müşterilerin intifa ettikleri gayrimenkuller vergileri bir çok ihtilâflara sebebiyet vermek
tedir. 4 ncü madde ile konulan hüküm bu ihtilâfların önünün alınması gayesini istihdaf etmektedir. 

3031 numaralı kanunun satış bedellerine tahvillerin kabul edileceği hakkındaki üçüncü ve peşin 
tediyatta % 6 iskonto yapılacağı hakkındaki 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine sebeb olmadığın
dan bu lâyihaya aynen alınmış ve evkaf idaresi tarafından satılan gayrimenkuller hakkındaki madde 
hükmünün baki bulunduğu tasrih olunmuştur, 
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Bütçe ve Maliye encümenlerinden 

T. B.M.M. 
Bütçe ve Mal. E. Mü. Muh. E. 

Mazbata No. 210 
Esas No. 1/1112 

Yüksek 

25 - I I I - 1931 tarihine kadar Hazinenin tak
sitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış be
dellerinin tahsili sureti hakkında olub Başvekâ
letin 22 haziran 1938 tarih ve 6/2662 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hasının Bütçe ve Maliye encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit bir encümende müzakeresi Umu
mî Heyetin 27 - VI - 1938 tarihli 29 ncu inika
dında kabul edilmiş olmakla lâyiha mezkûr 
encümenlerden mürekkeb Muhtelit encümende 
Maliye vekili hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Muhtelif suretlerle Hazine uhdesine geçmiş 
bulunan gayrimenkuller kanunlarına tevfikan 
taksite bağlanarak ve iktisadî genişliğin devam 
ettiği' senelerde yüksek fiatlarla vatandaşlara 
satılmıştı. 1931 yılından itibaren dünya iktisa
diyatının bozulması suretile husule gelen buhran
dan memleketimiz de tabiî olarak müteessir olmuş 
ve bütün fiatlarda mühim tenezzüller vukua gel
miştir. Gerek arazi ve gerek bina olarak Hazine 
tarafından satılmış olan bu mallar da tabiî ola
rak kıymetlerini kaybettikleri gibi satın alanla
rın da bu bedelleri tediye kabiliyetleri azalmış 
olduğundan bu vaziyet karşısında bu bedellerin 
tediye zamanlarını uzun vâdelere bağlayan ve bu 
suretle borçlulara tediye imkânları veren müte-
addid kanunlar kabul olunmuştur. 

Bu kanunların verdiği kolaylıkların tatbikat
ta matlûb semereleri vermediği' ve bu kabîl borç
lu vatandaşların daha fazla kolaylık isteyen mü
racaatları tevali eylediği anlaşılmakla bütün bu 
alacaklar için daha geniş mikyasta okalaylık ve 
tediye imkânları bahşeden bu lâyiha esas itibarile 
yerinde görülerek Encümenimizce kabul olunmuş 
ve lâyiha metninde lüzum görülen baz* değişik
likler yapılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinin (A) fıkrasın
da taksite bağlanacak olan borcun nasıl hesab edi
leceği yazılı olub bu fıkrada tahsil olunan faiz
lerden açıkça bahsedilmemiş ve Hükümetçe veri-

( S. Say 

mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

27 -VI - 1938 

Reisliğe 

len izahata göre tahsil edilen faizlerin resulmale 
mahsub edilmeyeceği ve geri de verilmeyeceği ifa
de edilmesi üzerine bu maksadın açıkça ifadesi
ni her hangi bir ihtilâfa meydan vermemek ba
kımından faydalı bulan Encümenimiz fıkrayı 
maksadı ifade eder şekilde yazmıştır. Yine bu 
maddenin (B) fıkrasında borçtan dolayı ipotekli 
malın satilmasına mecburiyet hâsıl olursa bütün 
borcun muacceliyet kesbedeeeği yazılı olub bu 
hükmü biraz şiddetli bulan Encümenimiz mezkûr 
maddeye ipotekli malın katği ihalesine kadar müş
teri tarafından faksit bedeli ile beraber masraf
lar tediye olunursa kabul edilerek eski halin av
det edeceğine dair fıkraya bir kayid ilâvesile 
hüsnü niyet sahibi borçlulara biraz daha kolaylık 
temin eylemiştir. Dördüncü maddenin sonunda 
bu mallardan müşteriye teslim edilmiş olanlara 
aid vergilerin kendilerinden alınacağına dair 
yazılı olan hüküm yalnız dördüncü maddenin ifa
de eylediği hâdiseye maksur olmayıb bütün, bu 
mallara şamil ayrı bir hüküm olduğundan mez
kûr maddeden çıkarılarak ayrı bir madde ha
linde yazılmıştır. Vaktinden evvel ödenecek tak
sitlerden yapılacak iskontoyu gösteren madde de 
taksitin bir sene evvelden tediyesi şart kılınmış 
olub bu hüküm de borçlular lehine olmak üzere 
değiştirilmiş ve vadesi hulul etmeyen taksitlere 
mahsuben yapılacak tediyat ne mikdarda olursa ol
sun vadeden evvel verildiği takdirde senelik % 6 
nisbetinde iskontoya tâbi olacağı şekline konul
muştur. 

Diğer maddelerde yapılan değişiklikler yazı
ya ve şekle aid olub bu esâslar dairesinde yeniden 
hazırlanan lâyiha müstacelen müzakere edilmek 
dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

MüJcerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Balıkesir Çorum Diyarbakır 

E. AdaJcan E. Sabrı Akgöl Büstü Bekit 
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Gazi Anteb îzmir Kayseri 
A. H. Ayerdem H. Çakır N. Kerven 

Malatya Manisa Maraş 
M. Öker T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Seyhan 

B. Erten H. Yalman N. Eldeniz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25 -III -1931 tarihine kadar Hazinenin taksitle 
sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 

tahsil sureti hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 25 - III -1931 tarihine kadar 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulle
rin satış bedelleri aşağıda gösterilen şartlar dai
resinde tahsil olunur: 

a) Müşterinin borcu; bu kanunun neşri tari
hine kadar mal bedeline mahsuben yapılan tah
silat satış bedelinden indirildikten sonra faizsiz 
olarak kalan meblâğdan ibaret olacaktır. 

b) Müşterinin kalan borcu bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren her. sene bir taksit itibarile 
15 senede tahsil olunacaktır. Her taksit vadesi 
1 eylül tarihidir. 

Bu tarihe kadar ödenmiyen taksitler tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde tahsil olu 
nur. Ancak müşterinin başkaca malı bulunamı-
yarak ipotekli malmm satılmasına mecburiyet 
hâsıl olursa bütün borç muacceliyet kesbeder. 

MADDE 2 — Şimdiye kadar tescil edilmiyen 
gayrimenkuller hakkında şu suretle muamele ya
pılır: 

Gayrimenkulun teferruğu için icab eden mu
amelenin tekemmül ettiği ve tebliğ tarihinden 
itibaren üç ay zarfmda ferağını alarak Hazine 
namma ipotek yapması alâkalı tapu idaresi tara
fından müşteriye tahriren tebliğ olunur. Müşte
ri bu müddet zarfında ferağı alarak ipotek "yap-
tırmıya mecburdur. 

Müşteri tarafından bu vecibenin miadmda ifa 

4 -
Sivas Tokad Trabzon 

Remzi Çiner~ 8. Genca Sırrt Doy 
Bayazıd Bursa Diyarbakır 

îhsan Tav Dr. O. Kahraman H. önia 
îzmir istanbul 

Kâmil Dursun A. Bayındır 

I MUHTELİT ENCÜMENİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
i satış bedellerinin tahsil sureti hakkında kanun 
i lâyihas% 

MADDE 1 — 25 - III - 1931 tarihine kadar 
I Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
| lerin satış bedelleri aşağıda gösterilen şartlar 

dairesinde tahsil olunur : 
A) Müşterinin borcu, bu kanunun neşri ta

rihine kadar mal bedeline mahsuben yapılan 
I tahsilat, satış bedelinden indirildikten sonra fa-
j izsiz olarak kalan meblâğdan ibarettir. Ancak 
I bu tarihe kadar tahsil edilen faizler geri veril-
ı meyeceği gibi mal bedelinden de düşülmez. 
| B) Müşterinin kalan borcu bu kanunun neş-
j ri tarihinden itibaren her sene bir taksit itiba-
| rile on beş senede tahsil olunacaktır. Her tak* 
| sit vadesi 1 eylül tarihidir. Bu tarihe kadar 
] ödenmeyen taksitier tahsili emval kanunu hü-
! kümleri dairesinde tahsil olunur. Ancak müş-
! terinin başkaca malı bulunmayarak ipotekli ma

lmm satılmasına mecburiyet hâsıl olursa bütün 
j borç muacceliyet kesbeder. 

Şu kadar ki, ipotekli malm katği ihalesine 
! kadar müşteri tarafmdan taksit bedeli ile be-
j raber masraflar tediye olunursa kabul edilerek 

eski hal avdet eder. 

I MADDE 2 — Bu mallardan şimdiye kadar 
i tescil edilmeyen gayrimenkuller hakkmda şu 
i suretle muamele yapılır : 

Gayrimenkulun teferruğu için icab eden mu-
I amelenin tekemmül ettiği ve tebliğ tarihinden 
i itibaren üç ay zarfmda ferağmı alarak Hazine 
I namma ipotek yapması alâkalı tapu idaresi ta-
j rafmdan müşteriye tahriren tebliğ olunur. Müş

teri bu müddet zarfmda ferağı alarak ipotek 
.j yaptırmağa mecburdur. 
! Müşteri tarafmdan bu vecibenin miadmda ifa 
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ecülmemesi halinde bütün borç muacceliyet keş
feder. Satm aldığı mal peşin para ile müşteri 
hesafcma Hazinece satılarak bedeli borca mah-
sub edilir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı sebeblerin tahakkukuna binaen bütün borç 
muacceliyet kesbettiği takdirde satılan gayri
menkul bedelinin borçtan fazlası birinci müş
teriye iade, noksanı tahsili emval kanunu daire
sinde tahsil olunur. 

MADDE 4 — 18 - VI - 1936 tarihine kadar 
arttırma ile satılmış olan her nevi arazi ile arsa
lardan borçlu olan müşterilerden borcunun 
% 20 sini tediye etmiş vaziyette olanlar veya 
tediyatını bu mikdara iblâğ edecekler - aldıkları 
mal tapuya raptedilmiş olsun olmasın - verdik
leri paradan dolayı Hazineyi ibra etmek veya 
hiç bir talebde bulunmamak şartile bu malları 
1938 malî yılı nihayetine kadar geri verdikleri 
takdirde borçlarının bakiyesi tahsil olunmaz. 

Müşterilere teslim edilmiş ve fakat tapuya 
tescil edilmemiş malların müşteriler elinde kal
dığı zamana aid vergileri müşterilere aiddir. 

MADDE 5 — Vadesi hulul etmeyen taksit
lere mahsuben yapılacak tediyat ne mikdarda 
olursa olsun, vadeden bir sene evvel verildiği tak
dirde, % 6 nisbetinde iskontoya tâbi tutulur. 

MADDE 6 — Hazinece satılmış olan gayri
menkul mallarm taksitleri için kabul edilecek 
Devlet tahvilleri hususî kanunlarındaki hüküm
lere tâbidir. 

MADDE 7 — 1773 ve 2222 numaralı kanun
larla 3031 numaralı kanunun evkafa müteallik 
beşinci maddesinden maadası mülgadır. 
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edilmemesi halinde bütün borç muacceliyet fees-
beder. Satm aldığı mal peşin para ile müşteri 
hesabma Hazinece satılarak bedeli borca mahsub 
edilir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — 18 - VI - 1936 tarihine kadar 
arttırma ile satılmış olan her nevi arazi ile ar
salardan borçlu olan müşterilerden borcunun 
yüzde yirmisini tediye etmiş vaziyette olanlar 
veya tediyatını bu mikdara iblâğ edecekler - al
dıkları mal tapuya bağlanmış olsun veya ol
masın - verdikleri paradan dolayı Hazineyi ib
ra etmek ve hiç bir talebde bulunmamak şar
tile bu malları 1938 malî yılı nihayetine kadar 
geri verdikleri takdirde borçlarmm bakiyesi 
kendilerinden aranmaz. 

MADDE 5 — Hazinece satılan gayrimenkul-
lerden müşterilerine teslim edilmiş olanların tes
cil tarihine kadar işlemiş ve işleyecek vergileri 
de müşteriler tarafmdan ödenir. Ancak Hazi
ne bu mallardaki intifalarmdan dolayı kendile
rinden bir şey isteyemez. 

MADDE 6 — Vadesi hulul etmeyen taksitle
re mahsuben yapılacak tediyat, ne mikdarda 
olursa olsun, vadeden evvel verildiği takdirde 
senelik yüzde altı nisbetinde iskontoya tâbidir. 

MADDE 7 —• 6 ncı madde aynen 

MADDE 8 — 7 nci madde aynen 

MADDE 9 — Bu kanon neşri tarihinden mu
teberdir. 

(S. âayıst:âİÖ) 
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MADÎXE 8 — Bıi kaiıun hükmünü tatbika 

Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mi V. 

S. ArıJcan 
S. î. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. ^ 

Dr. T. Ş. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

18 - VI -1938 
M. M. V. 

K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

MADDE 10 — Hükümetin 8 nci madde* 
aynen 
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edilmemesi halinde bütün burç muâcceliyet kes-
beder. Satm aldığı mal peşin para ile müşteri 
hesabma Hazinece satılarak bedeli borca mah-
sub edilir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı sebeblerin tahakkukuna binaen bütün borç 
muâcceliyet kesbettiği takdirde satılan gayri
menkul bedelinin borçtan fazlası birinci müş
teriye iade, noksanı tahsili emval kanunu daire
sinde tahsil olunur. 

MADDE 4 — 18 - VI -1936 tarihine kadar 
arttırma ile satılmış olan her nevi arazi ile arsa
lardan borçlu olan müşterilerden borcunun 
% 20 sini tediye etmiş vaziyette olanlar veya 
tediyatmı bu mikdara iblâğ edecekler - aldıkları 
mal tapuya raptedilmiş olsun olmasın - verdik
leri paradan dolayı Hazineyi ibra etmek veya 
hiç bir talebde bulunmamak şartile bu malları 
1938 malî yılı nihayetine kadar geri verdikleri 
takdirde borçlarının bakiyesi tahsil olunmaz. 

Müşterilere teslim edilmiş ve fakat tapuya 
tescil edilmemiş malların müşteriler elinde kal
dığı zamana aid vergileri müşterilere aiddir. 

MADDE 5 — Vadesi hulul etmeyen taksit
lere mahsuben yapılacak tediyat ne mikdarda 
olursa olsun, vadeden bir sene evvel verildiği tak
dirde, % 6 nisbetinde iskontoya tâbi tutulur. 

MADDE 6 — Hazinece satılmış olan gayri
menkul mallarm taksitleri için kabul edilecek 
Devlet tahvilleri hususî kanunlarındaki hüküm
lere tâbjdir. 

MADDE 7 — 1773 ve 2222 numaralı kanun
larla 3031 numaralı kanunun evkafa müteallik 
beşinci maddesinden maadası mülgadır. 

edilmemesi halinde bütün borç muâcceliyet keâ-
beder. Satm aldığı mal peşin para ile müşteri 
hesabma Hazinece satılarak bedeli borca mahsub 
edilir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — 18 - VI - 1936 tarihine kadar 
arttırma ile satılmış olan her nevi arazi ile ar
salardan borçlu olan müşterilerden borcunun 
yüzde yirmisini tediye etmiş vaziyette olanlar 
veya tediyatmı bu mikdara iblâğ edecekler - al
dıkları mal tapuya bağlanmış olsun veya ol
masın - verdikleri paradan dolayı Hazineyi ib
ra etmek ve hiç bir talebde bulunmamak şar
tile bu malları 1938 malî yılı nihayetine kadar 
geri verdikleri takdirde borçlarmm bakiyesi 
kendilerinden aranmaz. 

MADDE 5 — Hazinece satılan gayrimenkul-
lerden müşterilerine teslim edilmiş olanların tes
cil tarihine kadar işlemiş ve işleyecek vergileri 
de müşteriler tarafmdan ödenir. Ancak Hazi
ne bu mallardaki intifalarmdan dolayı kendile
rinden bir şey isteyemez. 

MADDE 6 — Vadesi hulul etmeyen taksitle
re mahsuben yapılacak tediyat, ne mikdarda 
olursa olsun, vadeden evvel verildiği takdirde 
senelik yüzde altı nisbetinde iskontoya tâbidir. 

MADDE 7 — 6 ncı madde aynen 

MADDE 8 — 7 nci madde aynen 

MADDE 9 •— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

(S. âayısirâİÖ) 



MADÖE 8 — İ b kanun hükmünü tatbika 
Maliye vekili memurdur. 

18 -VI -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

G. Bayar Ş. Saraçoğlu *K. Özalp 
Da. V. Ha. V. ^ Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Ş. Araş F. Ağralı 
Mİ V. Na. V. îk. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. 1 V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

MADDE 10 
aynen 

— Hükümetin 8 nci maddesi 
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S.Sayısı :317 
Gayri mübadil istihkaklarının tasfiyesine dair kanun lâyihası 

ve Bütçe, Maliye encümenlerinden mürekketrMuhtelit 
encümen mazbatası (l/l 111) 

T. C. 
Başvekâlet 20 haziran 1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2648 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesi hakkmkında M&liye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 7 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 
Lozan muahedesile Atina itilâf namesinin tatbikatından doğan meselelerin halline dair olan 10 ha

ziran 1930 tarihli Ankara mukavelesi mucibince, Yunanistandaki mallraı tam bir mübadeleye tâbi 
tutulan Türk gayrimübadillerin istihkaklarını da, katği bir tasfiye şekline bağlamak üzere tesbit edi
len tedbirler, bağlı lâyiha ile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmaktadır. 

Gayrimübadillerin muhtelif şekillerde takdir edilen istihkakları (38 647 767) liraya baliğ olmakta
dır. Bu istihkakın ahden ve kanunen karşılığı Yunanlıların Türkiyede bıraktıkları gayrimenkuller-
den ibarettir. Me\cud Yunanlı mallarının kıymeti, bu istihkaka tekabül edemiyeeeği için, Ankara mu-
kavelesile Hükümete intikal eden İstanbul firarı Rumlarının malları da gayrimübadil istihkaklarının 
itfasına tahsis edilmiş ve ancak bu sayede gayrimübadiUere yüzde (45) nisbetinde bono ve yüzde 
(2,4) nisbetinde de nakid tevzii suretile yüzde (47,4) nisbetinde bir tediye yapmak imkânı hâsıl ol
muştur. İstihkaklarının % 52,6 sı, henüz itfa edilememiştir. 

ödenmemiş olan bu istihkak bakiyesi (20 328 725) liraya baliğdir. Buna henüz tedavülde bulu-
nub itfa edilmemiş olan (4 032 946) liralık bonoile ashabı tarafından henüz alınmayan (1 152 403) 
liralık bono ilâve edilirse itfası icab eden yirmi beş buçuk milyon liralık bir yekûn karşısında kalınır. 

Buna mukabil eldeki mal kıymeti, bono rayici!e ancak iki milyon lira tutabilecektir. Binaenaleyh 
mal ile karşılanmasına imkân bulunmayan istihkak bakiyesine mukabil, yine Hazinece fedakrlık ihti
yarı suretile bir itfa nisbeti kabul ederek bu istihkakların tasfiyesini temin etmek zarurî bulunmak-1 
tadır. 

İtfası lâzımgelen bakiye 25,5 milyon olduğuna göre Hpkiimet, on dört senedenberi devam eden 
bu işin tasfiyesini tahakkuk ettirmek için gayrimübadil istihkaklarına mukabil yüzde1 on nisbetinde 
bir tediye icrası suretile iki buçuk milyon lira ve gayrimübadiUere muhassas olub henüz satılmayan 
malların bono rayicile kıymeti olan iki milyon liranın tutarı olan (200 000) liranın bu mikdar-

dan tenzili halinde (2 300 000) liralık bir fedakârlık ihtiyarını zarurî görmüştür. 
Bu (2 300 000) lira, dört senede itfa edilecek yüzde beş faizli Hazine tahvillerile ödenecek ve 

karşılığı 1938 düyunu umumiye bütçesinin 260 neıfaslındaki tahsisatla temin olunabilecektir. 
Fiat farkından istifade maksadile hareket eden bazı sarraflar ve iş adamları, ihtiyaç sahibi gayri-



mübadillerin ellerindeki istihkak mazbatalarını yüzde iki, üç ve hatta yüzde bir derecesinde düşkün 
fiatlarla satın almak suretile uhdelerine geçirmiş oldukları için yüzde on nisbetindeki tediyeden 
bunların da istifade ettirilmesi muhik görüleme yerek lâyihada, bu gibiler için yüzde beş tediye 

nisbeti'kabul edilmiştir. 
Tasfiyenin gecikmesine mahal bırakmamak maksadile bir senelik müracaat müddeti kabulü ve bu 

müddet zarfında müracaatla mazbata ve bonolarını değiştirmeyenlerin haklarının iskatı zarurî görül
müştür. 

îzâh edilen esaslara ögre, gayri mübadillerin yüzde 52,6 nisbetindeki istihkak bakiyeleri, yüzde 
on nisbetinde bir itfa ile kapatılacaktır. Mübadillerin istihkakı da, kıymetli tapulara mukabil yüz
de elli, kıymetsiz tapulara mukabil yüzde kırk ve tasfiye talebnamelerine müstenid kefaletnamelere 
mukabil de yüzde yirmi verilmek suretile tasfiye edilmiş bulunmaktadır. Gayrimübadü iistihkakla-
nnm mühim bjr kısmının takdirinde Yunanistandaki malların altın kıymeti sekiz misil ve bazan on 
misi] olarak evrakı nakdiyeye tahvil edildikten maada, 302 senesinden evveline aid tapu ve vergi kıy
metlerinin, ayrıca dört misline yani (8X4) ve bazan (10X4) misline, 314 tarihine kadar olanar 
8X3, 10X3 misline, 328 tarihine kadar olanlar 2X8, 2X10 misline çıkarıldığı ve umumî harbden 
evvelki altın kıymetler ashabının evrakı nakdiye sistemine girildikten sonra, ayni zararlara maruz 
kaldığı nazarı'dikkate alınırsa gayrimübadü istihkaklarının tasfiyesi için kabul edilen esas, bittabi 
emsaline nisbet etmek şartile gayri muhik telâkki edilemez. 

Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe ve Maliye encümen- VJ. 
lerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen 
M. No. 209 

Esas No. 1/1111 
Yüksek Reisliğe 

Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesi hakkın
da olub Başvekâletin 22 -VI -1938 tarm ve 
6/2648. sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihasmm Bütçe ve Maliye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit bir encümende müzakere
si umumî Heyetin 22 - VI <•1938 tarihli 79 ncu 
inikadında kabul edilmiş olmakla mezkûr encü
menlerden mürekkeb Muhtelit encümende Maliye 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lozan muahedesi mübadeleye tâbi. tutulma
yan Türk ve Yunan tebaalarının Yunanistanda ve 
Türkiyede bulunan mallarına serbestçe tesahüb 
edebilecekleri esasını kabul etmişti. Tatbikatta 

bazı emri vakilerin mevcudiyeti bu esası tahak
kuk ettirememiş ve neticede Atina itilâfnamesi 
akdedilmiş ve bunun üzerine Türkiyede mevcud 
Yunan tebaasına aid mallar Yunanistanda mal 
terkeden Türk gayrimübadillerin istihkaklarına 
tahsis edilmişti. Yapılan hesablara göre bu malla

rın 38 542 089 liradan ibaret bulunan istihkakla
ra tekabül edecekleri bidayeten tahmin edilmiş ise 
de filiyatta vaziyet böyle olmamış ve tahmin edi
len mallarm tutarı istihkaklara tekabül etmemiş 
ve bunun üzerine Ankara itilâf namesile Türk Hü
kümetine intikal eden İstanbul firarî Rum emlâ
ki de bu istihkaklara ayrıca tahsis edilmişti. Yi
ne bu itilâfname mucibince Yunanistandan alı
nan 902 045 lira nakden bu eşhasa tevzi edilmek 
suretile bu istihkakların yüzde 45 i bono ve yüz
de 2,4 ü de nakid olmak üzere istihkak yekûnu
nun yüzde 47,4 ü temin edilebilmiştir. Bu 
günkü vaziyete göre tevzi edilen bonola
rın 4 942 026 liralık mikdarı , henüz itfa 
edilmemiş* ve 1 152 403 liralık bono da ashabı 
tarafından müracaat edilerek alınmamış
tır. Bu hesablara göre istihkakların yekûnun
dan 25 500 000 lira kalmış ve buna karşılık ol
mak üzere de elde mevcud mallarm tutan 
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200 000 lira değerinde olduğu anlaşılmıştır. 
Hükümet bu lâyiha ile işK\ bakiyeye karşı büt
çesinden ayırdığı iki buçuk milyon lirayı tah
sis etmek ve istihkak sahihlerine yüzde on nis
betinde bir tevziat yapmak suretile gayrimüba-
dil işini katği bir tasfiyeye tâbi tutmaktadır. 

Devletin geri kalan bu istihkaklara karşı ah
dî ve hukukî hiç bir angajmanı bulunmama
sına ve bu bakiyenin 200 000 liradan başka 
da karşılığı kalmamış olamsma rağmen bütçe
sinden iki buçuk milyon lira gibi mühim bir fe
dakârlık yaparak bu vatandaşlara tahsis etmiş 
olmasını yerinde bulan Encümenimiz lâyihayı 
esas itibarile kabul etmiş ve ancak lâyihada lü
zumlu gördüğü bazı değişiklikleri yapmıştır. 
Lâyihanın birinci maddesinde istihkak mazba
tasını elinden çıkarmamış olan vatandaşlara 
yüzde on tevziatı ve bunları yüzde bire kadar 
inebilen bir had dahilinde çok dun fiatlerle elde 
etmiş olanlara da yüzde beş nisbetinde tediyeyi 
kabul etmiş bulunmaktadır. Encümenimiz bu 
hükmün bir takım muvazaalara ve haksız ka
zançlara yol açacağını düşünmüş ve bunları 
kısmen önliyebilmek için 1 haziran 1938 tari
hinden sonra bu mazbatalar istihkak sahihlerine 
tekrar devredildiği takdirde bunlara da yüzde 
beş nisbetinde tevziat yapılacağını tesbit ede
rek maddeye bu yolda bir kayid ilâve eylemiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gayrimübadü istihkaklarının tasfiyesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanîstanda gayrimenkul mal 
bırakmış olan Türk gayrimübadillerin tak
dir edilen istihkaklarının bono ve nakid ola
rak ödenmemiş olan kısmı, hak sahibi gayri
mübadillerin ibraz edecekleri mazbatalara mu
kabil istihkak bakiyesinin yüzde onu nisbe
tinde Hazine tahvili verilmek suretile itfa ve 
tasfiye olunur. Gayrimübadillerden istihkak 
mazbatası satm almış olanlara Hazine tahvilile 
yapılacak tediye nisbeti yüzde beştir. 

:<s 

Lâyihada müracaat mahallî tayin edilmemiş 
bulunduğundan istihkak sahihlerine bir kolaylık 
temin etmek üzere beşinci maddeye muayyen 
müddet zarfmda mahallin en büyük malmemur-
luğuna müracaat edilebileceğine dair bir • kayid 
ilâve edilmiştir. 

Diğer maddeler teklif veçhile kabul edilmiş 
ve bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Ee-
isliğe sunulmuştur. 

Rs. V. M. M. Kâ. 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Balıkesir Çorum Diyarbakır 

E. Adakan E. 8. Akgöl R. Bekit 
Gazi Anteb tzmir Kayseri 

A. H. Ayerdem H. Çakır N. Kerven 
Malatya Manisa Maraş 

M. öker T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Seyhan 

R. Erten H. Yalman N. Eldeniz 
Tokad Trabzon Bayazıd 

8. Gença Sı.n Day ihsan.Tav 
Bursa Diyarbakır İstanbul 

Dr. G. Kahraman H.öniz K. Dursun 
İstanbul . 

A, Bayındır 

MUHTELİT ENCÜMENİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Gayrimübadü istihkaklarının tasfiyesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunanîstanda gayrimenkul mal 
bırakmış olan Türk gayrimübadillerin takdir 
edilen istihkaklarının bono ve nakidolarak öden
memiş olan kısmı, hak sahibi gayrimübadille
rin ibraz edecekleri mazbatalara mukabil istih
kak bakiyesinin yüzde onu nisbetinde Hazine 
tahvili verilmek suretile itfa ve tasfiye olunur. 
Gayrimübadillerden istihkak mazbatasını dev
ren almış olanlara Hazine tahvili ile yapılacak 
tediye nisbeti yüzde beştir. 

1 haziran 1938 tarihinden sonra tekrar asıl 
sahihlerine devredilmiş olan istihkak mazbatala
rına dahi yüzde beş tediye yapılır. 
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MADDE 2 — Gayrimübadillere dağıtılıb da 

henüz tedavülde bulunan hâmiline aid bonolar 
da yüzde on nisbetinde verilecek Hazine tahvil-
lerile itfa edilir. 

MADDE 3 — YukarıM maddelerde yazılı 
mazbata ve bonolar mukabilinde verilecek Ha
zine tahvilleri yüzde beş faize tâbi tutularak 
dört senede itfa olunur. 

Bu tahvillerin 1938 malî yılma aid itfa kar
şılığı 1938 Düyunu umumiye bütçesinin 260 ncı 
faslmdaki tahsisattan temin olunur. 

Mezkûr tahviller, bundan sonra satılacak 
olan millî emlâk satış bedellerine mukabil ba-
şabaş nakid ve umumî surette teminat olarak 
kabul, edilir. 

MADDE 4 — Gayrimübadillere tahsis edil
miş olan mallardan, bu kanunun meriyeti ta
rihine kadar satılmamış olanları Hazineye devir 
ve gayrimübadillere aid hesab bakiyeleri irad 
kaydolunur. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren bir sene içinde müracaatla mazbata ve bono
larını Hazine tahvilile değiştirmeyenlerin hak
ları sakıt olur. 

MADDE 6 — Bu kanuna uymayan hükümler 
kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ç. Kaya 
W. V. 

S. Arikan 
S, t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

15 - VI 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

G. î. V. 
Rana Tarkan 

- 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îkr V. 

Ş. Kesedir 
Zr.V. 

F. K%\rdoğlu 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren bir sene içinde, mahallin en büyük mal me
murluğuna müracaatla mazbata veya bonoları
nı Hazine tahvili ile değiştirmeyenlerin haklan 
sakıt olur. 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 
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8. Sayısı: 318 
İngiltere Hükümeti ile imza edilen müzeyyel Kliring anlaş
ması ve teslihat kredi anlaşmalarile eXport kredi garanti 
departman ile imza olunan anlaşmanın tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye, iktisad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (l/l 113) 

22-Yi-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde ingiltere Hükûmetile imza edilen müzeyyel kliring anlaş
ması ve teslihat kredi anlaşmalarile export kredi garanti departman ile imza olunan anlaşmanın 
tasdiki hakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - VI - 1938 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe mazbatası 

Hükümetimiz murahhaslarile İngiliz murahhasları arasında 25 mayıs 1938 tarihinde imza edilen 
üç anlaşma sayın Meclisinizin tasvib ve tasdik nazarlarına arzedilmiştir. 

Bu anlaşmalar: 
1-2 eylül 1936 tarihli clearing anlaşmasının bazı maddelerini tadil eden müzeyyel anlaşma, 
2 - îktısad Jkredi anlaşması, 
3 - Teslihat kredi anlaşmasıdır. 
Bunlardan müzeyyel clearing anlaşması 16 - IX'-1936 tarihli ve 2/5329 sayılı kanunla Yüksek 

Meclisinizin tasdikına iktiran eylemiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli clearing anlaşmasının bazı hü-
kümlerile işbu anlaşmaya bağlı 4 numaralı listede bazı tadilât vücude getirmekte ve IngiHereden 
idhal edilecek malların kıymet itibarile mikdarı hakkında bir de listeyi ihtiva eylemekten J:. İşbu 
tadilata 2 ve 3 numaralar altında yazılı kredi anlaşmaları saik olmuştur. 

Tadil edilen maddeler meyanında 9, 12 ve 14 numaralı maddeler de vardır. Yeni anlaşmanın bi
rinci maddesi anlaşmaya bağlı listede münderiç muhtelif nevi emtianın, her birinin hizalarında üç 
aylık olarak gösterilen «cif» krymetler dahilinde 1 temmuz 1938 tarihinden itibaren Türkiyeye idhal 
edilebileceğini ve üç ay zarfında idhalâtı yapılamryan emtianm ilerideki üç aylık kontenjan kıy
metine zamimeten idhaline müsaade olunacağını tesbit eylemektedir. 2/7005 sayılı kararname mu
cibince Türkiyede serbest idhalât rejiminden müstefid bulunan ingiliz emtiası kıymet bakımından 
bu madde ile tahdid edilmiş ve bu itibarla clearing de blokaj tehassülünün önüne1 geçilmek istenmiştir. 

Anlaşmanın 2 nci maddesi, 25 mayıs 1938 tarihli kredi anlaşması mucibince Türkiyece satın alı
nacak ingiliz emtiası bedeli mukabilinin tesviye tarzmı derpiş etmektedir. 

Üçüncü maddesi 2 eylül 1936 tarihli anlaşmaya bağlı 4 sayılı listede 9 ve 13 numarada «Taze 
meyve ve sebzeler, ve meyve ve sebze konserveleri» kelimelerini kaldırmakta ve 30 numaraya 
«Buğdaydan maada» kelimesini ilâve eylemektedir. 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2667 
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4 ncü maddesi 2 eylül 1936 tarihli anlaşmanın 6, 7 ve 9 ilâ 14 maddelerinin Türkiyede bir de

mir ve çelik fabrikası tesisi için 1936 kânunuevvel tarihli Sümer bank ile A. H. Brasert ve kum
panyası arasında imza edilen mukavele ve 27 mayıs 1938 tarihli kredi anlaşması mucibince verile
cek garantilere mevzu teşkil eyliyen mukavelelere ve ayni/ tarihli teslihat kredisi anlaşmasında 
mevzubahs mukavelelere ve keza anlaşmanın bu anlaşma ile tadil edilen 6 ve 8, 14 maddelerinin 
kredi anlaşmasına tevfikan Türkiyeden Büyük Beritanyaya ihraç edilecek muayyen maden ve cev-
herlerile bazı türk emtiasının mezkûr borçlara veAngle - Türkiş kontuar veya Anglo - Türkiş 
Commuditis Ltd. Şirketine doğrudan doğruya gönderilecek ham pamuk bedeline şamil olmıyacağı 
takarrür ettirilmiş ve kredi ve teslihat kredisi anlaşmaları mucibince yapılacak tediyattan arta 
kalacak paraların Clearing hesabını beslemek üzere ne nisbetler dahilinde Clearinge geçirileceği 
ni derpiş eylemişdir. Yine bu madde müfadma nazaran 1 temmuz 1939 den evvel Müttehid Kırallı-
ğa idhal olunacak türk buğdayları satışından azamî 250 000 lira Türk müşterilerin Müttehid 
Kırallıkdan gemi iştirasının finansmanında kullanılabilecektir. 

Anlaşmanın 5 nci maddesi 2 eylül 1936 tarihli anlaşmanın 9 ncu madde 1 nci fıkrasının yerine 
ikame eylediği yeni bir fıkra ile kredi ve teslihat kredisi anlaşmaları mucibinee ödenecek parala
rın taksimi şekillerini göstermektedir. 

2 eylül 1936 tarihli anlaşmanın 12 nci madde 2 nci fıkrasmı tadil eden 6 nci maddeye göre 
Türkiyeye idhal edilen ingiliz emtiasının ve Türkiyeden Büyük Beritanyaya idhal edilecek türk 
emtiasının kıymetleri arasında Türkiye lehine idhalât farkı tesbit edilmekde ve eski anlaşmanın 14 ncü 
maddesini değiştiren 7 nci maddede hususî hesaba, namına para yatırılmış olan Mütteahid Kırallık-
daki her hangi bir şahsın muaddel 4 ncü listede münderiç Türk malları ihracı suretile alacağını 
transfere edebileceğini ve bu transferin icrası tarzını izah eylemektedir. 

8 nci maddede Türk mallarının îngiltereye ve îngiliz mallarının Türkiyeye Fob olarak satışın
dan mütevellid navlun ve sigorta ücretlerinin clearing harici ve isterimle ödeneceğini tasrih 
etmektedir. 

9 ncu madde anlaşmanın meriyete giriş ve meriyetten çıkış tarihi ile hesablarm tasfiyesi suretle
rinden bahsetmektedir. 

Yukarda mündericatı telhisen arzolunan müzeyyel anlaşmanın akdine, kredi ve teslihat kredisi 
anlaşmalarının akdi mühim mıkyasda saik olmuş ve kıymet üzerine bir liste yapılması da 7005 sayılı 
kararnamenin neşrinden sonra Türkiyede serbest idhalât rejiminden müstefid olan ingiliz emtia
sından fazla idhalât yapılması neticesinde iki memleket arasındaki ticaret mübadelesinden müte
vellid muvazenenin bozulması ve Merkez bankası clearing hesabında ingilizler lehine mühim bir mik-
dar blokaj husule gelmesinden neşet eylemişdir. 

Hükümetimizle «Export Credits Guarantee Pepartement» arasında 27 mayıs 1938 tarihinde 
Londrada imza edilen on milyon liralık krediye aid anlaşma üç kısımdan mürekkebdir. 

Teknik iğlerden bahis olan birinci kısımda harb mühimmatından olmayan ve kıymetinin yüzde 
ellisi Mütteahid Kırallıkda yetiştirilen veya istihsal edilen maddelerden mürekkeb bulunan veya iş 
ücreti bu mikdara baliğ olan emtianın ne suretle mubayaa edileceği, bu babda tanzim edilecek mu
kavelelerin hükümleri, tediye şekilleri, umumî şartları, alcı ve Müteahhid arasında tekevvün edecek 
ihtilâfların hal tarzları derpiş edilmektedir. Yine bu kısma göre Türkiye Hükümetinin bu anlaşmanın 
temin ettiği kolaylıklardan azamî derecede istifade etmek ve fiat ve teslim bakımından ve teknik ica-
bat hususunda en muvafık şartları elde eylemek için mümkün olan hallerde Müttehid Kırallıkta 
şöhret ve mevki sahibi mühendisleri istişarî -sıfatla istihdam edebileceği mukarrer bulunmaktadır. An
laşma mucibince, satın alınacak malların nakliyatı Ingiltreden boş olarak dönecek Türk vapuru bu
lunmadığı takdirde, cari piyasa rayiçlerine göre ingiliz gemilerile yapılacak ve sigorta mukaveleleri 
behemehal Müttehid Kırallıkta sigorta işlerile uğraşan şahıs veya şirketlerle akdedilecektir. Muka
vele dolayısile Müttehid Kırallık tarafından yapılacak türk parası iştirası 2 eylül 1936 tarihli Tür
kiye - ingiltere clearing anlaşmasile 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel clearing anlaşması hükümlerine 
uygun olarak yapılacaktır. 

Anlaşmanın ikinci kısmı türk emtiasıaıın satışından bahsetmektedir. îngiliz kanunlarına göre 
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teşkil edilecek bir Türk - İngiliz şirketi vasıtasile madenler, maden cevherleri konsantireleri ve kö
mür gibi muayyen Türk esas maddelerile buğday kereste ham pamuk ve taze ve konserve yemiş ve 
gida maddelerinin Büyük Britanya ile bütün ecnebi memleketlerde satışının temini ve bunlardan el
de edilecek döviz ile garanti Departmanı tarafından tngiltereden yapılacak mubayaat dolayısile ga
ranti edilmiş bulunan alacakların ödeneceği tasrih edilmiştir. Eti Bankın haricî acentası sıfatını ha
iz bulunacak bu şirket gerek yukarıda zikredilen gerek bilâhare tesbit edilecek olan türk mahsusle-
rinin satışı için elinden geleni yapacaktır. 

1 temmuz 1938 de başlayan devreden itibaren her on iki aylık devre sonunda Şirket hesabında ka
lacak matlûb bakiyesi, o tarihte ödenmesi muktazi mikdarlar çıkarıldıktan sonra, elearing anlaşma
sını beslemek üzere müzeyyel anlaşma mucibince muamele görecektir. 

Şirketin meclisi idaresine Eti bank tarafından tayin olunacak bir aza riyaset edecek ve idare 
meclisi azalarının ücretleri mezkûr banka ile Departman arasmda bilitilâf tayin edilecektir. 

Anlaşmanın üçüncü kısmı, anlaşmaya dahil siparişler dolayısile Türkiye Hükümetinin on 
milyon sterline kadar ihraç edeceği Hazine bonolarının Departıman tarafından ne suretle garanti 
edileceğini, garanti edilen bonolar bedeli olarak bankada hususî bir hesaba yatırılacak paraların 
alacaklılara nasıl tediye olunacağını, bonoların faiz mikdarmı ve bunun resülmale zam suretini 
derpiş eylemektedir. 

Heyeti umumiyesile yukarıda telhisen arzolunan hususatı muhtevi işbu kredi anlaşması 
memleketimizde beş senelik sanayileşme programına dahil işlerin bir an evvel başarılmasını ve 
binnetice smaî maddeler istihsalile tevem olarak iptidaî madde istihsalâtmm tezayüdünü mucib 
olacak ve millî gelirin ve halk kütlesinin refahının artması üzerinde müessir bulunacaktır. 

Teslihat kredisi anlaşmasına gelince: 
Cihan sulh ve müsalemetinde şimdiye kadar oynadığı roller, ve yaptığı hizmetler dolayısile 

bütün milletlerin hem teveccüh ve takdir nazarlarını hem de itimadını üzerine çekmiş olan memle
ketimizin bütün milletlerin silâhlanma yarışma girdikleri şu buhranlı devirde hem kendi emni
yetini korumak hem de arsıulusal sahada kendisine çizdiği barışıcı rolü hakkile doldurmak gaye-
sile millî müdafaa bakımından muktazi levazımın mubayaasını istihdaf eden bu anlaşma ile Hükümetimize 
dost İngiliz Hükümeti tarafından anlaşmada muayyen şartlar dahilinde 6 milyon sterlinklik bir 
kredi açılmasına muvafakat edilmiştir. Gerek faiz ve gerek tediye şartları bakımından pek mü-
said hükümleri muhtevi bulunan bu anlaşma mucibince yapılacak kredinin azamî 1962 yılma ka
dar itfası mukarrer bulunmaktadır. 

Haricîye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/1113 
Karar No. 34 

23. VI - 1938 

Yüksek. Reisliğe 

Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde İngiltere 
Hükümeti ile imza edilen müzeyyel kliring an
laşması ve teslihat kredi anlaşmalarile export 
kredi garanti departman ile imza olunan anlaşma
nın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - VI - 1938 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzedilen kanun 
lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla ted-

kik ve" müzakere olundu : 
Londrada Heyetimiz tarafından yapılan mü

zakereler neticesinde akdolunan mukavele muci
bince açılmış olan kredi gerek mikdar ve gerek 
tediye şartlan itibarile pek muvafık görülmüş 
olmakla buna müteallik kanun lâyihası Encüme-
nimizce aynen kabul olunmuştur. 

Müstacelen müzakeresi temennisile ve hava* 
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îesi veçhiİe lâyiha fktısad encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Trabzon 

Hasan Saka 

M. M. N. 
Tokad 

N. Poroy 
Ankara 

Fatih R. Atay 

i -
Kütahya Örznrüm İstanbul 

H. Rahmi Gürpınar P. Demirhan Salâh Cimcoz 
Antalya Elâzığ Kars 

Dr. C. Tunca Fazıl A. Aykaç M. Akyüz 
Diyarbakır 

Zeki Mesud Alsan 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/1113 
Karar No. 73 

23 - 7 / -1938 

Yüksek Reisliğe 

Londrada 2 mayıs 1938 tarihinde ingiltere 
Hüküm etile imza edilen müzeyyel klirink anlaş
ması, ticaret ve teslihat kredileri anlaşmalarile 
export kredi garanti departman ile imza olunan 
anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
15 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası Iktısad vekili huzurile tedkik ye 
müzakere olundu. Iktısad vekili tarafından veri
len izahata ve esbabı mucibe mazbatasında mez
kûr teferruata nazaran 2 eylül 1936 tarihli Tür
kiye ve ingiltere kliring mukavelesinin bazı mad
delerini tadil eden ve bu itibarla her iki taraf ih
racatçılarının menafiini normal bir şekle götüre
cek tedbirleri derpiş eden müzeyyel anlaşmayı 10 
milyon ingiliz liralık iktisadî bir kredi ve 6 mil
yon ingiliz liralık teslihat kredi anlaşmasını ve 
bu kredilerin açılmasını, 1961 senesine kadar de
vam edecek bir tediye zamanını, faizini ve taksit

lerini gösteren bir tabloyu ihtiva eden anlaşmanın 
heyeti umumiyesini encümenimiz memleketin mü-
dafası ve iktisadî kalkınması üzerinde yapacağı 
mesud tesir noktasından memnuniyetle telâkki ve 
hazırlanan kanun lâyihasını aynen kabul etmiş
tir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere yüksek huzurlarına sunulur. 

Ik. E. Reisi M. M. N. 
izmir Niğde . 

R. Köken S. Ferid Talay 
Eskişehir Afyon K. 

Emin Sazak Berç Türker 
Afyon K. Gazi Anteb 

îzzet Akosman R. Güreş 
Kocaeli Gümüşane 

1. Dıblan E. Servet Tör 
Çanakkale Zonguldak 

M. Bengisu R. özdemiroğlu 

Kâtib 
Niğde 

S. Ferid Talay 
Edirne 

Mecdi Boysan 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Samsun 
Ali Tunah 

Sinob 
Y. K. Tengirsenk 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/1113 
Karar N®. 65 

Yüksek Reisliğe 

24-VI-1938 

Londrada 27 mayıs 3.938 tarihinde ingiltere 
hükümeti ile imza edilen ;mü?eyyel klring anlaş

ması ve teslihat kredi anlaşmalarile export kredi 
garanti departman ile imza edilen anlaşmanın tas-

,(,S. Sayısı: 318 \ 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Bütçe encümeni İff - VI - 1938 
Mazbata No. 211 
Esas No. 1/1113 

Yüksek Reisliğe 

sek Reisliğe sunultrf. 
Maliye En. Rs. 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Mardin 
ö. Dinçer 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
İstanbul 

A. Bayındır 

Bu M. M. 
Yozgad 
E. Draman 

îçel 
E. İnankur 
İstanbul 

Y. Yazıcı 

Kâ. 
Yozgad 

İzmir 
K. Dursun 

Aydın 
A. Menderes 

eni mazbatası 

W - VI -1938 

Reisliğe 

diki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - VI -1938 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzedilen kanun 
lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Ha
riciye vekili hazır olduğu halde tedkik ve müza
kere edildi. 

Memleketin müdafaası ve iktisadî menafii ba
kımından aktedilmiş olan işbu mukavele Encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir. Havalesi mu
cibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yük-

Londrada, 27 mayıs 1938 tarihinde, İngiltere 
Hükûmetile imza edilen müzeyyel kliring anlaş
ması ile teslihat kredi anlaşması Exports Credit 
Guaratee Departement ile imza olunan anlaşmanın 
tasdiki hakkında olub Başvekâletin 22 haziran 
1938 tarih ve 6/2667 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Hariciye, İktısad 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte En
cümenimize havale edilmiş olmakla İktısad vekili 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha, Hükümetimizle İngiltere Hükümeti
nin salahiyetli murahhasları arasında aktedilen 
ve 2 eylül 1936 tarihli kliring anlaşmasının bazı 
maddelerini tadil eden anlaşma, ile iktisadî kre
di ve teslihat kredi anlaşmalarından terekküb 
eden ek üç anlaşmaya aid mukavelelerin tasdiki 
maksadile sevkedilmiştir. 

Gerek İktısad vekili ve gerek bu anlaşmaları 
yapan heyete riyaset eden Ankara mebusu Mu
ammer Eriş tarafından verilen izahata nazaran 
kliring anlaşması İngiltereden memleketimize 
idhal edilen İngiliz mallarının ne suretle idhal 
edileceğini ve bunların kliring hesabında bloke 
bedellerinin hangi esaslar ve ölçülerde ödene
ceğini ve diğer iktisadî münasebetlerin nasıl te
sis edileceğini göstermekte, iktisadî kredi mu
kavelesi ise İngiltere tarafından açılan yüzde beş 
buçuk faizli 10 milyon İngiliz liralık kredinin ne 

suretle kullanılacağını ve hangi şartlarla itfa edi
leceğini tesbit ve millî mahsulât ve mamulât 
ile madenlerimizin İngiltere ve cihan piyasaların
da satılmasını temin eden hükümlerle bedelleri 
hakkında yapılacak muameleyi ihtiva eylemekte 
ve 3 ncü teslihat kredi anlaşması da memleket mü
dafaasına müteallik silâh ve vesaiti temin etmtik 
üzere açılan yüzde üç- faizli 6 milyon İngiliz li
ralık kredinin istimal ve tediye suretini göster
mektedir. 

Memleketimize faiz hesabı hariç olmak üzere 
hemen yüz milyon Türk lirasına yakm bir. kredi 
temin eden ve itfasında memleket mahsulleri ile 
ödenmek esası kabul edilmek suretile millî servet 
ve membalarımızın geniş bir ölçüde işlemesi im
kânını verecek olan ve bunlardan başka gerek faiz 
gerekse tediye kolaylıkları itibarile iyi şartları 
ihtiva eden ve iktisadî kalkınmamızda, ikinci 
beş senelik iktisadî programın tatbikmda Türk -
İngiliz ve Türk - cihan iktısad münasebetlerin
de mühim bir âmil olması tabiî görülen ve niha
yet cihan sulhuna mühim hizmetler ifa eden 
memleketimiz ve milletimizin şerefli ordusunun 
dünya teslihat yarışı içinde muasrr ordularla 
muvazenesini temin edecek surette kuvvetini art-
tıracak bulunan bu mukavelelerin akdini, Hü
kümetimizin daima takdire lâyik olarak devam 
edegelen mesaisinin yeni bir hâsılası olmak üze-
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re şükranla kaydeden Encümenimk lâyÖıayî eSaö 
itibarile kabul etmiş, yalnız birinci ve ikinci mad
delerin birleşmesinde tertib itibarile feide göre
rek bu maddeleri birleştirilmek süretile yeniden 
hazırladığı kanun lâyihasını müstacelen müzakere 
edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunmuştur. 

ReisV. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdeyn 
Kırklareli 

Ş. ödül 
Mardin 
B. Erten 

Sivas 
Remzi Çvner 

E. 
Ç/orttm 

Sabri Akgöl 
İzmir 

H. Çakır 
Malatya 
M. öker 

Ordu 
M. Yalman 

İDîyarfeakri» 
Rüştü Bekit 

Kayseri 
İV. Kerven 
Malatya 
O. Taner 
Seyhan 

N. Eldeniz 

mmm 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde İngiltere Hü-
kûmetüe imza edilen müzeyyel Clearing anlaş
ması ve teslihat kredi anlaşmasüe, Exports Cre-
dits Guarantee Departement ile imza olunan on 
milyon sterlinlik kredi anlaşmasının tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Londrada 27 mayıs 1938 tari
hinde İngiltere Hükûmetile imza edilen müzey
yel G-learing anlaşması ve teslihat kredi anlaş
masüe, Exports Credits Guarantee Departement 
ile imza olunan on milyon sterlinlik kredi anlaş
ması kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkur anlaşmalar metinle
rinde tesbit kılman tarihlerde meriyete girecek
lerdir. 

BADDE3 
teberdir» 

Bu kamun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin tat-
bikma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15-VI-1938 
Bş.V. 

C. Boyar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. 1. M. V. 

Dr. H* Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Bana Tarkan 

M.M.V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
lk. V. 

• Ş., Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

MADDE 1 — Londrada 27 mayıs 1938 tari
hinde İngiltere Hükümeti ile imza edilen ve 
işbu kanuna bağlı bulunan müzeyyel kliring 
anlaşması ye teslihat kredi anlaşmasüe Exports 
Credits Guarantee Departement ile imza olunan 
10 milyon sterlinlik kredi anlaşması, metinlerin
de tesbit kılman tarihlerde meriyete girmek 
üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Üçüncü madde aynen 

MADDE 3 — Dördüncü madde aynen 
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Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kırallığı Hükümeti arasmda 

ticaret ve klirh$ge mütedair olmak üzere 2 eylül 1936 tarihinde imzalanmış olan anlaşma (Badema 
«Esas anlaşma» denilecektir) Türkiye ile Müttehid Kırallık arasındaki ticarî münasebâtı teshil için 
ahkâmı muhtevi bulunmasına ve Akid Hükümetler Türkiye ile Müttehid Kırallık arasındaki tediyatı 
kolaylaştırmak ma%sadıle «Esas anlaşma» ahkâmına ilâvelerde bulunmak arzusunda olmasına binaen 
Türkiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Hükümeti berveçhiati anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

Esas anlaşmanrn (Bu müzeyyel anlaşmanın 5 nci maddesile muaddel) 7 nci maddesi ve 9 ncu 
maddesi 1 nci fıkrası 4 ncü bendi mucibince bedelleri hususî hesaba yatırılmak ve kliring hesa

bının (A) talî hesabı vasıtasile transfer edilmek suretile ödenecek olan Müttehid Kırallık emtiası 
1938 temmuzunu^ birinci gününden itibaren başlayan her üç aylık devreye aid olmak ve muhtelif 
smıf emtia için bu anlaşmaya merbut listede tasrih olunan sif kıymetleri tecavüz etmemek üzere 
Türkiyeye idhal olunabilecekdir. Şu şartla ki, eğeri temmuz, 1 teşrinievvel yahud 1 kânunusani ile 
başlayan böyle üçer aylık devrelerden her hangi birinde Türkiyeye idhal olunan her hangi bir sınıf 
emtianın kıymeti, listede o sınıf için tesbit edilenden daha aşağı olduğu takdirde bundan sonraki üç 
aylrk devrede aynı sınıfdan olub idhalleri için müsaade verilecek emtianın kıymeti listedeki mik-
dardan bu noksan derecesinde fazla olacakdır. 1 teşrinievvel yahud 1 kânunusanide başlayan her 
bangi bir devredeki noksan tesbit edilirken, bit devreye aid kıymetlerde bundan mukaddem dev
redeki noksandan mütevellid fazlalık nazan itibara alınacaktır. 

Madde — 2 

(1) Müttehid Kırallık emtiasının Türkiyeye ihracma mütedair olub, Müttehid Kırallıkta Ex-
port Credits Guarantee Departman (badema Departıman denilecektir) vasıtasile hareket eden 
Borad of Trade tarafından mezkûr Departımanla Türkiye Hükümeti arasmda 1938 senesi mayısmm 
27 nci günü aktedilen anlaşma (badema Garanti Anlaşması denilecektir) ahkâmı dairesinde granti 
edilen mukavelelerde meşrut olacaktır ki : bu fıkra ahkâmı bu maddenin 2 nci fıkrası hüküm
lerine göre talik edilmedikçe, bu gibi mukaveleler dolayısile, bu mukavelelerde vaziülimza Mütte
hid Kırallıktaki eşhasça satın almması icab eden Türk parası Kliring Ofise bu Türk parası mik-
darraa müsavi -isterim. ödenmek suretile satm alınacaktır. Bu tediye, esas anlaşmanın 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrası ahkâmı dairesinde Merkez bankası taraf nidan Kliring Ofise bildirilib tediyenin 
yapıldığı gün müttehid Kırallıkta neşredilen (Rayiç) üzerinden yapılacaktır. Kliring Ofis bu tedi
yelerden Merkez bankasmı derhal haberdar edecek ve bunları esas anlaşmanın (bu müzeyyel an
laşmanın 5 nçi maddesile muaddel) 9 ncu maddesi (1) nci fıkrası (ii) nci bendinde mezkûr 
Kliring hesabmm A talî hesâbma nakleyleyecektir. Merkez bankası bu tediyelerin yapıldığı ken
disine ihbar edildiği zaman Müttehid Kırallıktaki müteahhidin Türkiyedeki mümessillerine bu mîk-
darı Türk parası olarak ödeyecektir. 

(2) Esas anlaşmanın 7 nci maddesinde mevzubahs hususî hesaba yatırılmış olan mebaliğin 
Müttehid Kırallıktaki alacaklılara transferinde gayr tabiî bir teahhür kalmadığı hususunda her hangi bir 
zaman iki.Âkid Hükümet anlaşacak olursa, birinci fıkra ahkâmı, Âkid Hükümetlerden her hangi biri 
si gayri tabiî teahhurun tekerrüründen bahs ile tekrar . tatbikini taleb edinceye kadar talik 
olunacaktır. 

Madde — 3 

Esas anlaşmanın 4 ncü listesindeki 9 numarada (taze meyveler ve sebzeler) ve 13 numarada 
(meyva ve sebze koserveleri) kelimeleri kaldırılacak ve 30 numarada (Hububat) kelimesinden ev
vel (buğdaydan maada) kelimeleri ilâve olunacaktır. 

(S. Sayısı : 318) 



Madde — 4 

(1) Esas anlaşmaya mülhak protokolün 4 ncü maddesinin tamamı ve yine bu protokolün 5 nci 
maddesi; «Bu protokol, bu günkü tarihli anlaşmanın bir cüzü gayri münfekkini teşkil eder» kelimeleri 
müstesna olmak üzere, hazf edilmiştir, 

(2) - (i) Esas anlaşmanın (Bu müzeyyel anlaşmanın 5 ilâ 7 maddelerile muaddel- 6 nci, 7 nci 
ve 9 ilâ 14 ncü maddeleri aşağıdaki mukavelelerden mütevellidr teahhürleri ifa için Türkiyeye ihraç 
olunan Müttehid Kırallık emtiası bedellerinden doğan borçlar hakkında tatbik edilemiyeceği gibi bun
lar için verilecek cirosu kabil senedlerhakkında da tatbik olunmayacaktır. 

(a) Sümerbank ile H. A. Brassert and Co., Ltd. arasında, Türkiyede bir demir ve çelik fabrikası 
tesisi için, 1 kânunuevvel 1936 da imza olunan mukavele, 

(b) Garanti anlaşması ahkâmı dairesinde bundan böyle Departmanca verilecek garantilere mevzu 
teşkil edjen mukaveleler, 

(c) Türkiyenin müdafaası için lüzumlu mevaddın Müttehid Kırallıkta satın alınmasını kolaylaştır
mak maksadile 1938 senesi mayıs ayının 27 nci günü Türkiye Hükümeti ile Müttehid Kırallık Hükümeti 
arasında imza olunan anlaşma (badema teslihat kredisi anlaşması denilecektir) tasdik edildiği takdirde 
bu analşmanm birinci maddesinde mevzubahs edilen mukaveleler, 

(n) Madenler, maden cevherleri, konsantreler, buğday, kömür, kereste, (meyve olarak kulla
nılan fındıktan maada) taze meyve ve sebzeler, ve konserve gidalar ve şimdiye kadar Türkiyeden idhal 
edilmemekte olub Garanti Anlaşmasının ikinci, kısmı birinci maddesi mucibince Âkid Hükümetler ta
rafından! bunlara ilâve olunabilecek diğer maddeler Müttehid Krallığa idhal olunduğu zaman Esas 

. Anlaşmanın bu (Müzeyyel Anlaşmanın 5 ilâ 7 maddeleri ile muaddel) 6 nci ve 8 ilâ 14 ncü /mad
deleri, bu gibi emtiadan mütevellid vacibüttediye borçlara tatbik olunmayacaktır. Bu emtianın sa
tışlarından tahassül eden mebaliğ Müttehid Kırallıkda müesses Anglo - Turkish öomptoir Limited 
şirketi faaliyette olduğu müddetçe bu şirkete ve bundan sonra işbu Öomptoir şirketine halef ol
mak üzere yine Müttehid Kırallıkda tesis olunacak Anglo - Turkish Commodities Limited namındaiki 
şirkete ödenecektir. Bu bendin ahkâmı, satılmak üzere, doğrudan doğruya Anglo - Turkish Comptoir 
Ltd. şirketine, yahud icabı hale göre Anglo - Turkish Commodities Limited'e gönderilen ham pamuğa 
da şamildir. 

(in) Glearing Office, Türkiyeden ihraç olunanincir ve üzümden dolayı kliring hesabı matlûbuna 
geçen mebaliğin, 1938 senesinden sonra, 31 kânunuevvelde nihayet bulan her sene zarfında 
322,000 den fazla olan kısmını da, faaliyette bulunduğu müddetçe Anglo - Turkish Compotir Ltd. şir
ketine, ve bundan sonra da Anglo - Turkish Commodities Ltd. e devredilecektir. 

(iv) Aşağıdaki (v) nci bend hükümlerile mukayyed olmak üzere yukarıda (ii) nci ve (iii) n-
cü bendler mucibince Anglo - Turkish Comptoir Ltd. ve Anglo - Turkish Commodities Ltd. 
Şirketlerinin eline geçecek paralarla, Garanti Anlaşması mucibince bu Şirketlerin alacağı diğer pa
ralar aşağıdaki maksadlar için kullanılacaktır: 

(A) Anglo - Turkish Commodities Ltd. in masarifi ile Anglo - Turkish Comptoir Ltd. in o Şir
kete devri tarihinde tesviye edilmemiş olan masraf lan, 

(B) Ankarada 1 kânunuevvel 1936 da H. A. Brassert and Co. ile Sümer bank arasmda, imzala
nan mukavele mucibince mezkûr Brassert Şirketine verilen bonolar için ödenecek mebaliğ, 

(C) Garanti Anlaşmasmm 3 ncü kısmında mezkûr olub bu kısım hükümlerine göre Departman
ca garanti edilen bonolar için ödenecek mebaliğ, 

(D) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Aydın demiryolu Şirketi arasındaki, 1 mayis 1935 ta
rihli mukavele ile Türkiye Hükümeti ile İstanbul Telefon Şirketi arasmda akdedilen 9 nisan 1936 
tarihli mukavelenin icab ettirdiği senevi taksimler," ' 

(E) Teslihat kredisi anlaşması tasdik edildiği takdirde işbu anlaşma mucibince icab eden tedi-
yat, 

(F) Yukarıdaki A, B, C? D, E, bendlerinde mevzubahs maksadlar için icab eden mebaliğ tenzil 
edildikten sonra Anglo - Turkish Comptoir Ltd. Şirketinin veyaicabı hale ^öre, Anglo - Turkish 
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Commodities Ltd. in (Âkid Hükümetlerce tasvib edilmiş) murakıbleri tarafından 1 temmuz 1938 
de başlayan 12 aylık devre sonunda mevcudiyeti tasdik edilecek bakiye, her devrenin sonundan 
itibaren bir ay zarfında kliring hesabına ödenecek ve bervechiati taksim olunacaktır. 

(a) % 60 i A tâli hesabına ödenecektir. 
(b) % 30 u B tâli hesabına ödenecektif. 
(c) % 10 u da Türkiye Merkez bankasının serbestçe emrine amade bulunacaktır, şu kadar ki, bu 

meblâğın, icab ettiği derecede Müttehid Kırallık emtiasından kliring ve hususî takasla satın alınma
sı uygun olmayan gazete, mecmua, ve kitab mubayaası için kullanılacağı mukarrerdir. 

(V) 1 kânunusani 1939 dan evvel Müttehid Kırallığa idhal olunacak olan Türk buğdayları satı
şından mütevellid mebaliğ azamî 250,000 e kadar, vaziyete göre Anglo - Türkish Comptoir Ltd. veya 
Anglo - Türkish Commodities Ltd. tarafından Türk müşterilerin Müttehid Kırallıkta gemi iştirasını 
finanse etmek için tahsis olunabilir. 

(VI) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, vaziyete göre, Anglo - Türkish Comptoir Ltd. veya Anglo -
Türkish Commodities Ltd. şirketleri hasılatının yukarıda (IV) ncü bedin A, B, C, D ve E kısımla

rında mezkûr tediyatı her zaman karşılamağa kâfi olmasını ve bütün bu tediyat yapılıncaya kadar, 
Müttehid Kırallık Hükümetinin muvafakati olmadan Anglo - Türkish Commodities Limited şirketi
nin feshedilmemesini ve nizamnamesinde değişiklik yapılmamasını temin etmeği deruhde eyler. 

Madde — 5 

1938 teşrinievvelinin birinci gününden itibaren meri olmak üzere, esas anlaşmanın 9 ncu maddesi 
(1) nci fıkrası yerine atideki ahkâm ikame olunmııuştur: 

« (a) Bu müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesi, 2 nci fıkrası (IV) ncü bendi (F) kısmı hükmünce 
vaziyete göre Anglo - Türkish Comptoir Ltd. veya Anglo - Türkislı Commodities Ltd tarafından öde
nen mebaliğ, (b) 1 kânunusani 1939 dan sonra, müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesi, 2 nci fıkrası, 
(iii) ncü bendi hükümlerine göre Anglo - Türkish Comptoir Ltd. şirketine veya Anglo - Türkish 
Commodities Ltd. e devrolunacak mebaliğ, ve. (e) müzeyyel anlaşmanın 2 nci maddesinin (i) fık
rası mucibince talî hesabına nakledilecek olan tediyat haricinde kliring hesabına matlub kaydedilen 
bütün paralar aşağıdaki şekilde taksim edilecektir: 

(i) bilûmum mebaliğin % 30 u'faizsiz B talî hesabına tahsis olunacakdır. B talî hesabı matlubun-
daki mebaliğ serbest olarak Merkez bankası emrine amade bulundurulacakdır. 

(ıı) Aşağıda (iii) ncü (v) nci, (vi) nci ve (vii) nci bendlerde mevzuubahs meblâğlardan gayri 
bilûmum mebaliğin % 70 i faizsiz A talî hesabına tahsis olunacakdır. 

(m) Esas anlaşmanın müzeyyel anlaşma ile muaddel 12 nci, 13 ncü yahud 14 ncü maddeleri hü-
hükümlerince Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk emtiasından dolayı matlub kaydedilen mebaliğin 
% 10 u A talî hesabına tahsis olunacakdır. 

(iv) A talî hesabı matlubundaki mebaliğ karşılıkları hususî hesaba tevdi edilmiş olan borçların 
tediyesi için kullanılacakdır. Bu tediyeler tevdiat tarihleri sırasına göre yapılacakdır. 

(v) 12" nci veyahud 13 ncü maddeler ahkâmına göre Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk emtiası 
dolayısile matlub kaydedilen mebaliğin % 60 i faizsiz bir C talî hesabına tahsis olunacakdır. C 
talî hesabı matlubundaki mebaliğ aşağıdaki şekilde kullanılacakdır: 

(a) îhraç edilen Türkiye emtiasına aid menşe şahadetnamesi üzerinde görülen FOB kıyme
tin •% 60 i ayni hususî takas muamelesile Müttehid Kırallıktan Türkiyeye idhal olunan emtia 
bedellerinin tediyesi için kullanılacaktır. 

(b) Bakiyenin, sif ve fob kıymetleri arasındaki farkı temsil eden kısmı B talî hesabma ve kul
lanılmayan kısmı da A talî hesabına naklolunacaktır. 

(vi) Esas anlaşmanın, müzeyyel anlaşmanın 7 nci maddesile muaddel 14 ncü maddesi hüküm
lerine tevfikan Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk emtiasından dolayı matlub kaydedilen bü
tün mebaliğin % 60 i faizsiz D tâli hesabına tahsis edilecektir. D tâli hesabı matlubundaki mikdarlar 
mezkûr muaddel 14 ncü madde ahkâmma göre transfer edilecek mevduat ve mebaliğ için Müttehid 
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Kırallıktaki alacaklıya veya alacaklılara tediyede bulunmak üzere kullanılacaktır. Bu maksad için 
lâzım olmayan bakiye A talî hesabına nakledilecektir. 

(vn) Türkiyeden ihraç olunan incir ve üzümlerden mütehassil olarak matlub kaydedilen riıebaliğin 
% 70 i faizsiz E tâli hesabına tahsis edilecek ve günü gününe A tâli hesabına naklolunacaktır. 

Madde — 6 

1938 senesi teşrinievvelinin birinci gününden itibaren meri olmak üzere esas anlaşmanın 12 nci 
maddesi ikinci fıkrası yerine aşağıdaki hükümler ikame olunacaktır : 

« işbu maddenin birinci fıkrasında derpiş olunan her muamelenin ifasında Türkiyeye idhal olu
nan Müttehid Kırallık emtiasının fob kıymeti mezkûr Kırallık ülkesine idhal olunan Türk malları 
nm menşe şahadetnamelerinde gösterilen fob kıymetinin % 60 mı aşmayacak ve bu kıymetin % 30 
u bu anlaşmanın müzeyyel anlaşmanın 5 nci maddesile muaddel 9 ncu maddesi birinci fıkrası (1) nci 
bendinde mevzubahs B talî hesabma ve % 10 u da A talî hesabına naklolunacaktır..» 

Madde — 7 

1938 senesi teşrinievvelinin birinci gününden itibaren meri olmak üzere esas anlaşmanın 14 ncü 
maddesi yerine aşağıdaki hükümler kaim olacaktır: 

«(1) Bu anlaşmanın 7 nci maddesi birinci fıkrasında mezkûr hususî hesaba kendi lehine Türk 
lirası olarak para yatırılmış veya sonra yatırılacak olan Müttehid Kırallıktaki her hangi bir şah
sın veya (her hâdisede Âkid Hükümetlerin tasvibile) Türkiyede alacağı olan veya matlubunda bu
lunan mebaliği isterime transfer etmeğe mukte dir olamayan Müttehid Kırallıktaki diğer her han
gi bir şahsın bu mevduat veya mebaliğin tamamını veya bir kısmını bu anlaşmaya merbut ve mü
zeyyel anlaşmanın 3 ncü maddesile muaddel 4 ncü listeye dahil Türk malları mubayaası için kulla
nılmasına ve bu malları Müttehid Kırallığa ihraç etmesine müsaade olunacaktır. 

«(2) Bu emtianın isterlin tutarı berveçhiâti taksim olunacaktır: 
(I) % 60 i, bu anlaşmanın müzeyyel anlaşma ile muaddel 9 ncu maddesi (I) fıkrası (VI) nci 

hükümlerine göre muamele görecektir. 
(II) % 30 u B talî hesabına naklolunacaktır. (III) Mütebaki % 10 u A talî hesabına naklo

lunacaktır. 

Madde — 8 

(1) Türk mallarının Müttehid Kırallıkta fob satışından mütevellid navlun ve sigorta mas
rafları dolayisile Müttehid Kırallıkdaki şahısların Türkiyedeki şahıslara olan borçlarının Kliring 
harici tediyesi için isterimin başka herhangi bir paraya serbestçe tahviline Müttehid Kırallık 
Hükümeti müsaade eylemeğe devam edecektir. 

(2) Türkiye Hükümeti de Müttehid Kırallık mallarmm Türkiyede fob satışından mütevellid 
navlun ve sigorta masrafları dolayisile Türkiyedeki şahısların Müttehid Kırallıktaki şahıslara olan 
borçlarının kliring harici ödenmesi için isterlin tedarikine devam edecektir. 

Madde — 9 

(1) Bu anlaşma 1 temmuz 1938 tarihinde meri olmağa başlayacak ve hilafı zikredilmeyen hal
lerde, bütün ahkâmı o tarihde mevkii tatbika girecekdir. 

(2) 1 temmuz 1938 den sonra esas anlaşma, bu müzeyyel anlaşma ile yapılan ilâveler ve tadiller 
dairesinde,' kendi ahkâmına göre tatbik olunacaktır. 

(3) Eğer esas anlaşma 18 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince (bu müzeyyel anlaşma ile ya
pılan ilâveler ve tadillerle birlikde) hitama erecek olursa bu vaziyet müzeyyel anlaşmanın 4 ncü 
maddesi, .2 nci fıkrasının (II) nci veya (vi) nci bendleri hükümlerine tesir etmiyeceği ve yal
nız kliring ofis yerine Merkez bankası ikame olunacağı gibi mezkûr 4 ücü maddenin 2 nci fıkra-
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Smdaki (iv) ncü bendin (F) talî bendindekinden maada hükümleri de bu keyfiyetten müteessir 
olmıyacaktır. Bu hükümler mezkûr (iv) numaralı benddeki (C) ve (E) talî bendlerinde mevzu-
bahs edilen anlaşmalar dolayisile yapılacak tediyatm sonuna kadar meriyette kalacak ve iki Âkid 
Hükümet (iv) numaralı bendin (F) tâli bendinde mezkûr bakiyenin nasıl tevzi edileceğine müştere 
ken karar verecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan vaziülimza, salâhiyeddar . murahhaslar, işbu anlaşmayı imza et
mişler ve mühürlemişlerdir. 

Londrada, bin dokuz yüz otuz sekiz senesi mayısının yirmi yedinci günü iki nüsha ingilizce ola
rak tanzim edilmiştir. 

Mümkün olduğu kadar süratle tükce tercümesi yapılacak ve bu tercüme Âkid Hükümetler 
tarafından kabul ve tasdik edilecektir. 

O vakit, her iki metin, her hususda? ayni derecede muteber olacaktır. 

İmzalar: 
Fethi Okyar 
M. Eriı 
Ealifaz 

Metinde mutabakat hâsıl olan zabıt 

2 eylül 1936 tarihinde imza olunmuş olan Ticaret ve Kliring anlaşmasına zeyil olarak hazırlanan 
bu günkü tarihli anlaşmanın hini imzasında Türkiye ve Büyük Britanya Murahhas heyetleri âti
deki hususatın zapta geçirilmesini arzu ederler. Şöyleki: 

1. Müzeyyel Anlaşmanın 1 nci maddesile alâkadar olarak, esas Anlaşmanın 1 nci ve 4 ncü mad
deleri ve 1 nci ve 2 nci listeleri ahkâmı, 

(I) Hususî hesaba tevdiat mukabilinde A tâli hesabı vasatisile transfer yapılmak suretile ödenen 
emtia, 

(II) Esas Anlaşmanın Müzeyyel Anlaşma ile tadil edilen 12 nci maddesi ahkâmına göre, hususî 
takas muamelesile ödenen emtia. 

Dahil olduğu halde Türkiyeye idhaline müsaade edilen muhtelif sınıf Müttehid Kırallık emtiasının 
mecmuu mikdarı hakkında tatbik olunmakta devam edecektir. Müzeyyel Anlaşmanın 4 ncü maddesi
nin 2 nci bendinin (1) nci fıkrasında mevzubahs mukavelelere tevfikan Türkiyeye idhal edilen emtia 
bu mecmu mikdarm tesbiti için hesaba katılmayacaktır. 

2. Müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının (II) nci bendi ve 5 nci maddenin (VII) 
nci bendi ile alâkadar olarak (322 000 ingiliz lirasının % 70 i) ve Türk üzüm ve incirlerinin Mütte
hid Kırallıga idhalleri için A tâli hesabına yapılacak transferler için azamî mikdar olan 225 000 
ingiliz lirası, ismi geçen bu Türk mahsullerinin Müttehid Kırallıga yapılan mecmuu idhalâtının 1935, 
1936, 1937 senelerine aid üç senelik vasatisi esası üzerinden tâli hesaba vacibüttediye olması icab 
eden mikdarı göstermektedir. imzalar : 

M. Eriş 
Fethi Okyar , 
Ealifax 
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Türk ta- Türk 
rifeNo. Türk tarifesine nazaran tasnif lirası 

98 Merinos, tiftik, alpağa, lama, vigoni, keşmir, deve, şeviyot 19 600 
102 Her nevi yünden ve kıldan iplik (örme ve dokuma makineleri için masuraya sanlı 

iplikler de dahildir) 98 300 
106 Safi yünden mamul başka yerde zikroltmmayan mensucat (Mevaddı saire ile mü

rekkeb olsun olmasm) 25 600 
366 Pamuk ipliği, kasarsız, yalm kat (tek telli) 31 100 
370 Glase veya merserize, kaşarlı ve kasarsız, : bükülmüş, boyalı (iki ve daha ziyade 

numara dahildir). 34 500 
371 Perakende satılabilecek hale getirilmiş iplikler (kaşarlı) kasarsız, boyalı, bü

külmüş, bükülmemiş, ağaç, makara, ufak çile, yumak, zıvana ve sair şekillerde) 5 700 
372 Pamuk ağ ipliği ve sicim 4 400 
377 Pamuk mensucat, ham (kasarsız) 9 300 
378 Pamuk mensucat (kaşarlı) 64 500 
379 Pamuklu mensucat, kısmen boyalı, boyaln dokuma, basma 126 500 
417 Keten, kendir, jüt, rami ve tarifede gayri mezkûr sair mevaddı nebatiyeden ma-

mulât ve mensucat, sargılık kaba bez ve çuval (rengi tabiide veyahud boyalı) 15 100 
445 Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış lâstik

leri ve şeridler (mevaddı saire ile mürekkeb ve gayrimürekkeb) 7 100 
452 Yere sermeğe mahsus linoleom, kaptolikan muşambaları (parça veya top halinde) 4 700 
523 Demir veya çelik saç lâvhalan (düz veya oluklu) ve çemberlik veya şerid 33 200 
555 Bakır lama çubuk (maktaı her şekilde) tahta veya yaprak halinde 6 500 
577 Kalay ve halitası 43 500 
618 Telli telgraf ve makineleri aksamı fenniyesi (teller ve piller ve otomatik telefon 

santralının mesned çerçeveleri hariçtir) 4 900 
651 Petrol, benzin ve petrol müştekkatı ve sair kuvvetlerle (elektrik müstesna) müte

harrik motörler (kurulmuş veya kurulmamış) 5 100 
666 Değirmen makineleri ve hamur, makarna, şeker, sucuk ve sair mekûlâtın imal ve 

ihzarına mahsus makineler, buz makineleri, taktir, tasir ve tebrid makineleri, şişe
leri yıkayan ve dolduran makineler, vinçler, kavurucu ve öğütücü makineler, ütü 
makineleri, çamaşır yıkama makineleri, ve tarifede zikrolunmayan bilcümle maki
neler (kurulmuş, kurulmamış) 7 600 

666/2 Makine ve cihazların mihaniki aksamı demirden, çelikten ve sair adi madenler
den, sair maddelerle mürekkeb,veya gayrimürekkeb (tarifede başka yerlerde zik
redilmemiş loan) 9 000 

682 Buharlı gemiler ; 18 700 
694 Mahrukatı madeniye 6 800 
695 Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar, petrol, şist yağlan, linyit ve diğer 

madenî yağlar 4 400 
706 Uzvî, sunî boyalar (kömür katran yağından müstahsal) anilinler, alizarinler, sunî 

çividler ve tasfiye edilmiş tabiî çividler (her şekilde) ve zikredilmeyen sairleri, 
ve sodyom ve emlâhı 32 800 

725 Bakır emlâhı ,. ' • . . . , * , 5 400 
749 Kreozot ve emlâhı 29 100 

(S. Sayısı : SİS ) 



- ıs -
Türk tarifesine nazaran tasnifi lirası 

853 Tarifede gayri mezkûr serom ve aşılar, eesamı kimyeviye, eczayı tıbbiye, müs
tahzaratı tıbbiye ve kimyeviyeyi sınaiye 6 700 
Diğer tarife maddeleri , 114 900 

Yekûn 775 000 

Londra, 27 mayıs 1938 
Ekselans, 

Ekselanslarının muhteviyatı aşağıda yazılı bulunan bugünkü tarihli notasını almakla kesbi şeref 
eylerim: 

«Ekselans, 
2 eylül 1936 tarihli Türk - ingiliz Ticaret ve Kliring anlaşmasına zeyl olarak bugün imzalanmış 

olan anlaşmanın 7 nci maddesine Ekselanslarının nazarı dikkatini celbetmekle kesbi şeref eylerim. 
Bu madde hükümlerine nazaran, anifüzzikir 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve Kliring anlaşmasının 

7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında mezkûr hususî hesaba kendi lehine Türk lirası olarak para ya
tırılmış veya bundan böyle yatırılacak olan Müttehid Kırallıkdaki her hangi bir şahsın veya (her 
defasında Âkid Hükümetlerin tasvibile) Türkiye deki eşhasdan alacağı olan veya matlubunda bu
lunan mebaliği isterline tahvile muktedir olamayan Müttehid Kırallıkdaki her hangi bir şahsın bu 
tevdiat veya mebaliğin tamamının veya bir kısmının muadili olan Türk lirasını Ticaret Kliring an
laşmasına merbut 4 ncü listeye dahil bulunan Türkiye emtiasını satın almak için kullanılmasına ve bu 
emtiayı Müttehid Kırallığa ihraç etmesine müsaade edileekdir. 

2. Bu münasebetle Âkid Hükümetlerin bu madde hükümlerine tevfikan itası icab eden muvafa
katlerini vereceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aşağıda münderiç ahvalde kendisi ta
rafından verilmesi icab eden müsaadeyi bahşedeceğine dair olan anlaşmayı kaydetmek isterim^: 

(1) Adanada Mr. Gilodo tarafından işletilmek de olan pamuk ve sair tohumları ezen bir değirmen 
için Lloyds Bank Limitedce bir ikrazda bulunulmuş idi. Elyevm bu borç bakiyesi: resülmal hesabı 
için 14, 569.4.10, isterlin ve faiz hesabı için 15, 308.4.2. isterlin. 

(2) izmir - Aydın demiryolunun Türkiye Hükümeti tarafından 1935 de mubayaasına tekad-
düm eden zamana aid kazanç bakiyesini teşkil eden takriben 80 000, isterlin. 

(3)' istanbul Telefon Şirketinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından hini mubayaasında 
tasfiyecilere aid olub elde nakden mevcud bulunan takriben L. T. 200 000 Türk lirası. 

(4) J. J. Colman Ltd. in Istanbuldaki fabrikasının müteaddid seneler zarfında yaptığı kârdan 
ibaret olan takriben L. 17 000 isterlin. 

.3 - Buna zamimeten Âkid Hükümetler işbu maddenin şümulü dahiline girib bilâhare nazarı 
dikkatlerine vazedebilecek olan sair bu kabil talebleri hüsnü suretle nazarı itibara almağa muvafa
kat eylerler. 

4 - Zaruret halinde diğer tediyatrn da her ay L. 2 000 isterline kadar ve kliring haricinde 
serbest isterlin olarak ifasına müsaade edileceği hususundaki mutabakatımızı teyid eylemenizi bu 
vesile ile Ekselansınızdan rica ederim. 

Elfazt ilrtiramiye .... Halifak (İmza) 

Türkta-
ıjifeNo. 

(S. Sayısr:318) 
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Ekselans Bay Fethi Okyar'a 
2 - Ekselanslarının notasının, nota metninde mevzubahs hususat hakkında Türkiye Cumhuri

yeti Hükümetinin mutabakatını doğru bir surette ifade etmekte olduğunu burada teyid eylerim. 
Elfazı ihtiramiye v 

Fethi Okyar (İmza) 

Londara, 27 mayıs 1938 
Ekselans, 

2 eylül 1936 tarihli Türk - İngiliz ticaret ve kliring anlaşmasına zeyl olarak bu gün imza edilen 
mukavelenamenin 4 ncü maddesinin (2) (IV) fıkrasının (F) (a) bendindeki hükümlerine nazarı 
dikkatlerini eelb etmekle kesbi şeref eylerim. Mezkûr hükümlere tevfikan Anglo - Turkish Comptoir 
Ltd. veya Anglo - Turkish Commodities Ltd in temin eylediği mebaliğden % 60 inin, zikri geçen mad
dedeki tediyat yapıldıktan sonra, kliring hesabının A talî hesabına geçirileceği derpiş edilmektedir. 

2. l/temmuzdan itibaren başlayan her sene zarfında Atâli hesabında yapılacak tediyat £ 100 000 
den az olacak olursa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, B talî hesabından ilk vecibei zimmet olmak 
üzere, o sene zarfında £ 100 000 e varmak için tediyesi gereken meblâğm B tâli hesabından A talî he
sabına nakli hususunu emredeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden telâkki ettiğim emre tevfi
kan, ekselanslarına bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Eufazı ihtiramiye... 

Vikont Halifax, K. G. Fethi Okyar 
Haşmetli Büyük Britanya Müttehid 
Kırallığı Hariciye. Nazırı 

Londra, S. W. 1. 

Londra, 27 mayıs 1938 
Azizim Mr. Gregory, 

2 eylül 1936 tarihli Türk - İngiliz ticaret ve kliring anlaşmasına zeylen bu gün imzalanan anlaş
manın 4 ncü maddesinin (2) (IV) fıkrasının (F) (c) bendi hükümlerile alâkadar olarak, 1 kânunu
sani 1940 tarihinden itibaren, Türkiyeye idhal edilecek Müttehid Kırallık gazetelerile mevkuteler ve 
kitabları bedelinden mütevellid borçların hususî hesaba geçirileceğini ve bu kabîl eşya bedelleri
nin serbest îsterlin ile ödeneceğini size bildirmekle meserret duymaktayım. 

Samimiyetle,.. 

Mr. H. S. Gregory, M. Eriş 
Anglo - Turkish Clearing Of fişe 
Murakıbı, 

Londra 

(S . Sayısı : 318.) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1937 senesi kânunu

evvelinin 23 ünde tasdik olunan bir iktisadî program kabul etmiş olmasına, ve bu programda Tür
kiye Cumhuriyetinden ilerideki senelerde ihraç olunacak maadin ve diğer bazı maddelerin mikdar ve 
kıymetlerinin ehemmiyetli bir surette tezyidi teemmül edilmiş bulunmasına ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kırallığı Hükümeti arasında 2 eylül 1936 
da aktedilen ticaret ve Kliring anlaşmasına, 1938 senesi mayısının 27 nci gününde yapılan bir anlaş
manın tezyil edilmesine ve bu son Anlaşmanın 4 ncü maddesinde Türkiyenin müdafaasına lüzumlu 
mevaddın Müttehid Kırallıkta satın alınması için ingiltere Hükmeti. tarafından Türkiye Hüküme
tine verilen kredilere karşı Anglo - Turkish Comptoir Ltd. ve Anglo - Turkish Commodities Ltd. 
namile tanınan Müttehid Kırallık şirketleri hasılatından Ingiltre Hükümetine tediyeler yapılması 
mukarrer olmasına binaen, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Müttehid Kırallık Parlâmentosunun tas-
dikına talikan, ve bu mübayaatı kolaylaştırmak maksadile, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bü
yük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kırallığı Hjükûmeti berveçhiâti hususatda anlaşmışlardır. 

Madde — 1 

Türkiyenin müdafaası için lüzumlu mevaddın Müttehid Kırallıkda mubayaasına mütedair ve 
Müttehid Kırallık Hükümetinin tasvibile yapılmış mukavelelere müsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetince ödenmesi icab eden mebaliği, mecmuu 6 milyon sterlini geçmemek üzere, Türkiye Hükü
metine ikraz eylemeği Müttehid Krallık Hükümeti deruhde eder.* 

Madde — 2 

(1) Bu anlaşmanın 1 nci maddesi mucibince yapılacak her avansa yapıldığı tarihden ödendiği ta
rihe veya 1943 senesi kânunusanisinin birinci gününe kadar (hangi tarih daha evvelse) zaman za
man cari olan ingiltere bankası iskonto haddinden senevî % 1 fazla, ve bundan sonra da Mütte
hid Kırallık Hükümetince garanti edilen müşabih müddetli bir istikraz için münasib bir had ol
duğu 1 kânunusani 1943 de Hazine Lordları tarafından tasdik olunacak ve -senevî % 3 den az 

. bulunmayacak olan bir faiz (buna badema musaddak faiz denilecektir) altı ayda bir resülmale 
zammedilmek suretile ilâve olunacaktır. 

(2) Avansların faizlerle birlikde 1 kânunusani 1952 de tediye edilmemiş olan mecmuu (ki 
badema resülmal denilecektir). Türkiye Hükümeti tarafmdan Müttehid Kırallık Hükümetine her 
senenin 1 temmuz ve 1 kânunusanisinde vacibüttediye yirmi müsavi yarı senelik taksitte ister
lin olarak ödenecektir. Taksitler, 1 kânunusani 1962 ye kadar resülmalin zaman zaman ödenme
miş bulunan kısmı üzerine musaddak had üzerinden faizle birlikte mezkûr resülmalin tamamen 
tediyesini temin edecek mikdarlarda olacaktır. 

Madde — 3 

1 kânunusani 1952 den sonra, Türkiye Hükümeti yukarı maddedeki taksitleri ödeme teahhü-
dünü Müttehid Kırallık Hükümetine her hangi bir-senenin 1 kânunusani veya 1 temmuzunda o za
mana kadar ödenmemiş bulunan resülmali veya bunun bir kısmını isterlin olarak ödemek suretile 
temamen veya kısmen ifa salâhiyetini haizdir. Resülmalden yapılacak böyle bir tediyeden sonra 
müteakib taksitler o nisbette tenkis olunacaktır. 

Madde — 4 

Bu anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknameleri Ankarada teati olunacaktır. Bu anlaşma tasdikna
melerin teatisi tarihinde mevkii meriyete girecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan aşağıda vaziülimza salâhiyetdar murahhaslar işbu anlaşmayı imza 
etmişler ve mühürlemişlerdir. 

XS. Sayısı; 318) 
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Londrada, bin dokuz yüz otuz sekiz senesi mayısının yirmi yedinci günü iki nüsha, İngilizce 

olarak tanzim edilmiştir. 

Mümkün olduğu kadar süratle Türkçe teeümesi yapılacak ve 'bu tercüme Âkid Hükümetler 
tarafından kabul edilecektir. > 

O vakit, her iki metin, her hususda aynı derecede ihtieaca salih telâkki olunacaktır. 

İmzalar: 
Fethi Okyar 
M. Eriş 
Halifax . 

Londra, 27 mayıs 1938 
Ekselans, 

Bu gün imza edilmekte olan Türk - İngiliz teslihat kredileri anlaşması münasebetile, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin sterlin veya sterline ser-bestçe kabili tahvil olan ecnebi dövizleri mukabi
linde ihraç etmek niyetinde olduğu madenler ve maden cevherlerile sair müstahsalâtın ihracat 
programını Ekselanslarına leffen takdim etmekle kesbi şeref eylerim. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 1952 - 1962 seneleri zarfında (bu seneler dahildir) bu 
madenler ve maden cevherlerile sair müstahsalâttan (diğer ihraç taleblerine tercihan) kâfi mik-
darda ihracatta bulunacağını temin ile yukarıda adı geçen anlaşmadan mütevellid vecibelerinin ifa
sı için muktazi sterlini tedarik eyliyeceğini, Hükümetimden aldığım talimata tevfikan, Ekselansla
rına bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin teslihat kredileri mukavelesinden mütevellid vecibeleri 
1952 -1962 seneleri zarfında, Anglo - Türkish Commodities Limited namı altında Müttehid Kırallık-
ta teşkil edilecek şirket marifetile satılan madenler, maden cevherlerile konsantrelerinin satış be
delinden hâsıl olan mebaliğin ve icab ederse yukarıda adı geçen şirket marifetile olmayıb başka su
retle satılan madenler, maden cevherlerile eonsantrelerinin (I) (Bu gün imzalanmakta olan kredi 
anlaşmalarında tarif edildiği veçhile) Büyük Britanya İmparatorluğu dahilindeki satış bedellerin
den (II) Etibank ile kömür satış birliği (veya bu teşekküller tarafından elyevm ifa edilen vezaifi 
ifa edecek olan sair Türk müessesatı) tarafından sterline serbestçe kabili tahvil ecnebi dövizi mu
kabilinde ecnebi memleketlerine yapılan satışlarla Müttehid Kırallığa vaki olacak kereste, buğday, 
taze yemiş ve sebze (yemiş olarak kullanılan fındık hariçtir) ile konserve malların satışından hâ
sıl olan mebaliğin ilk vecibeli zimmetini teşkil edecektir. 

4 - Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin teslihat kredileri anlaşmasından mütevellid veci
beleri yukarıda tadad edilen Türkiye ihracatı satışı hâsılından her hangi bir sebebden naşi ifa edile
mediği takdirde, bu vecibeler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından başka menabiden elde 
edilen sterlinlerle tediye edilecektir. 

Saygılarımı' sunarım. 

Vikont Halifax K. O. 
Haşmetli Büyük Britanya Müttehid Kıratlığı Fethi Okyar 
Hariciye Nazın, 
Londra, S. W. 1. 

( a Sayısı: 318 ), 
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Türkiye Hükümetinin 1940 senesinden itibaren Büyük Britanya împeratorluğuna ve isterime ser

bestçe kabili tahvil ecnebi dövizi mukabilinde ecnebi memleketlerine ihraç etmek niyetinde bulun
duğu maddelerin ihracat programı berveçhi zirdir: - • 

Krom 65,000. Ton 
Bakır 15,000. Ton 
Manganez, molybdenum, antimuan 100,000. İsterlin 
Simli kurşun, çinko konsantereleri veya ma denleri 150, 000. İsterlin 
Demir cevheri 400,000. Ton 
Kömür 400,000. Ton 
Buğday 40,000. Ton 

(Badema Türkiye Hükümeti denilecek olan) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kendi
sine o hususta salâhiyet verilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyük Elçisi Bay Fethi Okyar 
ve Türkiye îş bankası umum müdürü Bay Muammer Eriş ile, Boarçl of Trado Reisi tarafından aynı 
hususda salâhiyeti haiz Export Credits Guarantee Department (Aşağıda Departman denilecektir) 
Umum müdürü F. H. Nixon, Esq.,C. B., arasında, Müttehid Kırallık dahilinde imal edilen emtianın 
Türkiyeye ihracı münasebetile Departmanca on milyon isterime kadar garanti verilmesine mütedair 
olmak üzere yapılan işbu anlaşma ile berveçhiati nikat takarrür eylemiştir: 

Kısmı I - Teknik işler 

Madde — 1 

Bu Anlaşma, ancak, (bundan sonra «Alıcı» denilecek olan) Türkiyedeki alıcı ile (bundan son
ra «Müteahhid» denilecek olan) Müttehid Kırallık dahilinde iş yapan bir şahıs, firma veya şirket 
arasında, işbu anlaşmanın birinci kısmındaki ahkâma uygun malların müteahhid tarafından maz-
kûr alıcıya satışı için 31 kânunuevvel 1940 dan (veya muhteviyatı 31 kanunuevvel 1940 dan evvel 
Türkiye Hükümeti tarafından Departmana kısaca bildirilmiş olmak ve kıymetleri mecmuu 1,5 
milyon İsterimi geçmemek şartile 31 kânunuevvel 1941 den) sonra olmamak üzere yapılan muka
veleler tatbik olunacaktır. 

Madde— 2 

Türkiye İktrsad vekâleti veya siparişlerin verilmesini «Koordine» etmek üzere Türkiye Hü
kümetinin tayin edeceği diğer bir makam sipariş programının bir suretini kısa müddet zarfmda 
Departımana tevdi edecek ve bu programda yapılması arzu edilen tadilâttan mezkûr Departmanı 
ilk fırsatta haberdar eyliyecektir. Yapılmadan evvel vekâletin sarih tasvibine iktiran etmemiş 
olan her hangi bir mukavele hakkında işbu anlaşma ahkâmı tatbik edilmiyecektir. 

Madde — 3 

Emtia harb mühimmatı olmayacak ve tamamen veya başlıca kısmı Müttehid Kırallıkta imal 
edilmiş olacak yani emtia esmanının en az % 50 si Müttehid Kırallıkta yetiştirilen veya istihsal 
olunan maddelere yahud yapılan işlerin ücretine masruf tediyattan terekküb edecektir. Bir mu
kavele yapılır yapılmaz, bunun bir nüshası, îktısad vekâleti tarafından veya bu anlaşmanın 
bu kısmındaki ikinci madde mucibince Türkiye Hükümetince tayin olunacak diğer bir makam ta
rafından Departman'a gönderilecektir. Bu nüsha ile birlikte merbut (A) numunesine uygun ve 
müteahhid veya salâhiyettar mümessili tarafından imzalı bir beyanname meveud bulunacaktır. Mü
teahhidin Departman tarafından istenildiği zamanlarda merbut (B) numunesine uygun bir beyan
name vereceği ve yine Departman tarafmdan arzu edildiği takdirde de müsbit vesaiki ihzar eyleye
ceği mukavelelerde meşrut olacaktır, , 

( S. Sayısı : 318 ) 
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Madde — 4 

Her! hangi bir mukaveleye dahil bulunan, Müttehid Kırallık haricindeki her hangi bir iş veya 
hizmet bedeli bütün diğer mukavelelerde bulunan bu gibi iş veya hizmetler bedeline ilâve olun
duğu takdirde bütün Mukavelenameler kıymetinin, zaman zaman Departman ile tekarrür ettirilecek 
olan mutedil bir nisbetini tecavüz etmeyecektir. Müttehid Krallık haricindeki iş veya hizmet için 
garanti vermesi Departman'dan istenildiği takdirde alâkalı mukavele veya mukaveleler mezkûr De
partmanın tasvibine tâbi olacaktır. 

Mad,de — 5 

Türkiye Hükümeti, siparişlerini ingiltere mühendislik usullerine ve tatbikatına uydurmak sure-
tile bu anlaşmanın temin ettiği kolaylıklardan azamî derecede istifade etmek ve fiat, teslim ve tek
nik içaîmt hususunda en muvafık şeraiti elde eylemek arzusunda bulunduğundan Müteahhid Krallık-
da şöhret ve mevki sahibi mühendisleri mümkün olan hallerde istişarî sıfatla istihdam eylemek ni
yetindedir. Herhangi bir halde mezkûr H(ükûmet,bu mühendislerden istihdam eylemeği arzu etmedi
ği takdirde Departman ile istişare edecektir. Maamafih, şurası mukarrerdir ki, her halde son kara
rı Türk Hükümeti verecektir. 

Madde — 6 

Bu anlaşmanın 2 nci kısmınm 1 nci maddesi mucibince kurulacak olan şirket, Türkiyedeki 
alıcıların Müttehid Kırallıktaki fabrikatörler veya müteahhidlerle olan işlerini 
kolaylaştırmak maksadile, Türkiye îktısad vekâlet) veya bu anlaşmanın bu kısmının ikinci 
maddesi hükmüne göre Türkiye Hükümetince tayin edilecek diğer bir makam tarafından mü-
bayaat programından muntazam haberdar edilecek ve işbu şirketin Türkiyedeki alıcılarla Müttehid 
Kırallıktaki satıcılar arasında faideli bir irtibat temin edebilmesini mümkün kılacak diğer ma
lûmat da kendisine verilecektir. 

Madde — 7 

Her mukavele, bütütn malların alıcı veya bunun tayin edeceği bir şahıs tarafından sevkden ev
vel Müttehid Kırallıkta muayene olunacağı (ve tatbiki mümkün olan hallerde kabul muamelesinin 
de yapılacağı) kaydını ihtiva edecektir. 

Madde — 8 

Her: mukaveledeki tediye şekilleri ve diğer umumî şartlar, mümkün olduğu kadar o nevi tica
ret ve sanayideki normal şekil ve şartlara uygun bulunacaktır. 

Madde — 9 

Mukaveleye mâna verilmesi veya bunun tefsiri veya bu mukavele mucibince alıcı veya müteah
hidin her hangi bir vecibesinin ifâsı veya ademi ifası veya mukaveleden veya mukavele dolayı-
sile çıkan her hangi bir mesele hakkmda alıcı ve müteahhid arasmda bir noktai nazar farkı veya 
ihtilâf, ;tehassül ettiği takdirde alıcı ile müteahhidin bu noktai nazar farkını veya ihtilâfı dostane 
bir teşriki mesai ile halle çalışacağı şartı her mukavelede mevcud olacaktır. Maamafih, böyle bir 
teşebbüs yapılıb da müessir olmadığı takdirde, Taraflardan biri diğerine tahriren tebligatta buluna
rak ihtilâfın veya noktai nazar farkının veya mevzubahs işin hakeme havalesini isteyebilecektir. Tah
kim usulü şu şekilde olacaktır : Her iki taraf birer hakem tayin edecek ve bu hakemler bir karara 
varamadıkları takdirde müştereken üçüncü bir hakom seçeceklerdir. Bu hususta anlaşamazlarsa 
isviçre Cumhuriyeti Federal Mahkemesi Reisi bir üçüncü hakem tayin etmeğe davet olunacaktır. 
Mumaileyhin istinkâfı halinde Türkiye .Hükümeti ile Departman üçüncü hakemi kimin tayin edeceği 
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hususunda anlaşacaklardır. Hakem heyetinin üç azasının ikisinin vereceği karar nihaî olacak ve 
her iki tarafı da ilzam edecek ve taraflar bu kararın derhal tatbik mevkiine konulmasını teahhüd 
eyleyeceklerdir. 

Madde — 10 

Navlun ister alıcı ister müteahhid tarafından ödenecek olsun, (Müttehid Kırallıktaki bir liman
dan bir Türk gemisinin boş olarak hareket edeceği haller müstesna olmak üzere) nakliyatın, cari pi
yasa rayiçlerine göre tedariki mümkün olduğu zamanlarda, İngiliz gemilerile yapacağı ve si
gorta mukavelâtının da behemehal Müttehid Kır allıkta sigorta işlerile iştigal eden şahıs, firma, veya 
şirketlerle akdedileceği kay di her mukavelede mevcud olacaktır. 

Madde — 11 

Her mukavele o mukavele dolayısile müteahhid tarafından yapılacak Türk parası iştirasının, Tür
kiye Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Müttehid Kırallığı Hükümeti arasında, 2 eylül 
1936 tarihinde ticaret ve kliringine mütedair olmak üzere Londrada imzalanan ve (bundan sonra 
kliring anlaşması denilecek olan) anlaşmaya müzeyyel olarak Türkiye HükûmetUe Büyük Britanya 
ve Şimalî İrlanda Müttehid Kırallığı Hükümeti arasında 1938 senesi mayıs ayının 27 nci günü Lon
drada aktedilen anlaşmanın (badema müzeyyel anlaşma denilecekdir) 2 nci maddesi hükümlerinin 
icab ettirdiği şekilde yapılacağı kaydını muhtevi olacaktır. 

Kısmı : II - Türk emtiasının satışı 

Madde — 1 

Beritanya İmparatorluğunda ve bütün ecnebi memleketlerde bervechiati türk mallarını satmak 
ve bunların satışları tutarını bu anlaşmanın bu kısmındaki ahkâma göre kullanmak ve merkezi 
Londrada olmak üzere, 1929 tarihli ligiliz Şirketler kanunu ahkâmı dairesinde İngilterede bir 
Şirket tesis olunacaktır. Mezkûr mallar şunlardır: Madenler, maden cevherleri ve konsantreleri 
ve kömür (bunların hepsine birden badema esas maddeler denilecektir.) Buğday, kereste, ham 
pamuk, taze meyve ve sebzeler, (yemiş olarak kullanılan fındık bundan hariçtir) ve konserve ve 
gıda maddeleri ve bu maksad için Türkiye Hükûmetile Departman arasında kararlaştırılacak di
ğer müstahsalât (bunların hepsine birden badema talî maddeler denilecektir). 

Türkiye Hükümeti yukarıda mevzubahs Şirketin Anglo - Turkish Commodities Limited namile 
kurulmasını ve tescilini temin için lâzımgelen tedbirleri derhal alacaktır. (Bu Şirket badema Şir
ket diye zikrolunacaktır.) Bu Şirketin esas nizamnamesi Türkiye Hükûmetile Departmanın tasvi
bine tâbi olacak ve ayni suretle tasvib edilmeden bu nizamnamede tadilât yapılmadığı gibi buna 
ilâveler de yapılmıyaeaktır. 

Bu anlaşmada «Britanya İmparatorluğu» tabiri Büyük Britanya, İrlanda, Britanya Dominyonla
rı Kiralı ve Hindistan İmparatoru Majestenin hakimiyeti, süzerentesi, himayesi ve mandası altında bu
lunan bilûmum araziye şamildir. 

Madde — 2 

Şirketin meclisi idaresi berveçhi ati zevattan terekküb edecektir: ; 

Etibank tarafından tayin olunan bir aza (bu reis olacaktır). 
Departman tarafından tayin olunan bir aza. 
Departman ile Etibank tarafından müştereken tayin olunan bir aza. (Yahud Etibank ile Depart-
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man arasında takarrür ettirilecek daha fazla mikdarda aza). 

Meclisi idare azalarının ücreti Etibank ile Departmanın tasvibile takarrür edecektir. 

Madde — 3 

Şirketin hesabatı Etibank lie Departmanca tasvib olunan hesab müfettişleri tarafından tedkik 
olunacak ve gerek Etibankın ve gerek Departmanın her hangi bir zamanda şirketin defterlerini ve 
vesikalarını tedkike salâhiyeti olacaktır. 

Madde — 4 

Türkiye Hükümeti, kliring anlaşmasile buna mülhak protokol ve müzeyyel anlaşmadaki taahhüdle-
rini karşılamak maksadile Britanya İmperatorluğuna ve isterime kolayca kabili tahvil ecnebi dövizi 
mukabilinde ecnebi memleketlere 1940 dan itibaren ihraç niyetinde bulunduğu madenler, ma
den cevherleri ve diğer muayyen mahsulâtın ihracat programını Departmana tevdi eylemişdir. 

Türkiye Hükümeti bu programı tatbik edecek ve 1938, 1939 senelerile 1940 dan sonra, mezkûr 
teahhüdlerini karşılamaya kâfi mikdarda esas maddeleri bütün diğer ihracat taleblerine tercihan 
ihraç edecekdir. Türkiye Hükümeti mezkûr pro gramın tatbikile alâkadar Türk ihracat teşekkül
leri faaliyetlerinin koordinasyonundan mesul olacak makamı derhal tayin edecekdir. 

Madde — 5 

Şirket Britanya împeratorluğunda yapılan bütün satışlar için Eti Bankın yegâne acentası ola-
cakdır. t 

Madde — 6 

Esas maddelerle talî maddelerin şirket tarafından veya vasıtasile yapılan satışlarının tutarı 
aşağıdaki tediyatı zamanı geldikçe ifaya kifayet etmediği takdirde, 

I) Esas maddelerin Britanya İmperatorluğui) daki bütün satışları, 
I I ) Ham pamukdan maada tâli maddelerin Müttehid Kırallıkdaki bütün satışları, 
III) Ve esas maddelerin Eti Bank veya Kömür satış birliği tarafından isterime serbestçe 

kabili tahvil ecnebi dövizi mukabilinde ecnebi memleketlerinde yapılan satışlarının tutarından, 
Bu noksanı telâfi edecek mikdarı Türkiye Hükümeti şirkete tevdi edecek veya ettirecektir. 
(a) Anglo - Turkish Comptoir Limited'in mevcudatının şirkete devrolunduğu tarihte henüz 

ödenmemiş bulunan masarifi ve Şirketin masarifi, 
(b) Ankarada Kânunuevvel 1936 da imzalanan mukavele mucibince H. A. Brasertand Oo. şir

ketine verilen bonolar için ödenecek mikdarlar, 
(c) Bu anlaşmanın 3 neü kısmında mezkûr ve o kısım hükümlerine göre Departman tarafından 

garanti edilmiş bulunan bonolar için ödenecek mikdarlar. 

Madde — 7 

Şirket, Londra'da Osmanlı bankasında (badema Şirket hesabı denilecek olan) bir hesab açacak 
ve bu hesaba aşağıdaki mebaliğ isterlin olarak yatırılacaktır : 

(a) Esas maddelerin ve tâli maddelerin Şirket tarafından veya vasıtasile yapılan bütün satışların 
tutarı, 

(b) Bu Anlaşmanın bu kısmındaki 6 ncı madde mucibince şirkete tevdi edilecek bütün pa
ralar, 

(c) Müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesi 2 nci fıkrası (III) ncü bendi hükümlerine göre Mütte
hid Kırallıkta yapılan üzüm ve incir satışları tutarı . 

Bu hesaba yatırılan paralar, müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesi (2) nci fıkrası (V) nci bendi ah-
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kâmile mukayyed olarak, ancak bu anlaşmanın bu kısmındaki 6 ncı maddede mezkûr tediyat ile 
müzeyyel anlaşmanın 4 ncü maddesi (2) nci fıkrası (IV) ncü bendi mucibince münhasıran şirket 
varidatile yapılacak tediyatı ifa için kullanılacaktır. 

Madde — 8 

Her hangi bir zaman şirketin hesabında, bu anlaşmanın bu kısmındaki (6) ncı-maddede mevzubahs 
tediyatı ifaya kâfi para bulunmadığı takdirde, Türkiye Hükümeti derhal eksiği tamamlıyacaktır. 1 
temmuz 1938 de başlayan devreden itibaren her on iki aylık devre sonunda şirket hesabında kalan 
matlub bakiyesi, o tarihte vacibüttediye mikdarlar çıkarıldıktan sonra, müzeyyel anlaşma ahkâmı dai
resinde, muamele görecektir. 

Madde — 9 

Etibank, şirketle sıkı bir temas temin edecek ve bu şirketin satışlarını teshil maksadile ihraç için 
hazır bulunan esas maddelerin kemiyet ve keyfiyeti hakkında kendisine zaman zaman malûmat verecek 
ve bu şirket faaliyetini diğer acentalarının faaliyetlerile koordine etmek için elinden geleni yapacaktır. 

Madde — 10 

Berveçhi ati zevattan terekküb etmek üzere bir komite teşki) olunacaktır. 
Her hâdisede Türkiye Hükümeti tarafından tayin olunacak bir zat, 
Etibank umum müdürü, 
Her hâdisede İngiltere Hükümeti tarafından tayin edilecek bir zat, 
Export Credits Guarante Department umum müdürü. 
Bu komiteye aşağıdaki işler havale olunacaktır: 
(a) Şirket Etibank veya alâkadar diğer her hangi bir Türk idarî teşekkülü arasındaki ihtilâflar, 
(b) Şirket işlerinden tevellüd edib Departmanca veya Türkiye Hükümetince komiteye havalesi lü- • 

zumlu görülen meseleler. 
Komitenin kendisine havale olunan ihtilâf veya mesele hakkındaki kararları (bu kararlar ittifak 

ile olmalıdır) nihaî olacak ve alâkadar Taraflarca bunların tatbiki için derhal tedbir alınacaktır. 
'f 

Madde — 11 

Anglo - Türkish Comptoir şirketi tasfiye edilib aktif ve passif şirkete devredilmeden ve H. A. 
Brassert şirketile Türkiye îktısad vekâleti arasında 29 eylül 1936 da Londrada imza olunub husu-
satı saire meyanında Anglo - Türkish Comprim tesisine mütedair olan mukavele şirketin tescili 
tarihinden itibaren feshedilmeden Departman bu anlaşmanın 3 ncü kısmında mevzubahs bonoları 
garanti etmeğe mecbur olmıyacaktır. ' 

Kısım : III - Garantiler 

Madde — 1 

Departman, bu anlaşmaya dahil bulunan siparişler dolayısile Türk Hükümetinin 10 milyon İs
terime kadar ihraç edeceği Hazine bonolarını bu anlaşmanın ahkâmı dairesinde imza ve garanti 
edecektir. 

( S. Sayısı : 318 ) 



— 22 — 
Madde — 2 ' ] 

Bonolar, Türkiye Maliye vekâleti tarafından Türk kanunları ahkâmına göre ihraç olunacak ve 
resülmal ve faizleri Londrada E. C. 2. de Osmanlı bankasında veya iş bankası Londra şubesinde hâ
miline vacibüttediye olacaktır. Mukaveleler yapılmadan evvel bu bonolarının servislerine müteallik 
aranjmanlar hakkında Export Oedits Guarantee Department ile itilâf hâsıl olmuş bulunacaktır. 

Madde — 3 

Bonolardan her birinin bedeli £ 1 000 ve bunun ezafı olmak üzere Isterlinle ifade edilecek ve 
bunlar Türkiye Hükûmetüe Departman arasında tekarrür ettirilmiş bulunan bir liste mucibince 
vacibüttediye olacaktır. Bonoların faizi her yarım senede ödenmek üzere senevi % 5 1/2 olacaktır. 
Damga masarifini Türkiye Hükümeti ödeyecektir. 

Madde — 4 II 
Türkiye Maliye vekâleti veya Türkiye Hükümetinin bu iş için tayin edeceği diğer bir makam zaman 

zaman garanti edilmek üzere bonoları Departmana gönderecektir. Bu bonoların yekûnu mezkûr 
Departman tarafından bu anlaşmaya dahil bulundukları tasdik edilmiş bulunan mukavelelere müs
teniden mezkûr vekâlet veya yukarıdaki şekilde tayin olunan makam tarafından ihzar olunub. Depart
mana verilecek bir listeye göre yakın bir zamanda yapılması lâzım gelen tediyat yekûnuna takri
ben müsavi olacaktır. Bu anlaşmanın bu kısmı ahkâmile mukayyed olmak üzere, her hangi bir 
zamanda verilecek bonoların müddetleri bu anlaşmanın bu kısmındaki 3 ncü maddede mezkûr liste 
esaslarına göre Departman tarafından tesbit olunacaktır. 

Madde — 5 

Bonoların Departmana garanti edilmek üzere tevdiini müteakib iki hafta zarfında ve bu an
laşma ahkâmına riayet edilmiş olmak şartile Departman bu bonoları resülmal ve faiz için garanti 
edecek ve satışlarını temin eyleyib, hâsıllarından ,mecmuu bu suretle garanti edilen bonoların 
(faiz hariç olmak üzere) itibarî kıymetleri yekûnuna müsavi mikdarları, Londra Osmanlı banka
sında Türkiye Maliye vekâleti namına açılacak hususî bir hesaba yatıracaktır. Bu hususî hesabdan 
ancak Türkiye Maliye vekâleti tarafından tasdik ve Departman tarafından da imza edilmiş . olan 
listelere dahil tediyat için para çekilebileeekdir. Bu listeler tasdik ve imza edildikden sonra Depart
man tarafından mezkûr bankaya gönderilecekdir. Bonoların satış hasıllarının itibarî kıymetlerinden 
fazlası yalnız Departmanın emrinde bulunacak ve bu Departman satış dolayısile yapılacak masarflar-
dan mesul olacakdır. 

Madde — 6 

Bu anlaşmanın birinci kısmı birinci maddesi ahkâmına göre mukavelelerin yapılması için tesbit 
edilen tarihden Bonra olmamak üzere akdedilmiş bulunan ve bu anlaşmaya dahil 
olan mukavelelerden mütevellid bütün tediyat yapıldıktan sonra hususî hesabda bir bakiye kaldığı 
takdirde Türkiye îktısad vekâleti üç ay zarfında işbu bakiyenin tamamen istimaline kifayet edecek 
mikdarda diğer mukaveleler yapacak ve bu anlaşma evvelce mezkûr mukaveleler gibi, bunlara da şamil 
olacakdır. 

Madde — 7 

Herhangi bir mukavele dolayısile Müttehid Kırallık haricindeki iş veya hizmet için yapılacak 
tediyeleri karşılamak üzere bonolar garantisi Departmandan taleb edilecek olursa bu garanti, hiç bir 
zaman, mukaveleye dahil olub garanti ile alâkadar emtia bedelinin % 33 1/3 ünü tecavüz etmiyeceği 
gibi, müteahhidin mukavele dolayısile ihtiyacı olmuş bulunan Türk parasını müzeyyel anlaşmanın 
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ikinci maddesindeki tarzda iştira etmiş olması ve ilerde bu gibi para alışlarını ayni surette yapa
cağını teahhüd etmiş bulunması da garantinin verilmesi için meşrut olacakdır. 

Her iki metin de ayni derecede muteber olmak üzere, 1938 senesi mayısının 27 nci günü Lond-
rada iki nüsha olarak imza edilmişdir. 

Fethi Okyar 
Muammer Eriş 

F. H. Nixon 

Zeyl «A» 

Müteahhidin vereceği.beyanname 

Mukavele numarası tarih Mikdarı 
yukarıda mezkûr mukavele mucibince kıymetinde mal teslim edeceğimi 
ve bunların harb mühimmatı olmadığını ve esmanının en az yüzde 50 sinin Müttehid Kırallıkta 
yetiştirilen veya istihsal olunan maddelere yahud yapılan işlerin ücretine masruf tediyattan terekküb 
etmesini temin edecek tedbir almağı müteahhid bulunduğumu beyan eylerim. 

' . Namma imza edilmitşir 
îmza : e 

• • ' îmza edenin evsafı : 
Export Credits Gruarantee Departement. 

Zeyl«B» 

Müteahhidin vereceği sertifika 

Mukavele numarası tarih Mikdarı 
tarihinde akdetmiş olduğum yukarıda mezkûr mukavele mucibince 

isterlin kıymetinde malm teslim edilmek üzere hazır olduğunu, bunların harb 
mühimmatı olmadığını ve esmanının en az yüzde 50 sinin Müttehid Kırallıkta yetiştirilen veya istihsal _ 
olunan maddelere yahul yapılan işlerin ücretine masruf tediyattan terekküb eylediğini beyan ede
rim. İstenildiği takdirde size veya tayin edeceğiniz şahsa bir yeminli muhasib tarafından imzalı bir 
vesika ibraz eylemek suretile bu beyanatımı tevsik eylemeği de teahhüd eylerim. 

Namına imza olunmuştur 
îmza : , 
îmza edenin sıfat: 

- . . . . . . . „-. __, 

Londra, 27 mayıs 1938. 
Ekselans, 
1 mayıs 1935 tarihli Anlaşma mucibince « Ottman 'Eail^ay » m Türkiye Hükümetine satılması

na sebeb olan 1 825 840 isterlinlik 1935 tarihli % 7,5 faizli türk borcunun servisi için 1 haziran 
1938 den itibaren Osmanlı bankasına her sene vacibüttediye olan 146 000 isterlin taksitile İstanbul 

Telefon şirketinin satın alınması hasebile 1940 senesinden itibaren her sene vacibüttediye olan 40 000 
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üddetçe Anglo - Turkish Comptoir Ltd. in ve bilâha-isterindik taksitinin hali faaliyette bulunduğu m 
re Anglo - Turkish Comodities Ltd in mıuamelâtından hâsıl olacak mebaliğden ilk vecibei zimmet 
olmak üzere isterlin olarak muntazaman tediye edileceğini Ekselanslarına bildirmekle kesbi şeref ey
lerim. Şurası mukarrerdir ki, her hangi bir sebeble mezkûr hasılatta mebaliğ bulunmadığı takdirde bu 
tekasit îbaşka mebaliğden isterlin olarak tediye edilecektir. 

2 —; 1935 tarihli % 7,5 faizli Türk istikrazı hâmillerinin mümessili olmak sıfatile Londradaki Os
manlı bankasına hitaben bu hususta yazılnası lâzımgelen mektub vakti gelince Türkiye Maliye ve
kâleti tarafından- yazılacaktır. 

3 — istanbul Rıhtım şirketini tasfiyeye memur bulunanlarla bir anlaşma yapılacağını ve bu an
laşma mucibince elyevm Müttehid Krallıktaki eşhas elinde bulunan tahvilât için 18 kânunuevvel 
1934 tarihli Mukavelede mezkûr rachat bedeli 2 500 000 fransız fırangınm, 1 mayıs 1938 tarihin
de vacibüttediye taksit bedeli de dahil olduğu halde, muntazaman fransız frangı ile tediye edilece
ğini Ekselanslarına bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Elfazı ihtiramiye .... 
Fethi Okyar 

Vikont Halifax, K. G. 
Haşmetli Büyük Britanya. Müttehid Kırallığı 
Hariciye Nazırı 

Londra, S. W. I 

Export Cradüt Guarantee Departmant 
9, Clemants Lane, 

Lombard Street, E. C. 4. 
27 mayıs 1938 

Azizim Bay Muammer, 
Bu gün Hükümetinizle aramda imzalanan Garanti anlaşmasına müteallik olmak üzere lütfen 

gönderdiğiniz şu üç mektubu aldım. 
(a) Garanti anlaşmasının ikinci kısmının dördüncü maddesinde mevzubahs Türk ihracat prog

ramını muhtevi mektubunuz, 
(b) anlaşmamızın üçüncü kısmının üçüncü maddesinde mevzubahs listeyi muhtevi mektubunuz, 
(c) Siparişlerin verilmesinde muayyen tib projeleri tercih etmek niyetinde olduğunuzu müşir 

mektubunuz. 
Bu fırsattan istifade ile bu mektublar için Departmanın namına size teşekkür etmek isterim. 
Ayni zamanda bu günkü tarihli mektubunuzdan da bahsetmeme müsaade ediniz.. Bu mektubda, 

intihab edeceğim mütehassıslarla birlikte Türkiye yi tekrar ziayret etmemi tavsiye lûtfunda bulu
nuyorsunuz. Mektubunuzun tarzı tahriri beni çok mütehassis etti. Tavsiyenizi yakın bir zamanda 
memnuniyetle kabul edeceğim. Siz ve arkadaşlarınız sizinle daimî temasda olanlarımızı Türkiye-
nin maden serveti hakkındaki beyanatınızın izam edilmediğine ikna etmiş bulunuyorsunuz. Bu
nunla beraber Tûrkiyeye götürmek niyetinde olduğum maden mühendislerinin vereceği bir rapor 
Komitem azalarının veya meseleyi doğrudan doğınya sizinle müzakere etmek şerefine nail olmayan 
diğerlerinin hissedebileceği her hangi bir endişeyi şüphesiz izale edecektir. 

Departmanım hakkındaki mütaleanız, ehliyet ve randımanı iyi tanıyan birisinden sadir olması 
itibarile çok şayanı memnuniyettir. 

F. I. Nixon 
Bay Muammer Eriş, 

Garton Hotel, Pall, Mail, 
Londra, S. W. I. 

( S. Sayısı : 318 ) 



S.Sayısı: 319 
Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işletme şirketinin 
getireceği mayi madenî mahrukatın gümrük ve muamele 
resminden istisnasına dair olan 2781 sayılı kanun hükmü
nün 1940 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında kanun-
lâyihası velktis adve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1093) 

T.C. 
Başvekâlet 8-YI-1938 

Kararlar Müdürlüğü ' 
Sayı: 6/2454 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında îktısad vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Kurşun ve çinko fiatlarındaki düşüklüğün devamı dolayısile yardım görmeden işleyemiyeceği 
anlaşılan Balya - Karaaydm madenlerinin faaliyetini teminen 12 - VI -1935 tarihli ve 2781 numaralı 
kanunla bu madende kullanılmak üzere hariçten getirilen gazoillerin gümrük ve muamele vergisin
den muaf tutulması temin edilmişti. 

2781 numaralı kanunun hükmü 31 - V -1938 tarihinde sona erecektir. Halbuki kurşun ve çinko 
fiatlan yükselmemistir; buna mukabil benzin ve petrolün ucuzlamasına rağmen sair mayi madenî 
mahrukat fiatlannm ehemmiyetli surette artmış ve malzeme fiatlarmm da kezalik yükselmiş bulun
ması mezkûr madenin işletilmesi için evvelce gösterilen himayenin devamını icab ettirecek derecededir. 

Esasen Balya - Karaaydm madenlerinin iktisadî zaruretlerle kapatılması halinde, muhtelif bakım
dan zarar hâsıl olacağı gibi muamele ve gümrük resimlerinden muaf en idhali istenilen mayi mahrukat, 
idhal edilmiyeceğinden Hazine için bir varidat temini de mevzubahs olmıyacaktır. 

Evvelki kanunun temdidi şeklinde teklif olunan bu lâyiha idhal edilecek mayi mahrukatın münha
sıran Balya - Karaaydm madenlerindeki dizel ve yanm dizel motörlerinde yakılmasını murakabe 
edecek hükümleri de ihtiva etmektedir. 
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İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
İktısad encümeni 
Esas No. î/1093 
Karar No. 71 

20 - 77 - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında İktısad 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştınlıb encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi İktısad 
vekili huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahata nazaran Balya - Karaaydm 
maden ocakları senelerdenberi çalışılmak dola-
yısile halen çok derinlerde çalışılmaktan naşi 
cevher ihracı ameliyesi mühim masrafları istil
zam ettiği gibi cihan piyasasında kurşun ve 
çinko fiatlan da düşkün bulunduğundan mem
lekete döviz ve bir kaç yüz ameleye iş temin 
eden bu ocaklarda maliyet fiatmı mümkün ol
duğu kadar indirebilmeğe matuf olmak üzere 
Şirketin idhal edeceği gazoillerin gümrük res

minden ve muamele vergisinden muaf tutul
ması keyfiyeti encümenimizce muvafık görüle
rek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Katınıza sunulur. 

İktısad En. R. 
İzmir 

B. Köken 
Maraş 

K. Kusun 
Zonguldak 

Eagtb 
Konya 

H. Dikmen 
Gümüşane 

Edib 8. Tor 

M. M. Na. 
Niğde 

Dr. B. F. Talay 
Afyon 

Bere Türker 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Çanakkale 
M. Bengisu 

Katib 
Niğde 

Dr. B. F. Talay 
Afyon 

Esma Nayman 
Samsun 

A. TunaU 
Gazi Anteb 
B. Güreş 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 214 

. Esas No. 1/1093 

27-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

2781 sayılı kanun hükmünün 1940 malî yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında olub Başve
kâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2454 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
İktısad ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikde Encümenimize verilmiş olmakla İktısad 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümet bu lâyiha ile Bayla - Karaaydm 
madenlerinin işletilmesinde kullanılmak üzere 
hariçten getirilen gazoillerin gümrük ve muamele 
vergisinden muaf tutulmasını temin eden ve koy
duğu muafiyet müddeti 31 - V -1938 tarihinde 
sona ermiş olan 12 - VI -1935 tarih ve 2781 sa
yılı kanundaki muafiyet müddetinin 1940 malî 
vık sonuna kadar uzatılmasını istemektedir. 

Encümenimizde verilen izahata göre bu 
maden ocakları epey zamandanberi işletilmekte 
olub 300 metre kadar derinliklerde çalı
şılmakta ve cevher nisbetide arzın sat
hına yakın bulunan kısımlara nisbeten hay
li derecede azalmış bulunmaktadır. Bu 
vaziyet işletme ve maliyet fiatlarını arttırdığı 
gibi son senelerde cihan piyasasında kurşun ve 
çinko fiatlan da düşkün bulunduğundan bazı se
nelerde şirketin ehemmiyetli mikdarlarda zararlar 
yaptığı bazı senelerde de cüzi mikdarda kâr ey
lediği ve kendilerine bu muafiyet temin edilme
diği takdirde işletmenin tatil edilmesi ihtimali 
bulunduğu ve halbuki, bu işletme o mmtakada 
4 - 5 yüz ameleye iş ve senevi bı* milyon liraya 
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yakm satış yaparak memlekete mühim mikdarda 
döviz girmesini temin eylemekte olub bunlardan 
mahrum kalınacağı anlaşılmıştır. İstenilen mu
afiyetin senede 35 bin lirayı geçmiyen bir va
ridat ziyamı müeddi olub bu fedakârlık yapıl
madığı takdirde izah olunan bu faidelerin temin 
edilemeyeceğini ifade eden Hükümetin talebine 
binaen lâyiha Encümenimizce de esas itibarile 
kabul edilmiş ve şekil ve tertibe aid bir değişik
lik yapılmak suretile yeniden hazırlanmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis

liğe sunulur. 
Rs.V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Çorum 

E. S. Akgöl 
Kayseri 

N. Kerven 
Malatya 
O. Taner 
Seyhan 

N. Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Diyarbakır 
R. Bekit 

Kırklareli 
Ş. Ödül 
Mardin 
R. Erten 
Trabzon 
Sırrı Bay 

Kâ. 
İstanbul 
F.öymen 

İzmir 
H. Çakır 
Malatya 
M. öker 
Ordu 

H. Tatman 

m»^ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2781 numaralı kanun hükmü 
1940 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — 
İktısad, Gümrük 
dur. 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

Mf. V. 
S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Bu kanun hükümlerini icraya 
ve inhisarlar vekilleri memur-

6 - VI -1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

F. Ağralt 
Na. V. Ik. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. 1. V. Zr. V. 

Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 

olan kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 12 - VI - 1935 tarih ve 2781 
saylı kanunun hükmü 1940 malî yılı sonuna ka
dar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

* • » •> 

( S. Sayısı : 319 ) 





S. Sayısı: 321 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun layihası ve Adliye encümeni 

mazbatası (1/106 

23 - V -1938 

Reisliğine 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 21 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Devletin emniyetini ve rejimi daha emin bir surette muhafaza etmek ve bunlara zararı dokuna
cak olan her hangi bir fiil ve harekete meydan vermemek üzere ceza kanunumuzda bazı değişik
likler yapılmasına lüzum görülmüş ve bu hususta bir kanun lâyihası da hazırlanmıştır. 

"Bu suretle alınması gerekli görülen tedbirlerin tamamlanması için bu gibi efali işleyenlerin mu
hakemeleri usulünde de bazı değişiklikler yapılması zarurî görülmüştür. 

Arz ve teklif olunan tadilâtın her değiştirilen maddeye aid mucib sebebleri şunlardır: 
Madde 66 — Askerî veya siyasî casusluk, icra tarzı itibarile bu gün mütehassısların bile müşkü

lâtla anlıyabilecekleri bir şekil almıştır. Bu sebeble bu gibi efali takib ve muhakeme edecek olan hâ
kimlerin hâdiseye nüfuz edebilmeleri ve verecekleri hükümlerde kanun vazıının maksadını yerine ge
tirebilmeleri için maddeye casusluk suçunun gerek hazırlîk ve ilk tahkikatında, gerek muhakemesi 
safhasında emniyet teşkilâtı mütehassıs memurlarının ehli vukuf olarak dinlenilmesi mecburî oldu
ğuna dair bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Madde 117 — Bu maddede yapılan değişiklikle Devletin arsıulusal şahsiyetile Devlet kuvvetleri 
aleyhine suç işlemekten maznun olarak tevkif edilmiş olanların da mükerrirler gibi kefaletle tahli
ye edilemiyecekleri tesbit edilmiştir. 

Madde 200 — Devletin arsıulusal şahsiyeti ile Devlet kuvvetleri aleyhine işlenilen suçlardan 
ölüm veya ağır hapis cezasmı müstelzim olanlarının doğurabileceği vahim neticeler nazara alınarak 

böyle bir suçla maznun olub da haklarında son tahkikatın açılmasına karar verilenlerin behemehal 
tevkif edilmeleri ve muhakemelerinin de mevkuf en görülmesi muvafık görülmüş ve madde de ona 
göre değişiklik yapılmıştır. 

MADDE 198, 223 — Kanunumuz giyabî muhakeme usulünü kabul etmemiştir. Bu sebeble hali 
firarda bulunan bir maznun hakkında son tahkikatın açılmasına karar verilememekte ve muhake
mesi yapılamamaktadır. Halbuki Devlet emniyeti aleyhine işlenilen suçların failleri memleket ha
ricine kaçtıkları takdirde maznun bulundukları suç siyasî mahiyette olduğundan iadei mücrimin 
tarikile dahi elde edilmelerine imkân bulamamakta ve bunların yakalanarak muhakemelerinin icrası 
için müessir bir tedbir alınamamaktadır. 

îşte ceza muhakemeleri <usulü kanunumuzun kabul ettiği prensibi muhafaza etmekle beraber yu-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2164 

Büyük Millet Meclisi Yüksek 



kanda arzedilen mahzuru izale ve bu kabil suç fiillerinin kanun emrine itaat ederek teslim olma
larını temin için Devletin emniyeti aleyhiıide işlenilen suçlardan ölüm veya ağır hapis cezasını 
müstelzim olanların Kda biri ile maznun bulunanların gıyablarında dahi ilk tahkikatın neticelendiril-
mesi ve hu suretle haklarında son tahkikatın açılmasına karar verilenlerin bir aylık mehil içindo 
teslim olmadıkları takdirde emval ve emlâkinin mahkemece haciz altına alınarak Hükümet tarafın
dan idare olunması &sası kabul edilmiştir. 

Bu iki maddedeki değişiklikler bu maksfedla yapılmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Adliye encümeni 27 -VI -1938 
Elsas No. 1/1061 

Karar No. 65 
Yüksek Reisliğe 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan 
ve Başvekâletin 23 - V - 1938 tarih ve 6/2164 sa
yılı tezkeresile Büyük Meclise sunulub Adliye en
cümenine havale olunan kanun lâyihası Adliye 
vekili huzuriie tedkik ve müzakere olundu : 

Cumhuriyet rejiminin korunması düşüncesile 
Türk ceza„ kanunile matbuat kanununda yapılan 
bazı değişiklikler dolayısile ceza muhakemeleri 
usulü kanununda tadilât yapılmasına zaruret 
görülmüş ve bu maksadla bu lâyihanın hazırlan
dığı Hükümetin mucib sebebler lâyihasile Adliye 
vekilinin izahından anlaşılmış ve Encümence de 
bu lüzum tasvib edilerek lâyiha esas itibarile ka-, 
bul olunmuştur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 66 ncı 
maddesine ilâve edilen fıkra, Türk ceza kanunu
nun 133 ncü maddesinde yazılı casusluk suçu
nun hazırlık, ilk ve son tahkikleri sırasında em
niyet teşkilâtı mütehassıs memurlarının ehli vu
kuf olarak dinlenmeleri mecburiyetini vazeden bir 
hüküm olub mucib sebeb lâyihasında da tafsil 
kılındığı üzere siyasî ve askerî casusluğun icra 
tarz ve şekilleri ehemmiyet ve hususiyet arzet-
mekte bu suçun meydana çıkmaması için müte
casirlerinin büyük fedakârlıklarla her türlü ve
saiti kullanmalarına karşı bu fiilleri meydana 
çıkarmak ve sübut delillerini elde etmek için her 
Hükümette mahsus teşkilât vticude getirilmiş ol
duğundan adliyeye tevdi edilen casusluk suçla
rının hazırlık, ilk ve son tahkik safhalarında 
emniyet teşkilâtı memurlarının ehli vukuf olarak 

dinlenmeleri mecburî olması hak ve madeletin 
tezahuruna medar olacak isabetli bir hüküm ol
duğuna Encümende kanaat getirmiş ve hâkim
lerin ehli vukufun mütalealarile mukayyed ol
madıklarına mütedair umumî hükümler mahfuz 
olduğundan casusluk suçu için yazılan tarzda ehli 
vukuf dinlenmesi mecburiyetini ne müddeiumumi
leri amme davası açmaya ve ne de sorgu hâkimleri
ni son tahkikatın açılması kararını vermeye ve 
nihayet mahkemelerin de maznun hakkında mah
kûmiyet kararı ittihazına icbar etmeyeceği aşikâr 
olduğundan teklif aynen kabul olunmuştur. 

Mevkufların kefaletle tahliye edilebileceğine 
dair ceza muhakemeleri usulünün 117 nci mad
desinin son fıkrasındaki bu maddeden müker
rerlerin istifade edemeyeceğine dair olan hükmü 
arasına bu lâyiha ile yapılan tadilâtla 200 ncü 
maddede Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
birinci babında yazılı ölüm ve ağır hapis cezasını 
müstelzim suç maznunları hakkında sorgu hâki
minin son tahkikatın açılması kararile birlikte 
mutlak olarak tevkiflerine de karar verecekle
ri kabul edilmiş ve cürmün mahiyetine göre bu 
kabîl maznunların mevkuflu olarak muhakeme
lerinin icrası musib bulunmuş olduğundan bu su
retle tevkif edilenlerin de katılması derpiş edilen 
lüzuma göre Encümence de kabul edilerek bu 
madde ile 200 ncü madde olduğu gibi bırakılmış
tır. 

Teklif lâyihasındaki 198 ve 223 ncü madde 
Encümence tayyedilmiştir. Ceza muhakemeleri 
usulü kanunumuzda giyabî muhakemenin kabul 
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edilmemiş olması esaslı bir prenşib olduğundan 
bunun değiştirilmesi doğru görülmemiş ve ancak 
Türk ceza kanununun ikinci kitabınm birinci 
babında yazılı ölüm ve ağır hapis cezalarını müs-
telzim suç maznunlarından kaybolanlar hakkında 
sübut delillerinin toplanması ve cürmün eser ve 
izlerinin ziyama meydan vermemek üzere hazır-
lık ve ilk tahkikatta muamele yapılması caiz ol
duğuna göre bu gibi gaib maznunların Türkiye-
deki mallarının haczine karar verilebilmesi de 
kanun mucibince mümkün olduğundan bu hususa 
müteallik usulün 283 ncü maddesinde 
gaib maznunlar için malları hakkmda 
haciz kararı verilmesinin mecburî olduğuna dair 
bir hüküm konmakla maksad temin edileceğinden 
Encümen bahsedilen 198 ve 223 ncü maddelerin 
tadiline lüzum olmadığına ve yalnız 283 ncü mad
dede bu değişiklik yapılmasına karar vererek lâ
yihayı ona göre yazmıştır. 

Encümen, Hükümet teklifinde bulunmayan 
usulün 423 ncü maddesinde de bir değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç olduğunu takdir ederek Ad

liye tatili esnasında mevkuflu işlere bakan Tem
yiz mahkemesinin meşhud suçlarm muhakeme 
usulüne dair olan kanuna göre rüyet edilmiş olan 
işleri de tedkik etmesi maddeye derceylemiştir. 

Encümence yapılan tadillerle lâyiha, müsta
celiyet kararile müzakeresi dileğile Umumî Hey
etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

ty.. Çağıl 8. Yargı F. Sirmen 
Ankara Konya Kocaeli 

M. ökmen R. Tüzün H. Tan 
Balıkesir Kocaeli Gazi Anteb 

O. N. Burcu R. Akça ö. A. Altsoy 
Antalya Antalya Bursa 

T. Arıcan N. Aksoy S. F. Talay 
Urfa Denizli Kayseri 

F, Kökbudak N. A. Küçüka R. özsoy 
Kayseri Bursa 

H. F, Perker A. Akgüç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza muJt&kemeleri usulü kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 60i 117, 198, 200 ve 223 ncü maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66 — Ehli hibrenin intihabı ve ade
dinin tayini hâkime aiddir. 

Hazırlık tahkikatında tehirinde mazarrat bu
lunan yerlerde Cumhuriyet müddeiumumisi de 
bu hakkı haizdir. 

Muayyen hususlar hakkmda rey ve mütalea-
larmr beyân ile tavzif edilmiş resmî ehli hibre 
mevcud ise hususî sebdbler olmadıkça başkası 
tayin edilemez. 

Hazırlık tahkikatında muayeneleri icab eden 
kimselerini muayeneleri, Cumhuriyet müddeiu
mumilerinin talebile yapılır. 

Türk ceza kanununun 133 ncü maddesinde 
yazılı suçların hazırlık ve ilk ve son tahkikleri 
sırasında emniyet teşkilâtı mütehassıs memurla
rının ehli vukuf olarak dinlenmeleri mecburidir. 

Madde 117 — 104 ncü maddenin ilk fık
rasının ikinci bendi hükmü haricindeki sebebler-
den dolayı tevkifine karar verilen maznunun ke
falet vermesi şartile tevkifinden vaz geçilebilir. 

200 ncü maddenin son fıkrasına göre hakla
rında tevkif kararı verilenlerle mükerrirler bu 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Madde 198 — Maznunun kaybolması veya 
suçu işledikten sonra bir akıl hastalığına uğra
ması sebebile son tahkikat yapılmasının imkân
sızlığı tebçyyün ederse sorgu hâkimi bu tahki
katın muvakkaten tatiline karar verir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitabmm birinci 
babmda yazılı ve ölüm veya ağır hapis cezala
rım müstelzim suçlarm maznunlermm kaybol
ması halinde yukarıki fıkra hükmü tatbik edile
mez ve ilk tahkikat neticelendirilerek karara 
bağlanır. 

Madde \ 200 — Sorgu hâkimi tarafından 
son tahkikatın açılmasına dair verilecek karar
da maznuna isnad olunan suçun neden ibaret 
olduğu ve bu suçun kanunî unsurları ve tatbiki 
icab eden Şanun maddesi ve duruşmanın hangi 
mahkemede yapılacağı gösterilir. Sorgu hâkimi 

ADLÎY EENCÜMENÎNÎN DEĞÎgTrÎBÎŞÎ 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazt mad> 

delerini değiştiren kanun lâyihast 
MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü ka

nununun 5 maddesi aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilmiş ve numaralan hizalarındaki madde
ler yerine ikame olunmuştur : 

Madde 66 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 117 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 200 — Hükümetin teklifi aynen 

(S. Sayısı : 321) 
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maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf ise mev
kufiyet halinin devamma mahal olub olmadığına 
resen karar verilir. 

Şu kadar ki Türk ceza kanununun ikinci ki
tabının birinci babında yazılı ölüm veya ağır 
hapis cezasını müstelzim suçlarla maznun olan
lar hakkında sorgu hakimi son tahkikatın açıl
ması kararile beraber her halde tevkif karan 
verir ve duruşma mevkuf en yapılır. 

Madde 223 — Mahkemeye gelmemiş olan 
maznun hakkmda duruşma yapılmaz. 

Gelmemenin makbul sebebleri isbat edilmez
se maznunun ihzarı emrolunur veya hakkmda 
tevkif müzekkeresi verilir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitab birinci 
babmda yazılı ve ölüm veya ağır hapis cezaları
nı müstelzim suçlardan maznun olub da firar 
halinde bulunanlar hakkmda mahkemece gaze
telerle ilân edilmek suretile verilecek bir ay me
hil nihayetinde teslim olmayanların emval ve 
emlâki haciz altma alınarak Hükümetçe idare 
olunur. 

Madde 283 — Aleyhinde hukuku amme da
vası açılmış olan gaib, tevkif müzekkeresi kesil
mesini icab ettirecek kuvvetli şübheler altmda 
ise Türkiye dahilindeki malları asliye mahke
mesi reis veya hâkimi tarafından verilecek ka
rarla haczolunabilir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitabmm birin
ci babmda yazılı ölüm veya ağrı hapis cezaları
nı müstelzim cürümlerden maznun olanlarm kay
bolması halinde yukarıki fıkraya göre malları
nın haczine karar verilmesi mecburidir. 

Madde 423 — Ceza işlerini gören makam 
ve mahkemeler her sene temmuzun 20 sinden 
eylülün beşine kadar tatil olunur. 

Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mev-
kuflu işlere aid duruşmaların ve sair acele sayı
lacak hususların tatile tesadüf eden zamanda ne 
suretle ifa edileceği Adliye vekâleti tarafından 
tayin olunur. 

Tatil zamanında Temyiz mahkemesi yalnız 
mevkuflu ve meşhud suçlarm muhakeme usu
lüne dair kanuna göre görülen işlerin tedkika-
tmı icra eder. 

Tatil zamanma tesadüf eden mühletler iş
lemez. Bu mühletler tatilin bittiği günden itiba
ren üç gün uzatılmış sayılır. 

(S. Sayısı : 321) 



MADDE 2 
muteberdir. 

- e 
Bu kaıiun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bay ar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. İ M . V. 

21-V-1938 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
. G. t. V. 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zv.V. 
Dr. H. Alatas Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

MADDE 2 — Hükümet teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümet teklifi aynen 

t>m<( 

( S. Sayısı : 321 ) 



S. Sayısı: 322 
Matbualara eşya sarılmaması hakkında kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (î/1014) 

T.C. _ 
Başvekâlet 26 - IV.-^38 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1740 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Matbualara eşya sarılmaması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 22 - IV -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. : . ._ — 

J ' _ Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 

Resmî ve hususî müesseselerle eşhas tarafından bastırılmış veya el ile yazılmış müstamel kâ-
gıdlarm esnaf ve halk tarafından kese ve torba halinde kullanıldığı ve bu nevi kâğıdlarla pa
ket yapıldığı görülmektedir. Elden ele dolaşan ve temizliğini kaybeden bu kâğıdlarm bilhassa 
yiyecek maddelerine teması neticesi umumî sıhhat bakımından mahzurlar tevellüd ettiği aşi
kârdır. Ayni zamanda muhtelif fikir cereyanlarının revaç, bulduğu bir sırada menfi propaganda 
gayesile hareket edenlerin bu gibi vasıtalara da baş vurdukları ve bu yoldan efkârı umumiyeyi 
muzır telkinlere maruz bıraktıkları anlaşılmasma binaen bu kabîl sıhhî ve siyasî mahzurları ber
taraf etmek maksadile ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni ~ 14-Yi-1938 

Esas No. 1/1014 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

. Matbualara eşya sarılmaması hakkında Dahi- Memleketimizde çıkan yevmî gazetelerin bir 
liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He- kısmının satılmayarak iade olunduğu ve aylık 
yetince 22 - IV -1938 tarihinde Yüksek Meclise mikdan en aşağı bin lira tutarında olan bu nüs-
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu- halarm kese kâğıdı yapılmak üzere satıldığı ve 
cibesile birlikde gönderildiğini bildiren Başvekâ- bu bedelle bu kâğıdları başka suretle satmak 
letin 26 nisan 1938 târih ve 6/1740 sayılı tezkeresi mümkün olmadığı ve gazete kâğıdları hakkmda 
Encümenimize havale buyurulmuş olmakla Dahili- da memnuiyet konduğu takdirde gazete sahible-

ye veSıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletleri mümes- rinin pek ziyade mutazarrır olacakları tedkik netice-
sillerinin de hazır bulundukları 10 haziran 1938 sinde anlaşılmasına binaen bunların lâyihanın şu-
tarihindeki toplantımızda okundu ve lâyiha ted- mulü dairesinden çıkarılması ve memnuiyetin ba-
kik edildi. . silmiş veya el yazısı ile yazılmış kıtab ve defter 
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yaprakları ile kâğıdlara hasrı muvafık görül
müştür. 

Filhakika gerek umumî sıhhatin korunması 
gerek menfi propagandaya müsaid olması ve 
resmî defterler yapraklarının bu suretle 
istimali Devletin şerefine uygun bulunmaması 
bakımından vazedilecek memnuiyet bu çeşid kâ-
ğıdlar hakkında çok yerinde bir tedbirdir. 

Kullanılmış olanları kullanılmış olmayanlar
dan ayırmak çok müşkül olduğundan bu kayid 
amelî görülmeyerek kaldırılmıştır. 

Alınacak cezaların suratla karara bağlanarak 
tahsil olunmasını ve bu suretle müessir bir ibret 
gösterilmesini temin ve kanun hükümlerini tat
bik ile mükellef bulunan belediyelerin bütçeleri
ne yardım maksadüe ikinci madde tadil olun
muştur. 

Işlbu değişiklikleri ihtiva etmek üzere yazılan 
lâyihanın, Ulu Heyete takdim olunmak üzere, 

Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verildi. 

Dahiliye E. Reisi M. M. 
Tekirdağ Çanakkale 

C. Uybadın Ş. Yaşın 
Antalya Burdur 

R. Kaplan H. Onaran 
Çanakkale Çoruh 

Kâtib 
Tokad 

Hurrem Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

/ / . Ergeneli Atıf Tüzün Kemal Alpsar 
Erzurum Erzurum îstanbul 
İV. Elgün Z. Soydemir Ş. Â. ögel 

Kars Kocaeli Kütahya 
E. özoğuz A. 8. Akbaytuğan M. Somer 
Malatya Mardin • Samsun 

Emrullah Barkan Edib Ergin M. Ali Yürüker 
Samsun Sivas Sivas 

Z. Burukan 8. Görkey VasfiRaşidSeviğ 
Tokad Urfa Zonguldak 

Galib Tekel M. Dinçsoy Rifat Vardar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/1014 
Karar No. 66 

27-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Matbualara eşya sarılmaması hakkmda Da
hiliye vekilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri Hey
eti kararile Yüksek Meclise arzolunan kanun lâ
yihası, Dahiliye encümeninin mazbatasile birlik
te Encümenimize tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 
Encümenimizin 25 haziran 1938 tarihli celsesinde 
görüşüldü. 

Hükümet teklifinde ve Dahiliye encümeninin 
mazbatasındaki mucib sebeblere Encümenimiz-
ce de iştirak edilerek lâyiha maddelerinin müza
keresine geçilmiş ve teferruta aid bazı değişik
liklerle lâyihanın kabulü kararlaşmıştrr. 

Yapılan değişikliklerden biri, lâyihada der
piş edilen kese kâğıdlarmm satıcılar tarafından 
kullanılması değil, yapılması ve satılması fiil
lerinin de yasak olduğuna dair birinci maddeye 
bir kayid ilâve olunmasıdır. Filhakika, bu gibi 
kâğıdların kullanılmamasmı temin için yapılma

sının ve satılmasının da yasak edilmesi icab eder. 
Bu memnuiyetten gazete ve mecmua kâğıdla-

rının istisna edilmesi maksud oldğu Dahiliye 
encümeninin mazbatasında zikredilmekte ise de 
maddedeki: yazılı ve basılı ... kâğıdların ... «iba-
resindeki şümullü ifadenin istisnası maksud olan 
gazete ve mecmuaları da ihtiva etmekte olduğu 
yolunda yanlış bir telâkkiye meydan vermemek 
için, bu noktanm maddede tasrih edilmesine lü
zum görülmüştür.. 

Memnuiyet hilâfına hareket edenlere karşı 
tatbik edilecek ceza hükmü ağır görülmüş ve 
suçla ceza arasmda âdil bir nisbet gözetilmesi 
zaruretine binaen almacak hafif para cezasmm 
on liraya kadar olması kararlaştırılarak ikinci 
madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle kabul edilen lâyi
ha, müstaceliyetle müzakeresi Umumî Heyetin 

( S . Sayısı : 322 \ 
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tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe ar-
zolunur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 

Ankara 
M. ökmen 

M. M. 
Kocaeli 

8. Yargı 

Konya 
B. Tuzun 

Kâtib 
Erzurum 

Kocaeli 
H. Tan 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
Gazi Anteb 

ö. A. Aksoy 
Denizli 

N. A. Küçüka 
Bursa 

A. Akgüç 

Kocaeli 
E. Akça 
Bursa 

S. F. Talay 
Kayseri 
B. özsoy 

Antalya 
T. Ancan 
Urfa 

F. Gökbudak 
Kayseri 

H. F. Perker 

(S. Sayısı: 322), 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

M^tiuahm eşya varılmaması hakkında kanun 
lâyihası] 

MADDE 1 ı— Gerek matbu ve gerek el ile 
yazılı kitab ve defter, kâğıd gibi kullanılmış 
her türlü matbuaların kese, torba kâğıdı halinde 
istimali ve bunlara eşya sarılması memnudur. 

MADDE 2 — Bu memnuiyet hilâfında ha
reket edenler hakkmda 5 lira dan 25 liraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden üç 
ay sonra muteberdir. 

MADDE 4 -
meğe Adliye ve 

Bş.V. 
G. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. î. MS. V. 

Dr. H. Alataş 

- Bu kanunun hükmünü yürüt 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

2 2 -
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Na. V. 
A, Çetinkayfb 

G. î. V. 
Rana Tarkan 

IV V 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. 'Keseoir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

Yazıh ve hasılı kağıdlarm kese kâğıdı olarak 
kullanılmamasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yazılı ve basılı kitab ve def
ter yaprakları ile kağıdlarm satıcılar tarafından 
kese, torba kâğıdı halinde kullanılması yasaktır. 

Reklâm maksadile veya mağazanm isim ve 
mevkiini göstermek üzere hususî olarak yaptı
rılan yazılı kese kâğıdları hakkında yukarıki 
fıkra hükmü cari değildir. 

MADDE 2 — Bu yasak hilâfına hareket eden
ler hakkında belediye encümenlerince 5 liradan 
25 liraya kadar hafif para cezası alınmasına 
karar verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

(S. Sayısı.: 3221 
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ÂDLtYH ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Yazılı ve basılı kâğıdların kese kâğıdı olarak 
kullanılmamasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yazılı ve basılı kitab ve def
ter yaprakları ile kâğıdlardan kese ve torba kâ
ğıdı yapılması, satılması ve bu gibi kese ve tor
ba kâğıdlarınm satıcılar tarafından kullanıl
ması yasaktır. 

Reklâm maksadile veya mağazanın isim ve 
mevkiini göstermek üzere hususî olarak yaptı
rılan yahud neşri ruhsat almağa bağlı matbu
alardan yapılmış bulunan kese ve torba kâğıd-
ları hakkmda yukarıki fıkra hükmü tatbik olun
maz. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki memnuiyet 
hilâfma hareket edenlerden tutulacak zabıt va
rakaları üzerine belediye encümenlerince on li
raya kadar hafif para cezası alınmasına karar 
verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 322 ) 





S. Sayısı: 324 
Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mütedavil ser
maye verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvvakkat 

encümen mazbatası (l/l 124) 

T. C. 
Başvekâlet 23 - 7 7 - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2693 

Büyük Millet Meclisi lisi Yüksek Reisliğine 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkmda Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan karnın lâyihası esbabı, mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe 

Halen Nafıa vekâletine bağlı, mülhak bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları işletme ida
resi teşkilâtı hakkmda, bu idarenin kuruluşu başlangıcından Millî Müdafaa vekâletine bağlı bu
lunduğu sıralarda yapılan 2186 numaralı kanunun bilâhare Nafıa vekâletine bağlanışı sırasında 
yapılan 2744 numaralı kanunla tadil edilen maddelerinden muaddel altıncı maddesinde: (Haya 
yolları Devlet işletme idaresiniı bütün tesisatı ve vesaiti Askerî fabrikalarda maliyet fiatile ta
mir ve ıslah edilir ve müstacelen lüzum olacak yedek eşya, malzeme ve vesait askerî depo ve am
barlardan maliyet fiatile satılır Askerî fabrikalar malzeme depolarından maliyet fiatile yaptı-

*. rılacak tamirat ile alınacak malzeme bedelleri mezkûr fabrika ve depolara usulü veçhile nakden 
verilir) kaydı vardır. , 

Bu madde mucibince M. M. V. ye bağlı Askerî fabrikalar, Kayseri ve Eskişehir Tayyare 
fabrikaları sözü geçen idarenin kuruluşundan bu güne kadar mevcud tesisat ve vesaitini maliyet 
fiatile tamir ve ıslah etmişlerdir. Yalnız Askerî fabrikalar Umum müdürlüğü 2013 ve 2236 nu
maralı kanunlarla mütedavil sermayeye malik olması dolayisile yapmış olduğu muhtelif tamirat 
ve bu maksadla depo ve ambarlarından vermiş olduğu malzemenin bedellerini maliyet fiatları 
üzerinden alabilmektedir. Halbuki böyle bir mütedavil sermayeleri olmayan ve hava bütçesinden 
beslenen Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikaları gerek bu idare tayyarelerinin tamiratı ve ge
rekse bu tamirat için depolarından vermiş oldukları malzemenin maliyet bedellerini alamamak
tadırlar. 

Tayyarelerinin reviziyon ve tamiratı yine Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarından ya
pılan Türk Hava kurumu için de vaziyet aynidir. Gerek Devlet Hava yolları işletme idaresi ve 
gerekse Türk Hava kurumu Türk kuşu idaresinin başlangıçta pek küçük mikyastaki kuruluşları
na ve bu kuruluşların icab ettirdiği tayyarelerin' mikdarma göre röviziyon ve tamir işleri, Hava 
bütçesine tesir bakımından pek o kadar ehemmiyeti haiz değildi. Fakat bugün için bu idarelerin 
kuruluşları genişlemiş ve tayyare adedleri çok artmiş olduğundan tayyarelerinin Kayseri ve Eski
şehir Tayyare fabrikalarmda reviziyon ve tamirleri, Hava bütçesine tesir edecek bir şekilde, ol
dukça ehemmiyetli bir paraya mal olmaktadır. 

Program mucibince yapılması istenilen işlere nisbetle esasen pek dar oian. Hava bütçesinin 



zarardaıi korunması ve bu suretle hava programının tamamen tahakkukunu temin bakımından 
Kasyeri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarında verilmesi çok lüzumlu görülen mütedavil sermaye
ler için İlişik kanun projesi tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Karar No. 2 
Esas No. 1/1124 

27-VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına 
mütedavll sermaye verilmesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanıb ve îcra Vekilleri He
yetince 23'- VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan 24 - VI - 1938 tarihinde Mu
vakkat encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Millî Müda
faa ve Maliye vekâletlerinden gelen memurların 
huzurunda okundu-ve görüşüldü : 

Kanunun birinci maddesinin birinci salâhi
yet fıkrası aynen ve ilk sermayeyi teayyün eden 
son fıkrası muvakkat madde halinde muaddel şe
kilde kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler, Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiş ve müstaceliyetle müzakeresi 
istirhamile işbu kanun lâyihası Yüksek Katınıza 
sunulmuştur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 
Urfa Balıkesir Manisa 

Ahmed Yazgan Cemal Esener . K. N. Duru 
Tokad Diyarbakır îzmir 

H. Konay H. öniz Kâmil Bursun 
Mardin Mardin Yozgad 

B. Levent O. Dinçer 8. tçöz 
Muş Malatya 

$, Çiloğlu O. Taner 

( Ü. Sayısı ; 324 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mü
tedavil sermaye verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliğince ta
yin olunacak esaslar dairesinde Devlet dairele
rinden, Türk hava kurumundan, sermayeleri 
Devlete aid fabrika ve müesseselerden veya dı
şarıdan siparişler almak ve bu siparişler dola-
yısile her türlü ticarî muamelâta ve bunlardan 
mütevellid taahhüdata girişmek için Kayseri 

ye Eskişehir tayyare fabrikaları müdürlüklerine 
salâhiyet verilmiş ve bu işler için Millî Müdafaa 
vekâleti (hava kısmı) 1938 malî yılı bütçesi
nin levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye fas
lından ödenmek üzere Kayseri tayyare fabrika
sına on bin ve Eskişehir tayyare fabrikasına 
beş bin lira mütedavil sermaye tahsis olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı müte
davil sarmeyelerle görülen işler Divanı muha
sebatın vizesine, arttırma ve ekisltme ve muha-
sebei umumiye kanunları hükümlerine tâbi de
ğildir. Ancak mütedavil sermaye ile görülen 
işlerden mütevellid irad ve masraflar için ma
lî yılm hitamından itibaren nihayet dört ay 
içinde bir kıta bilanço tanzim edilerek Divanı 
muhasebat ile Maliye vekâletine tevdi olunur. 
Divanı muhasebat ve Maliye vekâletince muvak
katen tayin olunacak birer mütehassıs murakib 
marifetile bu bilançolar nihayet bir ay içinde 
tedkik olunduktan sonra birer sureti hava büt
çesinin müteakib sene bütçe lâyihasına rapte
dilir. 

MADDE 3 — Fabrikalarda mütedavil ser
maye hesabma yapılacak işlerde aşağıda yazılı 
esaslar tatbik olunur: 

a%- îşçilik ücret ve yevmiyeleri mütedavil 
sermayeden ödenir. Ancak fennî sebeblerle der
hal fabrikaların diğer işlerinden tefriki kabil 
olamryacak hallerde işçilik ücret ve yevmiyele
rinin muvakkaten Millî Müdafaa vekâletinin 
(hava kısmı) bütçesinden ödenmesi caizdir. Bu 
takdirde mütedavil sermaye hesabma yapılan 
sarfiyat bilâhare hesab ve tefrik edilerek malî 
yıl sonunda bu hesabdan Maliyeye iade olunur. 

b - Mütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
her nevi mamul, yarı mamul ve ibtidaî madde-

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına müte-
davil sermaye verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliğince ta
yin olunacak esaslar dairesinde Devlet daire
lerinden, Türk Hava kurumundan, sermayeleri 
Devlete aid fabrika ve müesseselerden veya dı
şarıdan siparişler almak ve bu siparişler dolayı-
sile her türlü ticarî muamelâta ve bunlardan 
mütevellid tahhüdata girişmek için Kayseri ve 
Eskişehir tayyare fabrikaları müdürlüklerine 
salahiyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — .Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı; 324) 



— 4 — 
ler mütedavil sermaye hesabından temin ve te
darik edilir. Ancak müstacel işlerde veya fennî 
zaruretler karşısında fabrikaların depolarından. 
mütedavil sermaye hesabma muvakkaten mal
zeme ve ibtidaî maddeler verilebilir. Şu kadar 
var ki, bunlarm yerine bilâhare aynen Millî Mü
dafaa vekâletinin kabul edeceği muadil kıymet
te diğer malzeme veya ibtidaî maddeler müte
davil sermaye hesabından ticarî şekilde tedarik 
edilerek fabrikaların depolarına iade olunur. 

c - Mütedavil sermaye işlerinde kullanılacak 
her türlü makine, alat, edevat ve takımlar mü
tedavil sermaye hesabından temin ve tedarik 
edilir. 

Ancak fennî zaruretler karşısında fabrikala
rın mevcud tesisat, alât, edevat ve takımları da 
mütedavil sermaye işlerinde kullanılabilir Şu 
kadar var ki, yapılan işler ve bu işler için kul
lanılan makine, alât, edevat ve takımlara göre 
fabrikaların umumî amortismanlarından nisbî 
bir hisse tefrik ve mütedavil sermaye işlerinin 
maliyet fiatlarma ilâve olunur. Bu suretle hâ
sıl olacak amortisman hisseleri malî yıl sonun
da mütedavil sermaye hesatimdan Maliyeye ve
rilir. 

d - Mütedavil sermaye işlerine aid olub yu
karıdaki fıkralarda yazılı olmayan işletme ve 
idare masrafları fabrikaların umumî bütçe işle
rinden ayrılmaları kabil olduğu takdirde müte
davil sermaye hesabından ödenir. 

Ancak tefrik kabil olmayacak hallerde bu 
nevi masraflar bidayeten umumî bütçeden veril
mekle beraber bilâhare mütedavil sermaye he
sabma yapılan işlere mukabil masraflardan nis
bî bir hisse hesab ve tahakkuk ettirilerek malî 
yıl sonunda bu hesabdan Maliyeye verilir. 

MADDE 4 — Fabrikaların' depolarında mev
cud ham, yarı mamul, mamul malzeme ve eşya
dan ordu için lüzumu olmadığı usulen karar
laştırılmış ve piyasada satılmaları mümkün olan
larının mahallî en büyük mal memuru ile fab
rika direktörlükleri tarafndan seçilecek piya
saya vâkıf birer memurdan mürekkeb bir he
yet marif etile tahmin ve takdir edilecek maliyet 
fiatları üzerinden mütedavil sermaye hesabma 
devrolunmasr ve bu hesabdan Millî Müdafaa, ve
kâletinin muvafakatile ticarî şekillerde satıl
ması caizdir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 324 ) 
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MADDE 5 — Mütedavil sennayeiernn dev

rinden hâsıl olacak kârlar, mütedavil sermaye
ler azamî ellişer bin liraya baliğ oluncaya ka
dar* her malî yıl nihayetinde bu sermayelere 
ilâve edilmek suretile ve sermayelerle birlikte 
müteakib seneye devrolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mİ V. 

8. Artkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

22-VI 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G.Î.V. 

Ram Tarkan 

-1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

Ş. KeseUr 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE —1938 malî yılı Millî 
Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) bütçesinin 
941 nci levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
faslmdaki tahsisattan (20 000) liraya kadarı 
Millî Müdafaa vekâletince tefrik edilecek nrik-
darlarda mütedavil sermaye olarak bu kanunda 
yazılı fabrikalara verilebilir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

İ%. Sayısı -.324); 





S. Sayısı: 325 
İş kanununa ek kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (I 1118) 

T.C. . 
Başvekâlet 22 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2670 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3008 sayılı îş kanununa ek olarak îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
11 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kann lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur 

Başvekil 
C. Bayar 

3008 numaralı iş kanununa müzeyyel kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Birinci madde hakkında 
3008 numaralı iş kanununun muhtelif hükümleri, türlü mahiyetteki . işlerin kendilerine mahsus 

olan şartlara göre tatbik edilmek icab eylediğinden, kanunun 35, 36, 37, 55, 58, 61, 76, 78, 100, 107 
ve 133 ncü maddelerinde işbu tatbik şartlarına göre çıkarılacak nizamnameler, işçi sigortası kanunları 
ve iş ihtilâflarının uzlaştırma ve tahkim usulleri hakkında tesbit edilmiş olan mühletlerin kifayetsiz
liği sabit olmuştur. Memleketimizde iş hayatının ilk defa bir nizam altına alınması vaziyeti işbu ka
nunun meriyete girmesile hadis olduğundan bu babda tesbit edilecek usullerin nizamnameler ha
linde hükme bağlanmasından önce her bir iş sahasının ayrı ayrı özel şartlarını ve durumlarını uzun, 
derin incelemek zaruretinde bulunulduğu derkârdır. Çok kısa ve mahdud bir zaman içinde mutla
ka bir nizamnamenin çıkarılması mecburiyeti baki kaldıkça millî iktisadımızın ilk defa vazolunacak 
bir takım kayidler altında yürütülmesinden tahaddüs edecek bazı güçlüklerin ve sarsıntıların önüne 
geçilemiyeceği anlaşılmaktadır. Böyle büyük mahzurlara meydan vermemek için, bu yolda tesbiti 
muktazi usulleri istical ile hükme bağlamaktan ihtiraz eylemek lâzım geliyor. Bu sebeble yukarıda 
anılan maddelerde yazılı meselelerden bazılarına aid mühlet kayidleri büsbütün kaldırılmış ve ba
zılar hakkındaki mühletler ise ilgili nizamnamelerin hazırlanması için ihtiyaç hissolunan zamanlara 
göre uzatılmıştır. 

Muvakkat madde hakkında 
29 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki mühletlerin, işverenler tarafından dahilî talimatnamelerin 

hazırlanması ve ilgili makamca tedkik ve tasdik edilmesi için kâfi gelmediği sabit olduğundan, bir 
defaya mahsus olmak üzere yeniden üçer aylık mühlet verilmesine lüzum görülmüştür. 

Dahilî talimatnamesinin reddi sebebleri kendisine bildirilen işverenin de işbu tebligat dairesin
de talimatnamesini tadil ve ıslah ederek yeniden ilgili makama vermesi dahi on beş günlük bir 
mühlete bağlanmak suretile muamelelerin sürüncemede kalmaması temin edilmiştir. 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. B. M. 
İş kanunu Mu. En. 27-Yi-1938 

Esas No. 1/1118 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

îktısad vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 11 - VI -1938 tarihinde Yüksek * 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Umumî Heyetçe 
Muvakkat encümende müzakeresi tasvib edilen İş 
kanununa ek kanun lâyihası îktısad vekili ile 
îş dairesi reisi de hazır bulundukları halde, mü
zakere ve tedkik olundu: 

Kanun lâyihasının mucib sebeblerinde ileri 
sürülen mülâhazalar Encümenimizce dahi tama-
mil'e yerinde görüldüğünden esas itibarile ka
bul olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş 
ve yalnız bazı kelimelerin değiştirilmesi ve mu
vakkat maddedeki iş yeri dahilî, talimatname
leri için konulmuş olan üçer aylık mühletlerin 
altışar ay olarak tesbit edilmesi suretile lâyiha 
müstacel en müzakere edilmek üzere Umumî He

yete arzı kararlaştırılmıştır. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mu. En. Reisi 
İzmir 

II. Çakır 
Ankara 

E. Demirel 
Çorum 

A. R. özenç 
Konya 

A. R. Türel 
Mardin 

/. F. Alpay a 
Sivas 

M. S. Blada 

M. M. 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Aydın 

N. Göktepe 
İzmir 

H. Menteşe 
Kütahya 
M. Somer 
Mardin 

Dr. R. Levent 

Kâ. 
Edirne 

Dr. F. M emik 
Balıkesir 
R. Selçuk 

îzmir 
S. Epikmen 

Malatya 
M. Öker 
Samsun 
R. Barkın 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞtSTİRM 

3008 numaralı iş kanununa müzeyyel kanun lâ
yihası 

MADDE 1 — iş kanununun 35, 36, 37, 55, 
58, 61, 76, 78, 100, 107 ve 133 ncü maddelerin
deki mühlet hükümleri, aşağıda yazılı suretler
de tadil edilmiştir: 

a) 35 nci maddenin (b) bendinde yazdı ni
zamnamelerin isdarı için tesbit edilmiş olan 
üç yıllık mühlet dört yıla ve (c) bendinde ya
zılı (genel emir) 1er hakkındaki bir senelik 
mühlet ise üç yıla çıkarılmıştır. 

b) 36 nci maddede yazılı nizamnamenin is
darı için konulmuş 6 aylık mühlet üç seneye, 

c) 37 nci maddenin birinci fıkrasında bah-
solunan nizamnamenin isdarı için tesbit olunan 
bir yıllık mühlet de 2 yıla çıkarılmıştır. 

ç) 55 nci maddenin ikinci fıkrası ile 58 nci 
ve 61 nci maddelerde bahsolunan nizamnamele
rin isdarı için tesbit edilmiş olan mühlet kayid-
leri kaldrrdmıştrr. 

d) 76 nci maddede bahsolunan « Uzlaştırma 
ve tahkim » usullerine aid hükümlerin tatbiki 
hakkmda birinci ve ikinci fıkralarda yazılı birer 
yıllık mühletler işiker yıla ve 

78 nci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı 
« İş ihtilâflarını uzlaştırma ve tahkim nizamna
mesi » nin ısdarı için konulmuş olan altı aylık 
mühlet ise bir buçuk seneye ve 

e) 100 ncü maddenin ikinci fıkrasında ,« İş
çi sigorta idaresi» nin kurulması için tesbit edil
miş olan bir yıllık mühlet iki yıla ve 

107 nci maddede mevzubahs sigortalara aid 
kanunların ısdarı için konulmuş olan altı aylık 
mühlet üç yıla ve 

f) "133 ncü maddede yazılı bir yıllık mühlet 
de iki yla çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu müzeyyel ka 
nunun neşri tarihine kadar, İş kanununun 29 
ncu maddesi mucibince Dahilî talimatnameleri
ni salâhiyettar makama henüz tevdi etmemiş 
bulunan iş verenlere bu muamelelerinin ikmali 
için bir defaya mahsus olmak üzere yeniden 
üç aylık bir mühlet verilmiştir. 

Bu kanunun neşrinden evvel salâhiyettaı 
makama verilmiş bulunub da henüz muameleri 
ikmal edilmemiş olan Dahilî talimatnameler da
hi üç ay içinde ya tasdik edilir veya bunlarm 

3008 numaralı iş kanununa ek kanun lâyihası 

, MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar, iş kanununun 29 ncu maddesi 
mucibince dahilî talimatnamelerini salâhiyet
tar makama henüz tevdi etmemiş bulunan işve

renlere bu muamelelerinin ikmali için bir defa
ya mahsus olmak üzere yeniden altı aylık bir 
mühlet verilmiştir. 

Bu kanunun neşrinden evvel salâhiyettar 
makama verilmiş bulunub da henüz muamelele
ri ikmal edilmemiş olan dahilî talimatnameler 
dahi altı ay içinde ya tasdik edilir veya bunla-
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red sebebleri işverene bildirilir. Red sebebleri 
bildirilen dahilî talimatnameyi işveren en geç 
on beş gün içinde, kendisine vaki tebligat da
iresinde tadil ve ıslah ederek, aynı makama 
yeniden tevdi eylemekle mükelleftir. 

Yukarıda yazılı hükümlere mvhalif hareket 
eden işveren veya işveren vekili, îş kanununun 
108 nci maddesinin (8) numaralı fıkrasına tem-
silen cezalandırılır. 

MADDE 2 — Bu müzeyyel kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 
killeri Heyeti 

Bş. V. 
C. Bayat 

Da. V 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr, H. Alataş 

— Bu kanunun icçasma İcra Ve-
memurdur. 

11-VI-1938 
Ad. V. M, M V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Na. V. tk. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. I. V. Zr. V. 

Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

rın red sebebleri işverene bildirilir. Red sebeb
leri bildirilen dahilî talimatnameyi işveren en 
geç on beş gün içinde, kendisine vaki tebligat 
dairesinde tadil ve ıslah ederek, ayni makama 
yeniden tevdi eylemekle mükelleftir. 

Yukarıda yazılı hükümlere muhalif hareket 
eden işveren veya işveren vekili, iş kanunu
nun 108 nci maddesinin «8» numaralı fıkrasına 
göre cezalandırılır. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

«mm^ 
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S. Sayısı: 328 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fabrikalarının 
haiz olacakları muafiyetler hakkında kanun lâyihası ve 
İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1075) 

T. c. "" ; 
Başvekâlet 30-Y -1938 

Kararlar Müdürlüğü 
tiayı: 6/2249 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler hakkın

da hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başveki l 
k . •— , _ C. Bayar ; 

Esbabı mucibe 

Birinci beş senelik sanayileşme programı içinde Sümerbank tarafından kurulması mukarrer 
,demir ve çelik fabrikalarının muvaffakiyetle başarılması ve çalışması; bu sanayiin mahiyeti, yapı
lacak maddî fedakârlıkların büyüklüğü ve memleketin emniyeti bakımlarından bir himaye ile ka
bildir. 

Filhakika teklif edilen muafiyetlerin hiç birisi memleketin umumî iktisadiyatını mütessir ede
cek bir vüsat ve mahiyette değildir. Ayni zamanda bunların kullanılması Iktısad vekâletinin sıkı 
bir kontrolüne tâbi tutulmuştur. 

Proje ile kabulü istenilen himaye tedbirlerinin hedefi ucuz maliyettir. 
Tesis edilmekte olan demir ve çelik fabrikalalannın istihsal fiatınm tesbitinde mevaddı ibti-

daiye ve yardımcı maddelerin nakliye ücretleri en mühim rolü oynamaktadır. 
Bu fabriakalann haiz olacakları muafiyetler ve mevaddı ibtidaiye ve mamulâtının tenzilli tari

felerle naklini temin için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Iktısad encümeni mazbatası 

7 - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik rarlaştırılan ve encümenimize havale buyurulan 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler hak- kanun lâyihası Iktısad vekili huzurile müzake-
kmda hazırlanan ve lora Vekilleri Heyetince re olundu. 
24 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka- 1055 ve 2261 numaralı Teşviki sanayi ka

il". B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. î/1075 

Karar No. 61 



nunlarrala tanıdığı muafiyetlerden istifade et
mekle Kaldıkları takdirde yemlikleri dolâyisile 
mamulâtmın maliyet fiatı demir ve çelik cihan 
piyasasıiam pek üstünde kalacağı tabiî olan işbu 
fabrikalara kolaylıkla ve serbestçe çalışabilmesi 
için bu lâyiha ile verilmesi derpiş edilen muafi
yetleri encümenimiz pek yerinde görmüştür. 

Faaliyete başladıkları zaman yevmiye dört 
bin ton iptidaî madde ve senevî iki yüz bin ton 
mamul madde taşımak ve sevk etmek mevkiinde 
bulunan; fabrikalara bilhassa nakliyat tarifeleri 
üzerindi tenzilât yapılması lüzumunda Hüküme
te verilöıek istenen salâhiyet mühimdir. 

î$u esas itibarile encümenimiz lâyihayı ve 

maddeleri aynen kabul etmiştir. 
Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Katmıza sunulur. 
îktısad E. R. M. M. Na. 

îzmir ' Niğde 
B. Göken Dr. 8. F. Talay 

Afyon Gazi Anteb 
Bere Türker B. Kaleli 

Seyhan Eskişehir 
Esma Nayman E. Sazak 
Gümüşane Kocaeli 

Edib 8. Tor î. Diblan 
îzmir 

Benal Anman 

Kâtib 
Niğde 

Dr. 8. F. Talay 
Konya 

H. Dikmen 
Samsun 

Ali Tunalı 
Ankara 
A. Ulus 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1075 
Karar No. 55 

15 -VI -1938 

Yüksek fteisliğe 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyetlere dair 
olub îera Vekilleri Heyetinin 24 - V -1938 ta
rihli kararma tevfikan Başvekâletin 30 - V -1938 
tarih ver 6/2249 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe arzedilen kanun lâyihası ve mucib sebeb-
leri îktısad encümeninin buna dair mazba-
tasile birlikde Encümenimize tevdi Duyurulmakla 
îktısad vekili hazır olduğu halde Encümenimiz
de okundu ve görüşüldü: 

Bu babda tahriren ve şifahen verilen izahata 
nazaran bu fabrika mamulâtmın maliyet fiatla-
nnda bunlar için sarfedilecek olan mevaddı ip
tidaiye ile sair yardımcı mevaddan nakil, tahmil-
ve tahliye ücretlerinin mühim tesiri olacağından ci
han piyasalarının mümasil mamûlâtına nisbetle 

yerli mamulâtmın maliyet f iatlarmı bu yüzden te-
vellüd edebilecek yükseklikden mümkün mertebe 

korumak maksadile işbu lâyihanın sevkedildiği an
laşılmış i ve zikredilen mucib sebebler Encümeni-
mizce dahi varid görülerek esası kabul edilen 

kanunun müzakeresine geçilmiştir. 
Lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edil

miş ise de ikinci maddedeki hükümlerden bazısı 
zaten Devlet sermayesile kurulan ticarî sanaî 
ve ziraî ve iktisadî müesseselerin idare ve mura
kabesi hakkındaki birinci müzakeresi yapılan 
kanun projesinde dahil bulunduğundan mezkûr 
madde tadil edilmiş ve diğer maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. M. M. N. Kâ. 
Bayazıd 
İhsan Tav 
Malatya 

M. N. Zabcı 
îzmir 

K. Dursun 
Diyarbakır 
H. öniz 

Yozgad 
E. Draman 
İstanbul 
Y. Yazıcı 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 

• 

Yozgad 

Tekirdağ 
F. öztrak 

Manisa 
T. Hitit 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni 27 -VI - 1938 
Mazbata No. 216 
Esas No. 1/1075 

Yüksek Reisliğe 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler hak
kında olub Başvekâletin 30 mayıs 1938 tarih ve 
6/2249 saydı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası İktisad ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte Encümenimize verilmiş 
olmakla İktisad vekili hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu. 

Bu lâyiha ile Sümerbank tarafından kurula
cak olan demir ve çelik fabrikalarına 1055 
ve 2261 sayılı teşviki sanayie aid kanunlarla 
verilen muafiyetlerden maada bazı muafiyetler 
temin edilmesi istenilmektedir. 

Verilen izahata göre yeni olan bu fabrika
larını mamulâtını daha ucuza temin edebilmeleri 
için verilmesi istenilen bu muafiyetin memleket 
iktisadiyatına makûs tesiri olmayacağı anlaşıl
masına binaen Encümenimiz de lâyihayı kabul 
eden İktisad ve Maliye encümenlerinin fikrine 

iştirak eylemiş ve müzakeresine esas ittihaz ey
lediği Mâliye encümenince hazırlanan metni ter
tibe aid ufak bir değişiklikle aynen kabul ey
lemiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 
M. Unsal R. Karadeniz F. öymen 

Çorum Diyarbakır İzmir 
E. 8. Akgöl B. Bekit H. Çakır 

Kayseri Kırklareli Malatya 
N. Kerven Ş. ödül M. öker 

Malatya Mardin Ordu 
O. Taner B. Erten H. Yalman 
Seyhan Trabzon 

N. Eldeniz Stm Doy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Demir ve gelik fabrikaları 
1055 ve 2261 numaralı teşviki sanayi kanun
ları ile tanınmış olan haklardan başka atideki 
muafiyetlerden istifade ederler; 

A - Memleketin her tarafında bu fabrikala
rın ihtiyacı için yapılacak her türlü bina, iske
le, rıhtım ve her nevi tesisat için Devlete aid 
araziden lüzumu kadar meccanen verilir. Bu 
teffiz muamelesi 1055 numaralı kanun muci
bince yapılır. 

B - 1055 numaralı kanunun 6 ncı maddesi
nin hükmü demir ve çelik fabrikalarının yer al
tı boru ve kanallarına da teşmil olunur. 

, C - Demir ve çelik fabrikalarmm hariçten 
getireceği ve dehilden tedarik edeceği makine 
ve aksamı ile, mevaddı ibtidaiye, işletme, ısla
hat, inşaat ve tamirat malzeme ve her nevi iş
letme ve nakliye vasıtaları ile memleketin muh
telif taraflarına sevkolunacak mevaddı mamule 
demiryolu nakliyatı hariç olmak üzere diğer 
Devlet nakliye vasıtaları ile liman, rıhtım ve 
iskelelerinden % 50 tenzilâtlı tarifeye tâbidir. 

Devlet demiryollarında kömür, demir ma
deni cevheri, mamul demir ve bu fabrikalara 
muktazi diğer bilûmum tesis ve işletme mal
zemesi nakliyatında tatbik edilecek tarifeler 
Nafıa ve İktısad vekâletleri arasmda kararlaş
tırılır. İhtilâf halinde İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı muteber olur. 

MADDE 2 — Sümerbank tarafından kuru
lacak demir ve çelik fabrikalarmm Sümerbank 
namma tapuya tescili veya bankaya bağlı şir
ket veya teşekküle veya banka ile alâkası bu
lunmayan bir Devlet müessesesine devri mua
melelerinin istilzam ettiği bilcümle evrak dam
ga resminden ve tescil ve devir muameleleri ta
pu harç ve kaydiyesinden müstesnadır. 

Bu fabrikaların bankaya bağlı bir şirket ve
ya teşekkül tarafmdan idaresi halinde bu şir
ket veya teşekkülün vücude getirilmesine mü
teallik bilcümle evrak da yukarıda yazılı muafi
yetlerden istifade eder. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Sümerbank tarafmdan kurula
cak demir ve çelik fabrikalarmm Sümerbank 
namma tapuya tescili veya bunlarm banka ile 
alâkası bulunmayan bir Devlet müessesesine 
devri muamelelerinin istilzam ettiği bilcümle ev
rak, damga resminden ve tescil ve devir mua
meleleri de tapu harç ve kaydiyesinden müstes
nadır. 

Demir ve çelik fabrikalarmm ileride ikti-
sab edeceği gayrimenkullerin tescillerinde de 
damga resmi ve tapu harç ve kaydiyesi alınmaz. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Demir ve çelik fabrikaları 
28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sana
yi kanunile bu kanuna ek 3 haziran 1933 tarih 
ve 2261 sayılı kanunlar ile temin edilen haklar
dan başka aşağıdaki muafiyetlerden de istifade 
ederler. 

A) Hükümetin A fıkrası aynen 

B) Hükümetin B fıkrası aynen 

O) Hükümetin O fıkrası aynen 

MADDE 2 — Maliye encümeninin 2 nd 
maddesi aynen ı 

{S . Saj*sıV338). 
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Şirket ve teşekkül olarak tesisi halinde 2262 I 
numaralı kanunun 11 nci maddesi hükümleri 
tatbik olunur. Demir ve çelik fabrikalarının ile
ride iktisab edeceği gayrimenkullerin tescilin
de de veraset ve intikal vergisi, damga resmi 
ve tapu harç ve kaydiyesi alınmaz. 

Demir ve çelik fabrikalarının kurulmasında 
ve işletilmesinde 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hükümleri tatbik olun
maz. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
muteberdir. aynen 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini tat- MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. aynen 

25-V-1938 
Bş. V. Ad. V; M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu . 
Da. V. Ha. Y, Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.Î .M.V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

(S . Sayısı,? 328) 
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MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen { 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen 

• • * • » »• 

( a Sayısı: 328). 





S. Sayısı: 329 
Adliye harç tanfesi kanununun 33 ncü maddesinin tefsiri 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/525) 

T. C. 
Başvekâlet 23 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2706 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve sermayesi tamamen Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulmuş olan mümasil diğer teşekküllerin tescillerinde 2503 sayılı adliye harç tari
fesi kanununun 33 ncü maddesinin hangi fıkrasına göre harç alınacağının tefsiri hakkında Ik-
tısad vekilliğinden yazılan 17 - VI - 1938 tarih ve 4573 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonununun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 

C. Bayar 

Iktısad vekilliği hukuk müşavirliği sözlü 4573/25873 sayılı ve 17 - VI - 1938 tarihli tezkeresi 
suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

I - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasından alınan 8 nisan 1938 tarih ve 110 numaralı yazıda; tica
ret kanunumuzla mevzu sicilli ticarete tescil mecburiyetinin mezkûr bankaya taallûku olmadığı, 
ancak tescil mecburiyetinin, mesulleri hakkında ceza hükümleri konulmak suretile teyid edilmiş bu
lunduğu ve diğer taraftan mümasil Devlet müessseselerinden bazıları hakkında kanunî yollara da 
müracaat edildiği anlaşılmakta olduğu beyan edilerek bu vaziyet karşısında ticaret kanununun 29 
ncu maddesinin ve dolayısile 2503 numaralı Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesinin tef
sirine delâlet olunması taleb edilmektedir. Ayni yazıda : Bahsi geçen 29 ncu madde mucibince 
tescil mükellefiyetinin, ticaret kanununa yahud ondan başka bir kanuna müstenid olması icabetmek-
te olduğu, halbuki, ticaret kanununun 43 ncü maddesi ile sabit olduğu üzere mezkûr 29 ncu madde
nin münferid ziruh tacirlerle ticaret şirketlerine taallûk etmesi ve Ziraat bankasının ziruh tacir 
veya ticarî şirket olmaması, tescil ve harç gibi mükellefiyetlerin de kıyasen tatbik edilmemesi dolayısile 
bankanın ticaret kanunu hükümlerine göre tescile tâbi olmadığı, sözü geçen bankanın 3202 numa
ralı kanunla vücud bulmuş ve tescilin mülhem olduğu amme mülâhazalarile aleniyet peyda etmiş ol
masına binaen ticaret kanununun ruhuna göre de tescile tâbi olmadığı ve nihayet 3202 numaralı 
kanunda tescil mükellefiyetini tazammun edecek bir hüküm bulunmadığı Ziraat ban
kasının hususî hukuk hükümlerine tâbi olduğu yolunda yine 3202 numaralı kanunda mevcud 
olan işaretin teşekküle değil kuruluştan sonraki safhaya müzaf olduğu ve tescil lüzumu farzolunsa 
bile bunun manası Devlet teşekkülünü yaratan kanunun Özünün tescili demek olacağı halbuki ti
caret sicilli bir kanunun tescili için- müteşekkil olmadığı cihetle bankanın 3202 numaralı hü
kümlerine göre dahi tescile tâbi tutulmıyacağı hususlarına mucib sebel olarak istinad edilmektedir. 

Sümer bankta 12 nisan 1938 tarih ve 4783 numaralı yazı ile ayni talebde bulunmuştur. Ma
lûm olduğu üzere 2805, 3291 ve 3308 numaralı kanunlarla teşkil olan Eti bank, Deniz bank ve Dev-
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let ziraat işletmeleri kurumu, mahiyet itibarile, Ziraat bankasına ve Sümer banka müşabih birer 
müessesedir. Binaenaleyh, Ziraat bankası ve Sümer bank tarafından vaki müracaat, hakkında va
rılacak neticenin, sermayeleri tamamen Devlet tarafından verilerek kurulan mümasil diğer te
şekkülleri de ayni derecede alâkadar ettiği göz önünde tutularak bu hususta yapılacak muamele
nin Adliye vekâletinin de mütaleası alınmak suretile tedkik ve tesbiti lüzumlu görülmüştür, 

I I - Bu maksadla Adliye vekâletine yazılan 20 mayıs 1938 tarih ve 384/21323 numaralı tez
kerede: 

I - Ticaret kanununun 9 ncu maddesi mucibin ce ticaret şirketleri ve ehliyeti ticariyeyi haiz 
olubda kendi namına muamelâtı ticariyeden birile iştigali sanatı mutade ittihaz eden her şahsın ta
cir ad olunduğu ayni kanunun ikinci babında ticaret şirketlerinin hangi teşekküllerden ibaret bu
lunduğu tayin edilmiş olduğu, bahse mevzu teşekküller kendilerine vücud yeren hususî kanunlara 
nazaran birer ticaret şirketi addedilemiyeceklerinden bu sıfatla mezkûr 9 ncu maddeye müste
niden ta^ir telâkki edilmeleri varid olamaz isede bu 9 ncu madeddeki s<Her şahıs» tabiri, münhası
ran ziruh varlıklara matuf olduğunu tazammun edebilecek her hangi bir kayidla takyid edilmemiş 
bulunduğu cihetle kendi namına muamelâtı ticariyeden birile iştigali sanatı mutade ittihaz eden 
hakikî veya hükmî bütün şahıslara şamil olduğunu kabul etmek icab edeceği, ticaret kanununun 
12 nci maddesinde Devlet, vilâyet ve belediye gibi hükmî şahısların tacir sıfatını iktisab edemi-
yeceklerisıin tasrih edilmiş olması 9 ncu maddedeki1 «her şahıs» tâbirinin bu şümulü teyid ettiği, 
bahsi geçen teşekküllerin iştigal mevzularının esasını da ticarî muameleler teşkil eylediğinden, 
hükmî şahsiyeti haiz olmalarına rağmen mezkûr «her şahıs» tâbirinin mutlakiyeti karşısında ta
cir addedilmeleri lâzım geleceği ve böyle olunca Ziraat bankasile mümasili diğer teşekküllerin 
Ticaret kanununun 42 nci maddesinde derpiş olunan unvanı ticaretin tescili mükellefiyetine tâbi 
tutulmaları lüzumunun kendiliğinden 'tezahür ettiği, gerçi ticaret şirketlerinden maada tacirlere 
aid unvanı ticaretin sureti teşekkülünü gösteren 43 neü maddedeki «ismi zatisile beraber aile 

ismi» ibaresinden yalnız hakikî şahıs olan tacirlerin unvanı ticaretinin, sureti teşekkülü tayin edil
mek istenildiği manası istidlal olunabileceği, ancak mezkûr 43 ncü madde bu yolda tahdidî bir 
anlayışla alınsa bile bundan çıkarılacak neticenin, ticaret şirketi mahiyetinde olmıyan ve fakat 
hükmî şahsiyeti haiz bulunan tacirlerin unvanı ticaretinin ayrıca tayin edilmemiş olduğu husu
suna inhisar edeceği yoksa bu anlayışın, bu gibi tacirlerin unvanı ticaret kullanamıyacaklarını 
ve dolayÎBİle 42 nci maddenin umumî bir kaide olarak her tacire tahmil ettiği tescil mükellefi
yetinden istisna edildiklerini ifade edemiyeceği, Kanunu medeninin 46 nci maddesinde hükmî 
şahısların cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı olarak ancak insana has olanlardan maada bü
tün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilecekleri hükmü mevcud olduğuna göre? 

hükmî şahsiyeti haiz olmakla beraber ticarî şirket mahiyetinde olmıyan tacil erin de 
ticaret kanununun 42 nci maddesinde derarî şirket mahiyetinde olmıyan tacirlerin de 
etmek için ayni kanunun 43 ncü maddesinde gösterilen unvanı ticaret unsurlarını kendi 
mahiyetlerine teyfik etmek suretile bir unvanı ticaret alabilecekleri, bahsi geçen teşekküllerin esa
sen kendi kanunları ile muayyen ve unvanı ticaret mahiyetinde birer isimleri mevcud olduğu, bu 
itibarla Ziraat bankasile mümasili teşekküllerin unvanı tearet1 erinin sicilli ticarete tescil edilmesine 
mezkûr 48 ncü maddenin de mâni teşkil edemeyeceğine hükmedilmek lâzımgeleceğmi; 

I I - Yukarıki bendde tebarüz eden unvanı ticaretin tescili lüzumunun bir de adliye harç tarifesi 
kanunu bakımından tedkike. muhtaç görülmekte olduğu, mezkûr kanunun 33 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasında unvanı ticaretin tebcili ve ilânı için 200 kuruş harç alınacağı ve 2 nci fıkra
sında ticarî- şirketlerin tescili ve ilânı için sermayelerinin binde yarımı nisbetinde harç alına
cağı yazılt olduğu, birinci fıkra ticaret şirketleri unvanı ticaretinin tescil ve ilânına da şamil 
umumî bit hükmü ihtiva ettiğinden ikinci fıkranın, ticaret şirketleri unvanı ticaretinin tescil ve 
ilânı ile alâkadar sayılamayacağı, ikinci fıkranın maksadı'vazma gelince : Bu fıkradaki « Ticarî 
şirketlerin.: tescil ve ilânı için » kaydinin, ticaret kanununun 148 nci, 254 ncü, 300 ncü ve 482 nci 
maddelerinde yapılması emredilen ve doğrudan doğruya ticaret şirketlerinin tescil ve ilânı 
demek olan esas mukavelenamelerinin tescil ve ilânına muzaf bir hükümden iabret bulunduğunu 
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kabul etmek icab edeceği, bahse mevzu teşekküller unvanı ticaretlerini tescil mükellefiyetine tâbi 
tutulunca bu mükellefiyetin ifası sırasında harç bakımından mezkûr 33 ncü maddenin birinci 
fıkrasının kendilerine tatbik edilmesi tabiî olacağı, buna mukabil ay: i maddenin ikinci fık
rası yalnız ticaret şirketlerine kabili tatbik olub bahse mevzu teşekküller ise ticaret şirketleri 
mahiyetinde birer müessese olmadığı ve fazla olarak ticaret şirketleri esas mukavelenamelerinin 
tescil ve ilânı mükellefiyetinin derpiş edilmesinde gözetilen üçüncü şahısların ıttılamı temin 
gayesi bahse mevzu teşekküllere vücud veren kanunların ve bu kanunlara müsteniden hazırlanan 
esas nizamnamelerin usulen neşri neticesinde elde edildiğinden bu teşekküllerin unvanı ticaretlerinin 
tescilinden ayrı bir formalite olarak kendilerini mezkûr ikinci fıkraya tevfikan tescil ettirmeleri 
haddi zatinde varid olmamak lâzım geleceği cihetle adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasında tescil ve ilân formalitesinin Ziraat bankası ve sermayesi tamamen Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulmuş olan mümasil teşekküller için mevzubahs olamryacağı ve bu iti
barla harç bakımından mezkûr ikinci fıkranın kendilerine tatbikına imkân olmadığı neticesine 
varılmakta olduğu arz ve işin bir kere de vekâleti müşarünileyha tarafından tedkiki rica edilmiştir. 

III - Adliye vekâletinden cevaben gelen 14 haziran 1938 tarih ve 217/293 numaralı tezkerede 
filhakika ticaret kanununun 9 ucu maddesinde «her şahıs» tabirinin mutlak olarak kullanılmış 
olmasına nazaran vekâletimizin mütaleası veçhile hakikî ve hükmî şahıslara şamil olabileceği, bi
naenaleyh ticaret şirketlerinden maada hükmî şahısların da tacir addolunmaları icab edeceği dü
şünülebilir ise de sözü geçen kanunun 520 nci maddesinde hususî şirketlerin, ticaret şirketleri hak
kında mevzu merasimi teşekküliye ve ilâniyeye gayri tâbi vje şahsiyeti hükmiyeyi gayri haiz ol
dukları ve üçüncü şahıslara karşı izharı mevcudiyet etmiyecekleri ve bunlar, da şirketin unvanı, 
sermayesi ve ikametgâhı bulunmayacağı tasrih ve bu suretle yalnız ticaret şirketlerile ticarî mu
ameleleri mutad sanat ittihaz eden hakikî şahıslar tacir sayılarak ticaret şirketlerinden maada 
hükmî şahısların tacir sıfatını ihraz edemiyecekleri esası ka'bul edildiği, bu sebebden dolayı 9 ncu 
maddedeki «her şahıs» tabirinin ticaret kanunu hükümleri bakımından hakikî şahıslara muzaf ola-1 

bileceğini kabul etmek icab edeceği, bununla beraber hususî kanunlarile vücud bulmuş olan Zi
raat bankasile mümasili teşekküllerin bu kanunlarla hükmî şahsiyetleri kabul olunduğu, iştigal 
mevzularının esasını da ticarî muameleler teşkil ettiği ve yine' bu teşekküllere aid kanunlarda ti
carî usullere göre idare olunacakları ve hususî hukuk hükümlerine tâbi bulundukları gösterildiği 
cihetle kanunla vücud bulan bahis mevzuu teşekküllerin bu bakımdan ve hususî kanunlarındaki 
müsaadeye binaen ticaret kanununun 9 ncu maddesindeki «her şahıs» tabirinin şümulüne girme
leri ve tacir addedilmeleri lâzım geleceği ve bu itibarla ticaret kanununun 42 nci maddesi hük
müne tevfikan, unvanı ticaret mahiyetinde bulunan isimlerini ticaret sicilline kaydettirmeleri ik
tiza edeceği, unvanı ticaretini sicilline kaydettirmemiş olan Etibanktan ticaret kanununun 38 nci 
maddesine tevfikan beş lira para cezası alınmasına dair Ankara ticaret mahkemesinden verilen 
hükmün Temyiz ticaret dairesi tarafından tasdikma karar verilmek suretile hâdisenin kazaî sa
hada da halledilmiş bulunduğu, tescil hususunda almacak harca gelince, harç tarifesi kanununun 
33 ncü maddesinin birinci fıkrası unvanı ticaretini ve ikinci fıkrası da ticaret şirketlerinin tescil 
ve ilânı için alınacak harca taallûk etmekte ise de bahis mevzuu teşekküllerin tescilinden dolayı 
bu fıkralardan hangisine tevfikan harç istifa edileceği hususunun henüz katği bir içtihadla taay
yün etmemiş olduğu beyan edilmektedir. 

IV - Ziraat bankası ve sermayesi tamamen Devlet tarafından verilmek suretile kurulmuş olan 
mümasil diğer teşekküllerin, ticaret kanununun 42 nci maddesinde derpiş olunan unvanı ticaretin 
tescili mükellefiyetine tâbi tutulmaları lâzım geleceği hususunda Adliye vekâleti ile vekâletimiz 
arasında mutabakat hâsıl olnraş ve bu cihet kazaî bir içtihadla da teeyyüd etmiş bulunmaktadır. 
2503 numaralı adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesi bakımından bahse mevzuu teşek
küllerin vaziyetine gelince: vekâletimizin bu cihet hakkmdaki görüşü, yukarıda arzedilmiştir. Ad
liye vekâleti tarafından işin bu cephesi hakkında mütalea serdedilmemiş ve bahsi geçen teşekküller
den mezkûr 33 ncü maddenin birinci mi yoksa ikinci fıkrasına tevfikan mı harç alınacağı henüz 
katği bir içtihadla taayyün etmediği bildirilmiş bulunmakta ise de bu gibi teşekküllerin bazıları 
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aleyhine kanunî yollara müracaat edilmiş bulunması keyfiyeti, takdir buyurulacağı üzere mesele
nin biran önce ko.tği bir hal şekline bağlanmasını istilzam etmekte olduğundan yanlış bir içtihadın 
teessüsü ihtimali de bertaraf edilmiş olmak için 2503 numaralı kanunun mezkûr 33 ncü maddesi
nin bahsi geçen teşekküllerin vaziyeti bakımından tefsire sevkedilmesine müsaade buyurulması 
rica olunur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/525 
Karar No. 67 

27 - VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine su
nulan ve Encümenimize havale buyurulan Başve
kâletin 6/2706 numaralı 23 haziran 1938 tarihli 
tezkeresinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası ve sermayesi tamamen Devlet 'tarafından 
verilmek suretile kurulmuş olan mümasil diğer 
teşekküllerin tescilinde 2503 sayılı Adliye harç 
tarifesi kanununun 33 ncü maddesinin hangi fık
rasına göre harç almacağmm tefsiri Iktısad 
vekâletinin 17 - VI - 1938 tarih ve 3573 sayılı 
işarma atfen bildirilmiştir. z 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve ser
mayesi tamamen Devlet tarafmdan verilmek su
retile kurulmuş mümasil diğer teşekküllerin va
ziyeti kanuniye ve sureti terekküb ve teşekkül
lerine göre bunlarm tescilinde Adliye harç tari
fesi kanununun 33 ncü maddesinin birinci fık

rasının tatbik olunacağı tabiî görülmüş ve kanu
nun maddesile ticaret kanunu hükümleri bu bab-
da lâzım gelen sarahati havi bulunmuş olduğun
dan mezkûr maddenin ayrıca tefsirine lüzum ol
madığına ittifakla karar verilmiştir. Heyeti umu-
miyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 

Antalya 
T. Amcan 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
S.F. Talay 

M. M. 
Kocaeli 
S. Yargı 

Kayseri 
R. özsoy 
Kocaeli 

R. Akça 
Antalya 

N. Aksoy 

Kâtib 
Erzurum 
F. Sirmen 

Bursa 
A. Akgüç 
Konya 

R. Türel 
Kocaeli 

H. H. Tan 

» e « 
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S. Sayısı: 331 
Matbuat kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 

mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (l/l 119) 

T. C. 
Başvekâlet 22-VI-1938 , 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2672 .' '. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1881 sayılı matbuat kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye ^ vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 -VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan, 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikde sunulmuştur. <• 

__ Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Geçen yıl Teşkilâtı esasiye kanununda yapılan değişiklikler Devletimizin ana vasfı olan Cumhu
riyetçiliğe ilâve olarak devletçilik, milliyetçilik,, halkçılık, inkilâbcılık ve lâiklik te birer vasıf olarak 
kabul edilmiş ve bütün kanunî mevzuatın bu eseslarla ahenkli olması lüzumuna binaen, bazı kanun
larda bu maksadla değişiklikler yapılmış ve yapıl makta bulunmuştur. 

Milletlerin hayatında bu gün en mühim telkin ve propaganda vasıtası olan ve halk kütlesi üze
rinde çok mühim tesirler husule getiren matbuatın da, bu suretle tesbit edilmiş bulunan Devlet 
rejiminin ana prensiplerine muzır olmayacak ve bilâkis bu prensipleri bütün halk tebakası arasına 
yayacak ve benimsetecek bir şekilde çalışmasını ve memleketin yüksek menfaatlerine aykırı neşri
yatta bulunmamasını temin etmek için matbuat kanununada bazı tadiller yapılması ve lüzumlu gö
rülmüş olduğu gibi matbuat müntesiblerinin gazete sahihlerine karşı olan haklarını korumağa ve bun
ların haiz olması lâzımgelen vasıflara aid de yeni hükümler ilâve edilmiştir. 

Yukarıda hülâsatan arzolunan esbaba binaen hazırlanan kanun lâyihasının her değiştirilen mad
deye aid mucib sebebleri de aşağıda gösterilmiştir: 

Madde 9 — Gündelik veya muvakkat gazete ve mecmua çıkarmak isteyenlerin beyanname verir ver
mez neşriyata başlayabilmeleri bunların kanunun aradığı vasıf ve şartları haiz olub olmadıklarını salahi
yetli mercilerin neşrinden evvel tedkikine imkân vermemektedir. Bu imkânı temin için gazete veya 
mecmua çıkaracakların beyanname vermekle beraber neşrinden evvel ruhsatname almaları lüzu
muna dair maddeye bir kayid ilâve olunmuştur. Bundan başka siyasî gazete veya mecmualar, ge
rek mahiyetleri ve tirajları dolayısile kullanmak mecburiyetinde bulundukları müstahdem adedi ve 
malik olmaları lâzım gelen vesait, gerek faaliyetleri ile memleketin yüksek menfaatleri üzerinde husule 
getirebilecekleri tesirat itibarile diğer gazete ve mecmualardan farklı bir vaziyette bulunmaktadır
lar Bu sebeblere binaen siyasî gazete veya mecmua sahiblerinin istihdam edecekleri kimselerin 
ve kendilerine vesait temin eyleyenlerin haklarına ve matbuat suçlarından dolayı mahkûm ola
bilecekleri para cezalarına karşılık olmak üzere evvelden teminat göstermeleri lüzumlu görülerek 
maddeye bu husus için de ayrıca bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 21 — Gazete veya mecmuaların neşir işlerinde faal bir vazife görmekte bulunan kim
selerde kanunun aradığı şartlar meyanına sui şöhret eshabmdan bulunmamak kaydının da ilâ-



vesi faideli görülerek madde o suretle düzeltilmiştir. 
Madde 25 — Meri kanuna göre gazete veya mecmua sahibi ile umumî neşriyatı idare eden zat, 

kendi gazete veya mecmualarında müstear nam ile veya imzasız veya remizli olarak intişar eden 
yazıların muharrirlerini bu yazılar memleketin dahilî veya haricî emniyetine ve esrarı askeriyeye 
aid olduğu takdirde Cumhuriyet müddei umumisinin talebi üzerine bildirmeye mecburdurlar. Hal
buki bu şekildeki yazılar yukarıda arzedilen hususata taallûk etmemekle beraber suç mevzuunu 
da teşkil edebilmesi ve bunların muharrirlerini bildirmek mecburiyeti olmadığından hakikî suç 
faillerinin meçhul kalması gibi bir netice hâsıl olmaktadır. 

Asayişi ve vatandaşların kanunlara riayetini temin vazifesile mükellef bulunan mahallin en 
büyük mülkiye memuru ile Cumhuriyet müddeiumumisinin her istedikleri zaman bu kabîl yazıla
rın muharrirlerini sorub öğrenebilmeleri zarurî görülmüş ve bu maksadla maddede değişiklik ya
pılmıştır. 

Madde 38 — Mekteb talebelerinin mekteb idare veya tedris unsurlarına karşı teca
vüzlerine aid vakaların gazetelerde neşir ve bilhassa bazan bunların mübalâğalı ve 
yanlış olarak yazılması talebe üzerinde çok fena tesir yapmakta ve mekteblerde bulun
ması lâzım gelen disiblini ihlâl eder bir mihiyette göstermekte olduğundan bu kabîl neşriyatın da 
intihar vakalarında olduğu gibi mahallin en büyük mülkiye memurunun müsaadesile yapılabilmesi 
lüzumlu görülerek madde ona göre değiştirilmiştir. 

54 — Matbualar vasıtasile işlenilen suçlarda kanunumuzun kabul ettiği altı aylık müruru za
man müddetinin yalnız dava ikamesine münhasır olması ve dava açıldıktan sonra kanunumuzun 
umumî müruru zaman hükümlerinin cereyan etmesi kanun vâsinin maksadına daha uygun olduğu 
cihetle madde ona göre düzeltilmiştir. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Ad. ve Da. E. Mü. Muhtelit E. . 27 - VI - 1938 

Esas No. 1/1119 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan Başvekâletin 22 - VI - 1938 tarih ve 6/2672 
sayılı tezfceresile Adliye ve Dahiliye encümenle
rinden Mürekkeb Muhtelit encümene havale bu-
yurulan kanun lâyihası Dahiliye vekilinin huzuri-
le tedkik ve müzakere olundu. 

•Mueib sebebler lâyihasile Dahiliye vekili
nin Encümende verdiği izahatla lâyihada yapılan 

değişiklikler hakkındaki mülâhaza ve mütalea-
lar tasvib olunarak lâyiha esas itibarile kabule 
şayan görüldü. 

Matbuatın umumî efkâr üzerindeki tertibkâr 
tesiri Cumhuriyet için büyük bir mesned sayı
lacağı şüphesiz olub fikirleri bütün bir camiaya 
telkin etmek vaziyeti göz önünde bulundurulun
ca matbuatın gördüğü islerin bir âmme hizmeti 

olduğunu kabul etmek pek tabiidir. 
Devlet, amme selâmetini kurdurmakla mü

kellef olmasına göre gazete, mecmua ve sair neşri
yat ile bu kadar şamil tesirler yapan matbuatı 
yine âmmenin iradesinin ifadesi olan kanun yolla
rından murakabe altında bulundurulması Devle-
tik en mühim vazifesidir. 

Herkesin istediğini düşünmekte hür ve ser
best olduğu tabiî ise de bu bu düşünce ifade, 
yazı ve eser haline inkilâb edince derhal maddile-
şir. Böylece maddileşen bir fikrin hesabını ver-
mak te mecburî olur. Milleti rey ve kararları
nın muhassalası olan kanunlar karşısında bu he-
sabların istenmesi millî varlığın bayat ve is
tikbali için elzem bir keyfiyettir. 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzda Türkiye Cum
huriyetinin tesbit edilen ana vasıflarına uygun 
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ve bu rejimin memlekette istikrarını temin için 
diğer kanunlarımıza konulmuş olan hükümlerle 
matbuat kanunununda mütecanis ve. ahenktar 
olması zaruridir. 

Bu düşünce ile hazırlanan tadil lâyihası üze
rinde tedkikatta bulunan encümen yapılmış olan 
değişikliklerle ilâvelerin esasında Hükümetin 
noktai nazarlarını tamamile tasvib etmiş ve se-
bebleri aşağıda izah edileceği üzere cüzî bazı ta
diller ve ilâveler yapmıştır. 

Matbuat kanununun değiştirilen 9 ncu mad
desinde Hükümet teklifinde siyasî gazete veya 
mecmua çıkaranların çıkardıkları yerin nüfusu
na göre maddede tesbit edilen nisbet üzerinden 
beş yüz liradan beş bin liraya kadar millî bir 
bankanın kefaletini havi teminat vermeleri mec
buriyeti hakkında yapılan uzun münakaşa ve 
müzakerelerden sonra bu teminatın aranması mu-
sib bir tedbir olduğu neticesine varılmış ancak 
teminat mektubunun imtiyazlı karşılık sayıla
cağı hak ve alacaklar arasından kâğıd bedeli ve 
basım ücreti çıkarılarak bu teminatın hükmoiu-
nacak para çezalarile muharrir ve diğer müstah
demlerin ücretlerine ve abone ve ilân bedelleri
ne imtiyazlı bir karşılık olması encümence mu
vafık görülerek maddede bu suretle bir değişik
lik yapılmıştır. 

Abone bedellerile ilân ücretlerinin böylece 
teminat altına alınması önceden tahsil edilib de 
gazete veya mecmuanın neşriyatını tatil ede
rek hak sahihlerinin zarara uğramalarının önü
ne geçildiği gibi bu ihtimali düşünerek abone ol
makta halkın muhteriz davranmalarına mâni ol
mak suretile matbuat hakkında faideli bir usul 
kabul edilmiş olmaktadır. 

^ Encümen, gazete veya mecmua sahihlerinin 
haiz olmaları lâzımgelen vasıf ve şartları göste
ren matbuat kanununun 12 nci maddesine (L) 

bendi ilâve ederek bunların suişöhret sahibi ol
mamalarını da tesbit etmiştir. Tadil layihasile 
gazete ve mecmua çıkarmak isteyenlerin beyan
name vererek Hükümetten ruhsatname almaları 
şart ittihaz edildiğine göre 17 nci maddede bu 
değişikliğe göre encümen tarafından lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Ruhsatname almak mecburiyeti kabul edilmiş 
olmasına mebni 18 nci maddenin «A» bendinde 
beyanname verilmeden neşredilen gazete ve mec
mualar hakkında yazılı cezaî hüküm beyanname 
yerine ruhsatname yazılmak suretile encümence 
düzeltilmiştir. 

Teklif lâyihasının matbuat kanununun 21, 27, 
28 ve 54 ncü maddelerile ' muvakkat maddesi 
olduğu gibi kabul edilmiştir, 

Encümence yapılan tadillerle lâyiha müsta
celiyetle müzakere ve kabul edilmik üzere Umu
mî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 
Ad. Da. Muh. E. Es. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl Salâh Yargı F. Sİrmen 

Zonguldak Burdur Samsun 
Rifat Vardar H. Onaran M. A. Yürüker 

Samsun Antalya Ankara 
Z. Durukan T. Arıcan M. ökmen 

Tokad Sivas Bursa 
E. Ergin Mitat Ş. Bleda F. Güvendiren 
Bursa Urfa Antalya 

S. F. Talay Fuad Gökbudak R. Kaplan 
Kocaeli Antalya Bursa 

A. Said Akbaytuğan N. Aksoy Atıf Akgüç 
Tekirdağ Kayseri Kocaeli 

C. Uybadtn H. F. Perker . Bagıb Akça 
Kayseri Kütahya Balıkesir 

R. özsoy M. Somer O. N. Burcu 
Çorum Srvas Erzurum 

Kemal Alpsar S. Görkey N. Elgün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 MUHTELİT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Matbuat'kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanmı lâyihası 

Madde 1 — 1881 sayılı matbuat kanununun 
beş maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 9 — Gündelik veya mevkut gazete 
ve mecmua çıkarmak isteyenler gazete ve mec
muanın çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza-
larile bir beyanname vererek ruhsatname almağa 
mecburdurlar. 

A) Gazete veya mecmuanın adı, 
B) Gazete veya mecmua sahibinin adı, sanı, 

tabiiyeti, tahsil ederecesi, ve muamele merkezi 
olan iş ve ev adresi; 

O) Varsa başmuharririn, umumî müdürün, 
yazı işleri müdürünün adı, sanı, tabiiyeti ve 
ikametgâhı; 

D) B, C fıkralarında sıfatlan yazılı olanlar
dan hangisinin filen umumî neşriyatı idare 
edeceği; 

E) Nerede yazılıb idare edileceği, nerede ba
sılacağı ve basılacağı matbaa ve matbaacının adı 
ve sam; 

F) Siyasî olub olmadığı, 
G) Ne vakitlerde çıkarılacağı, 
H) Hangi dillerde çıkarılacağı, 
î) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise 

onların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde 
kurulmuş bir şirkete aid ise şirket mukavele
namesinin aslı veya tasdikli suretile beraber 
şirketin idare meclisinin teşkil veya şirketi tem
sil eden kimselerin adı, sanı, memleketi iş ve 
ev adresleri ve tabiiyeti. 

K) Gazete veya mecmua bir cemiyete aid 
ise nizamnamesinin tasdikli suretile idare heye
tini teşkil edenlerin adı, sanı, memleketi iş ve ev 
adresi, 

Beyanname muhteviyatında hâsıl olacak de
ğişikliklerin vukuundan üç gün zarfında bildi
rilmesi lâzımdır. 

Beyanname vererek ruhsatname almış olan
lara bu kanunda gazete veya mecmtianm sahibi 
denilir. 

Siyasî gazete veya mecmua çıkaracakların 
nüfusu elli bin ve daha aşağı olan yerlerde beş 

Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 25 - VII - 1933 tarih ve 1881 
sayılı Matbuat kanununun sekiz maddesi aşağı
da yazüı şekillerde değiştirilerek numaraları 
hizalarında yazılı maddeler yerine konulmuştur: 

Madde 9 — Gündelik veya mevkut gazete 
ve mecmua çıkarmak istiyenler gazte ve mec
muanın çıkarılacağı yerin en büyük mülkiye 
âmirine aşağıda istenilen malûmatı havi imza-
larile bir beyanname vererek ruhsatname alma
ğa mecburdurlar. 

a) Gazete veya mecmuanın adı, 
b) Gazete ve mecmua sahibinin adı, sanı, ta-

büyeti, tahsil derecesi ve muamele merkezi olan 
iş ve ev adresi, 

c) Varsa baş muharririn, umumî müdürün, 
yazı işleri müdürünün adı, sanı, tâbiiyeti ve ika
metgâhı, 

d) b, c fıkralarında sıfatları yazılı olanlar
dan hangisinin filen umumî neşriyatı idare 
edeceği, 

e) Nerede yazılıb idare edileceği, nerede ba-
lacağı ve basılacağı matbaa ve matbaacının adı 
ve sanı, 

f) Siyasî olub olmadığı, 
g) Ne vakitlerde çıkarılacağı, 
h) Hangi dillerde çıkarılacağı, 
1) Sermayeyi tedarik edenler başkaları ise 

olanların hepsinin ve sermaye kanun dairesinde 
kurulmuş bir şirkete aid ise şirket mukavelena

mesinin aslı veya tasdikli suretile baraber şirketin 
idare meclisinin teşkil veya şirketi temsil eden * 
kimselerin adı, sanı, memleketi iş ve ev adres
leri ve tabiiyeti, 

K) Gazete veya mecmua bir cemiyete aid 
ise nizamnamesinin tasdikli suretile idare heye
tini teşkil edsnlerin adı, sanı memleketi, iş ve 
ev adresi, 

Beyanname muhteviyatında hâsıl olacak de
ğişikliklerin vukuundan üç gün zarfında bil
dirilmesi lâzımdır. 

Beyanname vererek ruhsatname almış olan
lara bu kanunda gazete veya mecmuanın sahibi 
denilir. 

Siyasî gazete veya mecmua çıkaracakların 
nüfusu 50 bin ve daha aşağı olan yerlerde 500, 
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yüz, elli binden yüz bine kadar olan yerlerde 
bin, yüz binden yukarı olan yerlerde beş bin 
liralık millî bir bankanm kefaletini havi teminat 
mektubu vermeleri lâzımdır. 

Bu teminat matbuat suçlarından dolayı hük-
molunan para cezalarile gazete sahibinden bil
ûmum müstahdemlerile basım ücreti ve kâğıd 
bedeli için imtiyazlı karşılık olub bu sebeblerle 
eksilecek teminat tamamlanmadıkça o gazete 
veya mecmua neşredilemez. 

Teminat mektubu veren banka, yukarda fık
rada yazdı hak sahiblerinin müracaatlarında 
mahallin en büyük mülkiye âmirine üç gün 
içinde malûmat vermeğe mecburdurlar. 

50 binden 100 bine kadar olan yerlerde 1000, 
100 000 den yukarı olan yerlerde 5 000 liralık 
millî bir bankanın kefaletini havi teminat mek
tubu vermeleri lâzımdır. 

Bu teminat mektubu, suçlarından dolayı 
hükmolunan para cezalarile muharrirlerin ve 
diğer müstahdemlerin ücretleri ve abone ve 
ilân bedelleri için imtiyazlı karşıhk olub, bu 
sebeblerle eksilecek tazminat tamamlanmadıkça 
o gazete veya mecmua neşredilemez. 

Teminat mektubu veren banka, yukardri 
fıkrada yazdı hak sahiblerinin müracaatların
da mahallin en büyük mülkiye âmirine üç gün 
içinde malûmat vermeğe mecburdur. 

Madde 12 — Gazete veya mecmua sahible-
lerinden aşağıda yazılı vasıf ve kayidlerin bu
lunması şarttır: 

a) Türk olmak, 
b) Yirmi yaşmı bitirmiş bulunmak, 
c) Yüksek mekteblerden veya lise ile buna 

muaddil diğer mekteblerden şehadetnameli ol
mak (Eğer şehadetname ecnebi memleketlerden 
alınmış ise Türkçe okur yazarbulunmak). 

d) Ecnebi bir devlet hizmetinde bulunma
mak, 

e) Resmî bir makama karşı ecnebi tabiiyeti 
iddiasında bulunmuş olmamak, 

f) Mahcur olmamak, 
g) Bilfiil Devlet memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak (Hususî kanunları mâni ol
madıkça meslekî ve ilmî gazete ve mecmua çı
karabilirler). 

h) Türk ceza kanununun 587 nci maddesi
nin birinci fıkrasında yazdı cezaları müstelzim 
suçlarla ikinci babının üçüncü faslmda yazılı 
192 ve 193 ncü babmm birinci faslmda yazdı 
zimmet ve ihtilas, ikinci fasüda yazdı irtikâb, 
üçüncü faslmda yazdı rüşvet ve 229 ncu maadde 
ve 286 nci maddenin ilk fıkrası ve 278 nci madde 
ve altmcı babmm üçüncü faslında yazılı sahte
kârlık ve sekizinci babmm birinci faslmda ya
zdı, 415 nci madde ve 416 nci maddenin son fık
rası ve 419 ncu maddenin ikinci fıkrası ve 426, 
427, 428 nci maddelerle 430, 431 nci maddeleri
nin birinci fıkrası ve üçüncü faslmda yazdı 
fuhşa tahrik ve hırsızhk ve yağmacıldc ve do-
landırıcddî: Ve hileli iflâs ve emniyeti suiistimal 
suçlarmdan biri ile mahkûm olmamak, 

i) Vatan, millî mücadele, cumhuriyet ve in-
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kilâb aleyhinde bulımub da her hangi bir 
mahkeme ve Divan tarafından mahkûm olma
mak, 

j) 25 - IX - 1339 tarih ve 347 numaralı ka
nunla 26 - V - 1926 tarih ve 854 numaralı 
kanunun birinci maddesi hükümleri mucibince 
Devlet hizmetinde kullanılmamasına karar ve
rilmiş olmamak, 

k) Millî mücadelede işgal altında düşman 
emellerine hizmet edici neşriyat yapmış olma^ 
mak, 

1) Süişöhret eshabından bulunmamak. 

Madde 17 — Beyannameyi alan en büyük 
mülkiye âmiri, beyanname mündericatmı mah
sus defterine kaydettirdikten sonra, en kısa 
müddet içinde beyanname muhteviyatının haki
kate muvafık olub olmadığını ve gazete veya 
mecmua gıkarmak istiyenin kanunî vasıf ve 
şartları haiz bulunub bulunmadığını tahkik ede
rek neticeye göre ruhsatname verir. 

Madde 18 — Yukarıki maddeler hükmüne 
muhalif olarak neşredilen gazete veya mecmua 
en büyük mülkiye memurunun emrile derhal 
kapatılır ve aşağıdaki cezaî hükümler tatbik 
olunur: 

a) Ruhsatname alınmaksızın neşredilen ga
zete veya mecmuayı neşredenlerden 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası almır, Te
kerrürü halinde bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası ile beraber 300 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

b) Beyanname muhteviyatının hakikat hi
lafı olduğu anlaşılırsa Türk ceza kanununun 
343 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

c) Bu suretle neşredilen gazete veya mec
mua vasrtasile bir suç irtikâb edildiği takdirde 
bunun cezası da ayrıca verilir. 

Madde 21 — Hükümet teklifi aynen Madde 21 — Her gazete ve mecmuanın 
istihdam edeceği muhbir, muhabir, muharrir, 
ressam, fotoğrafçı, musahhih ve idare müdürü 
ile idare haricinde abone kaydine veya ilân al
mağa memur olanlarm isimlerini mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildirilir. Bun
ların on ikinci maddede yazılı olan suçlardan 
birile mahkûm bulunmaması ve süişöhret esha
bından olmamaları ve yirmi bir yaşmı bitirmiş 
bulunmaları şarttır. Musahhihten gayri yuka
rıda yazılı diğer müstahdemlerin mensub ol-
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dukları gazete veya mecmuadan verilmiş ve 
mahallin en büyük mülkiye amirliğince tasdik 
olnmuş hüviyet varakasını hâmil olmaları şart
tır. Bu madde hilâfma hareket edenler ve 
bunları istihdam eden gazete ve mecmua sahih
leri Türk ceza kanununun 526 ncı maddesi 
mucibince cezalandırılır. . Kanunî bir mâni yok
ken beyannamelerinde bildirdikleri intişar devre
lerini ardısıra ve mükerreren beş defa geciktiren 
gazete ve mecmua namma idarehanesi haricinde 
abone kaydı için verilen hüviyet ve'sikası geri 
alınır. 

Bu madde hükmü gazete ve mecmualardan 
muayyen telif hakkı almayan yardımcı muhar
rirler hakkmda mecburî değildir. 

Madde 27 — Her gazete veya mecmuanın 
neşriyatından doğan mesuliyet, umumî neşriya
tı filen idare eden zat ile bu gazete veya mec
mua sahibine aiddir. 

Muharrirler kendi imzalarını taşryan yazı
lardan ve ressamlar imzalarile çıkan resimler 
den dolayı gazete sahibi ve umumî neşriyatı ida
re edenle birlikte Türk ceza kanununun 64 ncü 
maddesi mucibince şerik sayılırlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve remizli im
za ile intişar eden yazılar muharrirlerinin hü
viyetlerini mahallin en büyük mülkiye âmiri 
veya Cumhuriyet müddeiumumisi her istediği za
man gazete veya mecmuanın sahihlerinden ve 
umumî neşriyatı idare edenlerden sorabilirler. 

istenilen bu malûmatı vermezler veya yan
lış olarak verirlerse gazete veya mecmua inti
şar etmekte bulunduğu takdirde mahkemeden 
almacak kararla kapatılır ve neşriyatın mahi
yetine göre yapılacak kanunî takib hariç olarak 
bundan dolayı üç aydan eksik olmamak üzere 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, takibat yapılmadan evvel iste- j 
nü en malûmat bildirilecek olursa terettüb ede- I 
cek cezanın dörtte üçü ve takibat esnasmda bil-
dirilirse yarısı indirilir. 

Muhbir ve muharrirler ve yazı işleri mü
dürü tasdik ettikleri veya asılsız olduğunu bil
dikleri haberlerin neşrinden doğacak suçlardan 
mesul olub gazete veya mecmuanın sahibile 
umumî neşriyatını idare eden kimse de Türk ce
za kanununun 65 nci maddesi mucibince müşte
rek sayılırlar. I 

Madde 27 — Hükümet teklifi aynen 
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Madde 38 — Memleket dahil ve haricinde- j Madde 38 — Hükümet teklifi aynen 
ki intihar vakalarile okullarda ve fakülte ve 
enstitülerde disiplini bozacak mahiyetteki vaka
ları gazetenin intişar ettiği mahallin en büyük 
mülkiye âmirinden mezuniyet almaksızın neş
retmek memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs eyle
yenlerin vakaya taallûk eden resimleri basıl
maz. Şu kadar ki, yukarıki fıkrada yazılı me
zuniyet verilirken bunlarm diğer resimlerinin 
basılmasını da menedebilirler. 

İntihar vakalarını başka bir gazeteden ikti
bas ile neşreden gazete için mezuniyet alma
ğa lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan gazetelerden 
iktibas suretile intihar vakalarının neşri için de 
birinci fıkrada yazılı mezuniyetin alınması lâ
zımdır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 
bir haftadan bir seneye kadar hafif hapis ve yir
mi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 54 — Matbualar vasrtasile işlenilen 
suçlar aleyhine altı ay içinde açılmayan dava
lar istima olunamaz. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte intişar etmekte bulunan ga
zete ve mecmualar altı ay içinde vaziyetlerini 
9 ve 21 nci maddeler hükümlerine tevfika mec
burdurlar. 

MADDE 2 — 2001 sayılı 6 - VI - 1932 tarih- | MADDE 2 — 6 - VI -1932 tarihli ve 2001 şa
li kanun mülgadır. | yılı kanun mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu- ! MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 
teberdir. ! 

Madde 54 — Hükümet teklifi aynen 

Muvakkat madde — Hükümet teklifi aynen 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

Bş. V. 
•C\ Hay ar 

Da. V. 
8. Kaya 
' Mİ V. 
S. Arıkan 
S. î. M. V. 

13 -VI 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

-1828 
M. M. V. 
K. Özah 
Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Dr. H.Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

IV<»-:ı 
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S. Sayısı: 333 
Askerî ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 8 nci madde-
sile değiştirilen 154 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da 1/1023 ve Askerî ceza kanununun S9 uncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 1/1092 sayılı kanun lâyihaları ve 

Millî müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 

Askerî ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/1023) 

zv a 
Başvekâlet 7-Y-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1925 

Büyük Hlillet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı askerî ceza kanununun, 2034 sayılı kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 5 - V -1938 tarihli toplantısında yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikde sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Dayar 

Esbabı mucibe 
( Memleket içinde basılmakda ve satılmakda bulunan ve Devlet rejimi aleyhinde tahrikat veyahud 

başka Devlet rejiminin propaganda mahiyetinde tesirat yapan eserler ve yazılar akislere, tel
kinlere çok müsaid olan ve henüz iyiyi veya kötüyü birbirinden tamamile ayırd edebilecek de-

•• recede muhakeme kudreti tekemmül etmemiş olan talebeleri kolaylıkla ızlal ve bu genç körpe dimağların ' 
. iradesini ihlâl eyleyeceği. cihetle ordu saflarında ve komuta yerlerinde müstemiren çalışmak 
ve en güç işleri başarmak için sıkı bir disiplin ve inzibat altında azim ve iradesine hâkim ve çok 
metin olarak yetiştirilmeleri icabeden Askerî okullar talebesini bu muzur tesirattan korumak 
lüzumu ve zarureti hâsıl olduğu ve bu zarureti karşılamak üzere müstacelen askerî ceza kanu
nunun (154) ncü maddesine bir fıkra eklenmesi lâzım geldiği Genel Kurmay Başkanlığından 
teklif olunmuş ve çok yerinde olan bu teklif ve ihtiyacın teminile askerî ceza kanununun (2034) 
sayılı kanunun (8) maddesile tadil edilen (154) ncü maddesine bir fıkra halinde işbu hükmün 
konması ve maddenin yeniden yazılması suretile değiştirilmesi uygun görülmüştür. 



_ 2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar No. 47 

Esas No. 1/1023 

17 -Y -1938 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 2034 sayılı 
kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulduğuna dair dlub Encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 7 mayıs 1938 ta
rihli ve 6/1925 numaralı tezkeresi ve lâyiha M. 
M, Vekilliğinden gönderilen memuru huzurile 
okundu ve görüşüldü : 

Devlet rejimi aleyhinde ve diğer yabancı re
jimler I inde yapılacak propagandaların akisle
ri tesirinden, tahsil etmekte olan genç dimağları 
kurtarmak ve ordudaki müşkül işleri başarmak 
üzere yetiştirilecek gençleri sıkı bir disiplin al
tına alimak için Hükümetin gösterdiği es

babı mucibe Bncümenimizce de muvafık görüle
rek kanun lâyihası başlığile maddenin yazılış tar
zında değişiklik yapılarak kabul edilmiş ve hava
lesi veçhile Adliye encümenine verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
istanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Kırşehir 
M. özdeş 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

C 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Balıkesir 
O. Esener 
Çoruh 
Aswıı Us 

Sinob 
. K. tncedayı 

Tokad 
H. Konay 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Manisa 

K. N. Duru 
Tekirdağ 
B. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

«•» 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1632 sayılı askeri ceza kanununun 2034 sayılı 
kanunun 8 maddesile değiştirilen 154 ncü mad
desine tir' fıkra İlâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun 154 ncü 
maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiş
tir : i 

Madde 154 — 
1) Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 

dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan yere 
şahidlik, iftira, dilencilik ve âdabı umumiye ve 
nizamı aile ve vatan aleyhine cürümlerden birile 
bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hukuku 
ammeden mahrumiyet cezalarına mahkûm olan 
askerî talebenin; talebelik sıfatı ile iktisab et
tikleri her türlü hukukun ve muvazzaf hizmet
ten başka yedek subayı ve gedikli erbaşı olmak 
ve askerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteb 
lere girmek hakkmm ziyama hükmolunur. 

2) A - Omoseksüel münasebette bulunanlar; 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TÎRÎŞt 

2034 numaralı kanunun 8 nci maddesini değiş
tiren kanun lâyihasi 

MADDE 1 — 2034 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

1) Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
dolandırıcılık, yalan yere yemin ve yalan yere şa
hidlik, iftira, dilencilik ve adabı umumiye ve 
nizamı aile ve vatan aleyhine cürümlerden bi
rile bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hu
kuku ammeden mahrumiyet cezalarına mahkûm 
olan askerî talebenin, talebelik sıfatı ile ikti
sab ettikleri her türlü hukukun ve muvazzaf 
hizmetten başka yedek subayı ve gedikli erbaşı 
olmak ve askerî hizmet ve memuriyetlere ve 
mekteblere girmek hakkmm ziyama hükmolu
nur. 

2) A - Devlet rejimi aleyhinde veya diğer 
memleket rejimleri lehinde propaganda mahi-
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İJ - Öevİet rejimi aleyhinde veya diğer mem

leket rejimleri lehinde propaganda mahiyetinde 
kitablar ve yazılarla meşgul olduğu veya böyle 
yazı ve Mtabları yanmda bulundurduğu veya ta
şıdığı veya bir arkadaşına verdiği, 

Okul komuta veya inzibat heyetleri tarafın
dan yapılacak tahkikatla sabit olan askerî ta
lebenin kaydi terkin edilmekle beraber muvaz
zaf hizmetten başka askerî hizmet ve memuri
yetlere ve askerî mekteblere girmek hukukun
dan mahrum edilmelerine karar verilebilir. Bu 
karar aleyhine en büyük adlî âmir nezdinds 15 
gün içinde itiraz olunabilir. Adlî âmir kararı 
tasdik veya askerî mahkemeye tevdi eder. 
Tasdik kararı katğidir. 

MADDE 2 
muteberdir. 

— Bu kanun neşri' tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• * 

Bş. V. 
0. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
8. Ankan 

S. I. M. V. 
Dr İT. Alataş 

5 
Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr, B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 
Rana Tarkan 

. V -1938 
M.M. V. 

K. Özalp 
Mal. V 

F. Ağlan 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kur i-» 7 'ti 

MADDE 2 
nen 

MADDE 3 
nen 

yetinde kitablar ve yazılarla meşgul olduğu ve
ya böyle yazı ve kitabları kasden yanmda bu
lundurduğu veya taşıdığı veya bir arkadaşına 
verdiği, 

B - Gayritabiî mukarenette bulunduğu veya 
bunu rızasile kendisine yaptırdığı, 

Mekteb okul komuta veya inzibat heyetleri 
tarafından yapılacak tahkikatla sabit olan as
kerî talebenin kaydi terkin edilmekle beraber 
muvazzaf hizmetten başka askerî hizmet ve me
muriyetlere ve askerî mekteblere girmek hu
kukundan mahrum edilmelerine karar verilebi
lir. Bu karar aleyhine en büyük adlî âmir nez-
dinde on beş gün içinde itiraz olunabilir. Adlî 
âmir, karan tasdik veya askerî mahkemeye tev
di eder. Tasdik kararı katğidir. 

— Hükümetin 2 nci maddesi ay-

— Hükümetin 3 ncü maddesi ay-

Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve M. M. 
Encümeni mazbatası (1/1092) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2453 

8 - Vî -1938 

Büyük Millet Meslisi Yüksek Reisliğine 

Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesini değiştirmek üzere Millî Müdafaa vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası »esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başv^Vl 
C. Bayar 
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Esbabı mucibe w '•' 

Muvazzaflık müddeti asgarî bir hadde indirilmiş olan erlerin talim ve terbiyelerinin sekteye 
uğratılmaması ve askerlik mümaresesinim fausulüne nakisa iras edilmemesi lâzım, her hangi bir 
mahkûm hakkındaki cezanın da derhal çektirilmesi kanunun nüfuz ve hakimiyetini ferdlere tanıt
mak noktasından elzem ve fakat her hangi bir makam ve mahkeme tarafından erata verilen ve 
hürriyeti bağlayıcı bir ceza halinde görülen alt; ay ve daha az ceza mahkûmiyetlerinin umumî 
'ceza evlerinde çektirilmesi askerî talim ve tedrice germiyetle çalışıldığı ve mümarese husulüne 
uğraşıldığı bir sırada bu cezalı erlerin bilhassa erbaşların böyle hafif bir ceza ve kısa bir müd
det için askerî muhitten uzaklaştırılmaları ve her türlü mahkûm şahıslarla temas ettirilmeleri 
bu genç unsurun askerlikten soğumalarını ve her türlü fena huylar ve itiyadlar kazanmalarını 
mucib olabileceği gibi kıtaya avdetlerinde de disiblin ve servisi bozabilecek mahzurlar tevlidini 
intacı ihtimalâtını arttırmakta olması itibarile her hangi bir makam ve mahkemeden verilmiş olan 
- para cezasından çevrilmiş olsa dahi - altı ay ve daha az cezaların ve tevkif müzekkereleri hü
kümlerinin As. Hapishanelerinde ve tevkifhanelerinde infazı askerî tedris ve servis ve disiblin 
noktasından zarurî ve tatbikat dahi bunu göstermekle beraber hiç bir tereddüd ve iltibasa 

mahal kalmamak üzere As. ceza kanununun 29 rıcu maddesinin değiştirilmesi ve bu şuhusun vu
zuhla ifadesi lüzumlu görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

M. M. Encümeni 
Esas No. 1/1092 . . T- f 13 -VI-1938 
Karar No. 80 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesini de
ğiştirmek üzere M. M. Vekilliğince hazırlanan ye 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikde gönderildiğine 
dair olub Encümenimize verilen Başvekâletin 8 
haziran 1938 tarihli ve 6/2453 sayılı tezkeresi 
ve bağlı evrakı M. M. Vekilliğinden gönderilen 
memuru ile okundu ve görüşüldü. 

Askerî tedris ve askerî servis ve disiplin nok
tasından 'altı ay veya daha az hapis cezalarının 
askerî hapishanelerinde ve tevkifhanelerinde in
fazı hakkındaki bağlı esbabı mucibe yerinde 
görülerek kanun lâyihası Encümenimizce aynen 
kabul edilmişdir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine verilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengİlibörü 
Erzurum 

A. Akyürek 
Maraş 

H. R. Tankut 
Tekirdağ 
R. Apak 

Çoruh 
Asım Us 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Balıkesir 
C. Esener 
İstanbul 

Dr.H.Ş.Erel 
Muğla 
N. Tuna 
Tokad 

H. Konay 

Kâ. 
Samsun 

R. Barkın 
Balıkesir 
H. Çarıklı 

Manisa 
K. N. Duru 

Sinob 
C. K. încedayı 

Yozgad 
. C. Arat 
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— 5 -
Âdîiye encümeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Esas No. i/1023 

Karar No. 64 

f Z7-Vİ-m8 

Askerî ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 
8 nci maddesi ile değiştirilen 154 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesi ve ayni kanunun 39 ncu madde-
'sinin değiştirilmesi hakkmda Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan iki kanun lâyihası 

Başvekâletin 7 - V -1938 ve 8 - VI -1938 tarih ve; 
6/1925 ve 6/2453 sayılı tezkerelerile Büyük Meclise 
sunularak Adliye encümenine havale edilmekle 
ayni kanuna taallûku itibarile her iki lâyiha 
birleştirilerek Millî Müdafaa encümeni tadilleri ve 
mucib sebebler mazbatalarile birlikte tedkik ve 
müzakere olundu. 

Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesinde 
yapılmak istenilen değişiklik bu maddede de 
gösterilen askerler hakkındaki cezaların hangi 
hapishanelerde infaz olunacağı keyfiyeti olub 
tatbikatta her türlü tereddüde mahal kalmamak 
üzere askerî şahısların subaylarla askerî me
murlar olduğu tevzih edilerek dörd fıkra üzerine 
tertib edilen maddede subaylarla askerî memurla
rın askerî hapishanelerle umumî ceza evlerinde 
çektirilecek olan suçlar tadad olunmuştur. 

Askerî hapishanede infaz edilmesi lâzım ge
len suçlarm yazılmasile iktifa edilerek bunun 
dışmda kalan mahkûmiyetlerin umumî hüküm
lere göre ceza evlerinde tenfizi tabiî olacağı mü-
taleasile maddenin bu suretle tesbiti muvafık 
olacağı Encümenin müzakeresinde mevzubahs 
olmuş ise de tatbikatta kolaylığı mucib olacak 

Yüksek Beisüğe 

bu sarahatle teklifin aynen kabulü kararlaştı
rılmıştır. . 

154 ncüınaddeye ilâve edilmek istenilen lıü-
küm„der Genel kurmay başkanlığınca monedi-
len kitab ve sair matbuanın okunması ve taşın
masının talebe için okulluna salahiyetli heyet
leri tarafından kayidlerinin terkinini :müs-
telzim olacağmâ dair Encümen tarafından Hü
kümetle mutabakat hâsıl olarak töşbit edıUaı 
şekilde kabul olunmuştur. 

Encümenin yaptığı tadille lâyiha müsta
celiyet kararile müzakere ve kabulü dileğile umu
mî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 
Ankara 
M. ökmen 
Balıkesir 

0. İV. Burcu 
Kocaeli 

H. Tan 
Kayseri 

R. özsoy 
Bursa 

A. Akyüz 

M. M. : 

"'•'' Kocaeli 

Antalya 
T. Arıcan 

Kocaeli 
R. Akça 
Gazi Anteb 

ö. A. Âksvy 
Kayseri 

H. F. Perker 

• : i 

Kâtib ^ 
Erzurum ' 

F. Sirmen ? 
Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
İV. A. Küçüka 

Bursa 
8. F. Talmj 
Konya 

R. Türel 

\ 
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tttfKÛMETÎN TEKİM 

Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun 39 ncu 
maddesi aşağıda yazılı olduğu üzere değiştiril
miştir : , &' , 

Madde 39— 
1) Askerî şahıslar hakkmda hükmedilen aşa

ğıda yazılı cezalar askerî hapishanelerde infaz 
olunur. 

a - Subaylarla askerî memurlar hakkındaki 
tard ve ihracı mucib olmayan ceza hükümleri, 

b - Askerî okulların mekteblerinden kayidle-
rinin silinmesini icab ettirmeyen ceza hüküm
leri, 

c - Eratm askere girdikten sonra işledikleri 
suçlarından dolayı (6) ay veya daha az ceza hü
kümleri, ' : 1' -^ 

d - Her hangi bir mahkeme veya makam ve
ya heyet tarafmdan verilmiş ve katüeşmiş para 
cezalarından çevrilme altı ay ve daha az ceza hü
kümleri. 

2) Resmî bir kryafet taşıyan rütbeli veya 
rütbesiz askerî şahıslar hakkmda her hangi bir 
makam veya mahkeme taraf mdan verilen tevkif 
müzekkereleri askerî tevkifhanelerde infaz olu
nur. 

3) Aşağıda yazln katğileşmiş cezalar umumî 
ceza evlerinde infaz olunur : 

a - Subaylar, askerî memurlar hakkındaki 
tard veya ihracı mucib olan ceza hükümleri, 

b -Mekteblerinden kayidleü silinen askerî 
okurlar hakkındaki ceza hükümleri, 

o - Erat hakkmda (6) aydan yukan olan oe-
za hükümleri, 

d - Yoklama kaçağı, saklı, bakaya suçlan 
hakkındaki ceza hükümleri, 

e - Siviller hakkmda askerî mahkemelerden 
verilen ceza hükümleri 

4) Askerî şahıslar hakkındaki cezalar umu
mî ceza evlerinde çektirilirken üzerlerinden as
kerlik alâmetleri kaldırılır. Cezalan biten era
tm geri kalan askerlik hizmetleri tamamlatU-
nlmak üzere ciheti askeriyeye teslim olunur. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTİRİŞİ 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun lâyihası 

Talebelik hukukunun ziyamı mucib haller 

MADDE 1 — Askerî ceza kanunun iki mad
desi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiş ve 
numaraları hizalarındaki maddeler yerine ika
me Olunmuştur: ^ 

Madde 39 —- Hükümet teklifi aynen 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

6 - VI - 1938 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F, Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.t.M. V. G. t. V. Zr.V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

7 — 
Madde 154 — 1 - Sahtekârlık, hırsızlık, em

niyeti suiistimal, dolandzncılık, yalan yere ye
min, yalan yere şahidlik, iftira, dilencilik ve 
umumî adab ve nizama ve vatan aleyhine cü
rümlerden biri ile bir aydan fazla hapis veya 
ağır hapis yahud hukuku ammeden mahrumiyet 
cezalarına mahkûm olan askerî talebenin tale
belik srfatile iktisab ettikleri her türlü huku
kun ve muvazzaf hizmetten başka yedek subay 
ve gedikli erbaş olmak ve askerî hizmejfc ve me
muriyetlere ve mekteblere girmek hakkmm 
ziyama hükmolunur. 

2 - A) Talebe tarafından okunması veya ta
şınması Genel kurmay başkanlığınca mene-
dilmiş olan Mtab veya her türlü matbua ve sa
ir yazılan emir hilâfında okuduğu veya taşıdı-

B) Gayri tabiî mukarenette bulunduğu ve
ya bu fili nzasile kendisine yaptırdığı; 

Okulların salahiyetli heyetleri tarafından ya
pılacak tahkikatla sabit olan askerî talebenin 
kaydi terkin edilmekle beraber muvazzaf hiz
metten başka askerî hizmet ve memuriyetlere ve 
askerî mekteblere girmek hukukundan mahrum 
edilmelerine karar verilebilir. Bu karar aleyhi
ne en büyük adlî âmir nezdinde on beş gün için
de itiraz olunabilir. 

Amiri adlî karan tasdik veya askerî mahke
meye tevdi eder. Tasdik karan katğidir. 

MADDE 2 — 2034 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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