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1 — SABIK ŞZABIT HULÂSASI 

Millî Müdafaa vekilliğinden istifa eden Balıkesir 
mebusu 01. Kâzım Özalpm yerine Bursa mebusu 61. 
Naei Tınazın tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi okunduktan sonra 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
mazbata kabul edildi. 

Ordudan çıkarılacak hayvanların çiftçi ve yetişti
riciye satılmasına, 

Türkiye - Almanya arasındaki licarî mübadelelere 
aid Anlaşana ile ticarî mübadelelere ve tediyata müte
allik Protokolün tasdikma, 

Türkiye - Finlandiya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
11 numaralı listeye dahil pozisyonlarda tadilât yapıl
ması için Finlandiya Hükûmetile teati edilen mek-
tublarm kabul ve tasdikma, 

Türkiye - isveç Ticaret ve Kliring Anlaşmasına 
bağlı Protokoldeki listede münderiç bir tâbirin tadi
line dair kanun lâyihaları kabul edilerek cuma günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili tKâtib Kâtib 
Refet Canıtez Çanakkale Çoruh 

Z. G. Etili Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Türkiye - Yunanistan arasında akid ve imza 
edilen kliring anlaşmasına müzeyyel protokolün tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/1186) (Hariciye ve 
Iktısad encümenlerine). 

Tezkereler 
2 Türkiye - Yunanistan arasında akid ve imza 

edilen kliring anlaşmasına müzeyyel protokol, 2294 
sayîiı kanonun verdiği salâhiyete istinaden meriyete 
konulduğumdan keyfiyetin tasdiki hakkında Başve
kâlet ieekteresi (3/601) (Hariciye ve Iktısad encü
menlerine). 

Takrirler 
3 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi aza

sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1613 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 3135 sayılı kanunun muvakkat maddesinin tef
siri hakkında takriri (4/89) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine). 

Mazbatalar 
4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife

leri hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kanunun bazı 
hükümlerini değiştiren 3406 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1176) (Ruznameye) 

5 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşı
lanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Iktısad, Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/808) (Ruznameye). 

B İ R İ M C î d^ELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Faik öztrak 
Dr. Sadi Konuk (Bursa), Ali Zırh (Çorun) 

mam 
I 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — ANBÎÇME 

1 — Antalya mebusu Cecmi Ercinin andiçmesi 
BAŞKAN — Antalya mebusluğuna seçilen 

Cezmi Er$in arkadaşımız yemin edeceklerdir. 

Geçen celsede mazbatası kabul edilmişti. 
(Antalya mebusu Cezmi Ercin andiçti). 
(Alkışlar). 

1 — İ)evlet şûrası reisliği ile beşinci ömre 
reisliği ve> on azahk için seçim yapılması hakkın
da Başv&ffîlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye en
cümenlerimden mürekkeb Muhtelit encümen maz-

4 — SEÇİMLER 

batası (3/578) [1] 

[1] 50 ısayilı basmayazıya ek zabtın sonun-
dadır. 
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(Muhtelit encümen mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız reis, da
ire reisliği ve azalarm intihabmı ayni zamanda 
yapalım.. Kürsünün solundaki sepet reis için, 
ortadaki daire reisliği için, sağdaki de azalıklar 
içindir. Şimdi intihab dairelerine göre isimler 
okunarak rey istihsaline başlanacaktır. 

(Seyhandan başlayarak isimler okunmağa 
başlandı) 

BAŞKAN — Rey vermeyeni arkadaşlar varsa 
lütfen reylerini kullansınlar. Rey toplama mua-

1 — Of un Torvel köyünden KtvırcikoğuUa~ 
rından Pehlivanoğlu Mehmed Er soy un ölüm ceza-
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve > Adliye encümeni mazbatası (3/523) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum* Kabul bu
yuranlar lütfen işaret versinler. Etmeyenler ... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

2 — Türkiye - Almanya Ticaret Mukavelena
mesine müzeyyel İtilâfın tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz
bataları (1/586) [2] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresini icra edece
ğiz. Maddelere geçiyoruz. 

Türkiye - Almanya Ticaret Mukavelenamesine 
müzeyyel olarak Ankarada 19 mayıs 1936 ta
rihinde tanzim ve imza edilen 3 ncü İtilâf m 

tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye -

Almanya Ticaret Mukavelenamesine müzeyyel 
olarak Ankarada 19 mayıs 1936 tarihinde tan
zim ve imza edilen 3 *cü İtilâf 20 mayıs 1936 ta
rihinden muteber olmak üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1] 52 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[£'] Birinci müzakeresi 21 nci inikad zabtın-

dadır. 

melesi bitmiştir. 
Şûrayi devlet reisliğine verilen reyleri tasnif 

edecek arkadaşları tayin için kura çekiyorum. 
Reşad Mimaroğlu (İzmir), M&tat Aydın (Trab
zon), Hasan Saka (Trabzon), 

Daire reisliği için verilen reyleri tasnif ede
cek arkadaşlar : İrfan Ferid Alpaya (Mardin), 
Necati Güneri (Zonguldak), General Sıtkı Üke 
(Tokad), 

Devlet şûrası azalarına verilen reyleri tasnif 
edecek arkadaşlar : Mihri Pektaş (Malatya), 
Mehmed Seyfeli (Kırşehir), Atıf Tuzun (Çoruh). 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
3 — Türkiye ile Almanya arasındaki müba-

delâta ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 
1937 tarihînde imzalanmış olan Anlaşmanın tas
dikma dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Îktı
sad encümenleri mazbataları (1/894) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelâta 
ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 ta
rihinde Berlinde imzalanmış olan Anlaşmanın 

tasdikma aid kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasın

daki mübadelâta ve tediyata müteallik olub-30 
ağustos 1937 tarihinde Berlinde imzalanmış olan 
Anlaşma ve merbutları 15 eylül 1937 tarihinde 
meriyete girmek üzere tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN— Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum^ 
4 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 

kanunun 5 nci maddesile zeylinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesi
ne dair olan 3128 sayılı1 kanunun muvakkat 'bi
rinci maddesinde yazılı (memur ve askerv >men~ 
subları) tâbirinin tefsiri hakkında- Başvekâlet < 
tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/531) [2] 

[1,2] Birinci müzakereleri 21 nci inikad zap-
tındadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde

leri okutjjuyorum. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunda değişik
lik yapan 3128 sayılı kanuna ek kanun 

MADpE 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 
sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı as
kerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen bi
rinci muyakkat maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

(Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî 
memurluğa geçmiş olanlar bu madde hükümle
rinden istifade edemezler.) 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında bir ta-
dihıame yardır, okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun birinci maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu veçhile tadilini teklif ederim. 
Trabzon 

Raif Karadeniz 
MADDE 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 

sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı as
kerî menİLurlar hakkındaki kanuna eklenen ve 
3428 sayılı kanunla değiştirilen birinci muvak
kat maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Askejpî adlî hâkimlerle subaylardan askerî 
memurlu j a geçmiş olanlar bu madde hükmün
den istifade edemezler.» 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda bir 
tadü tekl|fi daha vardır, onu da okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahep, arzettiğim sebebler dolayisüe birin

ci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif eylerim. 

Askerî memurlar hakkındaki 3128 sayılı ka
nunu değiştiren 3428 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 sa
yılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı as
kerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen ve 
8 haziran fl938 tarih ve 3428 saydı kanunla de
ğiştirilen birinci muvakkat maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

«Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî 
memurluğa geçmiş olanlar bu madde hükmün
den istifade edemezler.» 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

FUAD i SİRMEN (Erzurum) — Bendenizin 
tadil takririmde istirham ettiğim şey, Bütçe en
cümeninin {şimdi okunan tadil takririnde de rica 
edilmiştir. \ 

Teklif olunan kanun lâyihasile tadili isteni
len 3128 numaralı kanunun bilahare 3428 numa
ralı kanunla tadil edildiğini işaret etmek lâzım-

geliyordu. Esasen Bütçe encümeni de ayni mü-
talea da bulunmaktadır. Binaenaleyh, maddenin 
bu şekilde tadilen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda veri
len bu takrirler birbirinin aynidir. Yalnız Fuad 
Sirmenin takririnde bir kelime fazlalığı vardır. 
Binaenaleyh, evvelâ bu takriri reyinize arzede-
ceğim. Takriri kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Bu tadille maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 11 şubat 1937 tarih 
ve 3128 sayılı kanunun meriyete girdiği tarih
ten muteberdir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkmda Fuad 
Sirmenin tadil teklifi vardır, okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzedeceğim sebebler dolayısile ikin

ci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

MADDE 2 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 sa
yılı kanunun ikinci maddesile bu maddeyi tadil 
eden 8 haziran 1938 tarih ve 3428 sayılı kanunun 
birinci maddesi hükümlerine tevfikan askerî 
adlî hâkimlerle subaylardan askerî memurluğa 
geçmiş olanların kıdemlerine yapılmış olan 
zamlar kaldırılmıştır.. ' 

Erzumum mebusu 
Fuad Sirmen 

FUAD SÎRMEN (Erzurum) — Heyeti Oeli-
lenize takdim edilen bu kanunun ikinci maddesi 
ile temin edilmek istenilen husus şudur. 

Askerî memurlar hakkmda 587 numaralı bir 
kanun var, bu kanunda askerî memurların de
recesi ile zabıtanın derecesi ayrı ayrı tesbit edil
miştir. Bilâhare 1455 numaralı kanun kabul 
edildiği zaman askerî memurların zabitana kar
şı 587 numaralı kanunun tesbit ettiği dereceleri 
birer derece aşağı indirilmiş ve bu yapılan mua
mele memurini askeriyeden küçük tabakada bu
lunanlar bilhassa Hükümetin gösterdiği esbabı 
mucibeye göre harblerin temadisi ve harb zam
larının nazarı itibare alınmaması dolayısile ka
nunen lâzım gelen zamanda terfi edememişler 
ve mağdur olmuşlardır. Bunların mağduriyetini 
telâfi için 3128 numaralı kanunla askerî memur
ların kıdemlerine 4 sene zam yapılmış ve mağdu
riyetin telâfisini Büyük Meclis bu suretle kabul 
buyurmuş. Hükümetin bu kanun için getirdiği 
esbabı mucibede deniyor ki, 3128 numaralı ka
nunla mağduriyetlerinin telâfisini istediğimiz 
memurini askeriye yalnız muamele ve hesab me
murları gibi memurini askeriyedir. Halbuki bu 
günkü mevzuatımızda bu tabir içine adlî hâkim
ler de girmektedir ve subaylıktan askerî memur
luğa geçmiş olanlar da vardır. Bunlarm da di
ğer memurini askeriye gibi 1455 numaralı tadil 

I neticesinde her hangi bir mağduriyete duçar 
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edilmiş olmamaları dolayısile, bunlarm 2312 nu
maralı kanunda memurini askeriye tabiri kulla
nılmasından dolayı askerî hâkimlerle subaylık
tan askerî memurluğa geçmiş olanların kıdemle
rine yapılmış olan 4 der senelik zam haksız bir 
zamdır ve bu memurları diğer zabitandan ileriye 
geçirmiştir. Ordu arasmda bir nevi mümtaz 
mevki verilmiş vaziyeti vardır. Bu doğru değil
dir diye bu 4 seneyi kaldırmak maksadile 3128 
numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsiri is
tenmiştir. Millî Müdafaa encümeni demiş ki as
kerî adlî hakimlerle zabitlikten askerî hâkim
liğe, memurluğa geçmiş olanlar 3128 numaralı 
kanunun ikinci maddesinin gösterdiği kıdem 
zammından istifade edemezler. Encümenin tef
siri budur. Bu lâyiha bilâhare Bütçe encümenine 
gitmiştir. Bütçe encümeni bakmışki mutlak ola
rak askerî memurlar tabiri kullanılmıştır. Bi
naenaleyh maddenin Millî Müdafaa encümeni
nin yaptığı gibi tefsiri doğru değildir ve tefsire 
tahammülü olmadığına kanaat getirmiştir. Fa
kat ayni zamanda Hükümetin de esbabı mucibe-
sini kabul etmiştir. 4 sene kıdem zammı yapıldı
ğı takdirde bu memurlar zabitana nazaran daha 
mümtaz mevkie geçirilmiş oluyorlar ki bu doğ
ru değildir. Bunun telâfisini düşünmüş ve şimdi 
kanunun ikinci maddesile tesbit ettiği hükmü 
koymuştur. Bu hüküm şudur : ( Bu kanun 
11 şubat 1937 tarih ve 3128 sayılı ka
nunun meriyete girdiği tarihten muteberdir. 
Yani bu gün kabul ettiğimiz kanun hükmü, bu 
4 sene kıdem hakkını veren 3128 numaralı ka
nun meriyete girdiği tarihten itibaren mute
ber tutuluyor. Şimdi Yüksek Meclisin kabul 
ettiği birinci maddede bundan istifade edemez
ler, diye tesbit edilen hüküm bu suretle onla
ra da teşmil ediliyor. Bu şekil Yüksek Mecli
sin şimdiye kadar tuttuğu usule bendenizce 
esas itibarile muhaliftir, hukuk esaslarına da 
mugayirdir. Bu gün kabul edilen bu hükmün, 
bazı vatandaşların ve efradın aleyhine, ihti
va ettiği hükümleri bundan iki sene, üç sene 
evveline irca etmek gayet tehlikeli bir yoldur. 
Bendeniz bu hususta bir tadil teklifi hazırla
dım. Bu teklifte Hükümetin ve Millî Müdafaa 
encümeninin kabul ettiği esaslar aynen muha
faza edilmiş bulunuyor. Yalnız bu tadil tekli-
file diğerleri arasmda ufak bir fark vardır. 
Bendeniz tadil teklifimde diyorum ki; 3128 nu
maralı kanun, ki bu da 2416 numaralı kanunla 
tadil edilmiştir. Bunlarla kıdemlerine zam ya
pılmış olan askerî hâkimlerin, zabitlikten as
kerî memurluğa geçen memurların kıdem zam
ları geri alınmıştır. Bu kanun bir tasfiye ka
nunu gibi haksız olarak verilmiş olan bir şeyi 
geri almaktadır ve bu kanun bu günden itiba
ren meri olacaktır. Evvelce kıdemlerine zam 
edilmiş olanların da kıdemleri kaldırılacaktır. 
Yalnız arada şu fark olacak: 3128 numaralı ka
nunun meriyet tarihile şimdi bu kanun kabul 

j edildiği takdirde meriyete gireceği tarih ara
sında dört senelik kıdemi almak dolayısile yük
sek dereceye terfi etmiş olanların almış olduk
ları menfaatler maaş şeklinde olsun, ücret şek
linde olsun bunlar kendileri için bir hakkı 
mükteseb olacaktır. Artık bunların istirdadı
na gidilmiyecektir. Bunlar mahkemeye müra
caatla bu hakkı mükteseblerini istihsal etmiş 
oldukları ilâmla temin etmişlerse bu ilâmların 
hükmü bu kanun meriyete girinceye kadar 
mahfuz tutulacaktır. Bendenizin tadil tekli
fimde arzettiğim nokta Hükümetin istediğini 
temin etmektedir. Ayni zamanda Bütçe encü
meninin tesbit ettiği şekli kaldırarak arzetti
ğim gibi hem hukuk esasatımıza mugayir, hem 
de' Yüksek Meclisçe kabul edilmemiş olan bir 
usul vazmdan bizi kurtaracaktır. Binaenaleyh 
tadil teklifimin okunarak kabul edilmesini is
tirham ederim. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar; bir 
kanunun manası, millete ve vatandaşlara temin 
ettiği hukuku ifade etmek bakımından, ehem
miyeti burada tekrar edilecek mevzulardan de
ğildir. Fakat Bütçe encümeninin hazırlamış ol
duğu bu ikinci madde, her hangi bir kanun 
tatbik mevkiine geçtiği, takriben bir buçuk, 
iki sene sonra bir çok vatandaşlara mükteseb 
haklar verdiğini nazarı dikkate almryarak, 
ruhunda daimiyet ve istikrar bulunan vazu ka
nunun maksadını iki sene evveline irca sure-
tile iptal gibi bir mana vardır. Bu, en basit bir 
anlayışla hiç bir kanun makabline şamil ola
maz, ancak şu veya bu şekillerde diye okudu
ğumuz mebahisi adiye içinde yazılıdır. 

Bir taraftan mütevazin yürümesi lâzrmge-
len zabitan hukukunun ehemmiyeti, diğer ta
raftan bu kanunun hükmünü icra etmek lüzu
munun ehemmiyeti karşısında hal çaresi ara
mak için bizim yaptığımız yegâne şey; zanne
derim ki gene kanunlarımızdan istiane etmek 
olacaktır. 

Fuad Sirmen arkadaşımız, bir kanunun ma
kabline şümulünün mahzurunu ifade etti, tekrar 
etmiyeceğim. Yalnız bir noktada çok durmak lâ
zım gelecektir. O da, mevcud kanunlara dayana
rak Millî Müdafaa vekâletine müracaat ettiği 
halde, haklarını alamıyan hâkimlerin, mahke
meye müracaat suretile, Temyizi askeriden al
dıkları kararlarla katği bir mahiyet iktisab 
eden hakları karşısındaki vaziyet ne olacaktır? 
Bu kanunun tadilâtını aynen kabul ediyorum. 
Fakat hukukunu ilâmla teyid etmiş olan bir va
tandaşın hakkını, bir kanun çıkarmak suretile, 
tebdil etmeğe, Büyük Millet Meclisi dahi, sa-
lâhiyettar değildir. Çünkü teşkilâtı esasiye bu
nu kemali sarahatle aynen şu suretle ifade et
mektedir. Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü 
maddesi: «Mahkemelerin mukarreratmı Türkiye 

[ Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti 
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hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı 
ahkâmına mümanaat edemez». O halde bizzat 
teşkilâtı esasiyenin bu kadar sarih hükmile sı-
yaneti altında bulundurmuş olduğu, mahkeme 
mukarreratmı iptal eher mahiyette bir kanun 
ve kara* çıkarmağa Büyük Millet Meclisi salâ-
hiyettart değildir ve böyle bir kanun teşkilâtı 
esasiye (kanununa muhalif olur. Kezalik ayni 
kanunun 103 neü maddesi «Teşkilâtı esasiye 
kanununun hiç bir maddesi hiç bir sebeb ve ba
hane ile ihmal veya tadil olunamaz, hiç bir ka
nun teşlpâtı esasiye kanununa münafi olamaz» 
diyor. Binaenaleyh bir taraftan 54 ncü madde 
ile mahkeme mukarreratmrn sarahaten B. M. 
Meclisi tarafından dahi tebdil, tağyir ve icra 
ve infazının tehiri kabil olamryacağı yazılıp du
rurken, ; en ufak kılma dokunulamıyacağı ya
zılırken böyle ilâm mahiyetindeki haklarm kal
dırılması yolunda bir kanuna, makabline teşmili 
suretile ; yapılacak işlere B. M. M. asla muvafa
kat edeınez. Binaenaleyh verilmiş olan ilâmların 
üzerinde; tedkik salâhiyetini dahi haiz bulunma
yan ve ancak onu infaz ile mükellef olan Dev
let, bilhassa Devletin teşriî müessesesi olan B. 
M. Meclisi, bunu ademi kabul ile mükelleftir. 
Bu bakımdan bendeniz, ne Fuad Sirmen arka
daşımın Bütçe encümeninkinden daha mutedil 
olan teklifini, nede Bütçe encümeninin tekli
fini bu günkü şeraite muvafık bulmuyorum. Di
yorum kî, bu tadilât yapılmıştır ve bundan isti
fade edenler etmiştir. Bu istifade edenler vazıı 
kanunun* yapmış olduğu bu kanundan istifade 
ederek bir hak sahibi olmuşlardır. Hâkimlerin 
kanunlara vermiş oldukları mana katği ilâm 
mahiyetmi aldıktan sonra hukukî mahiyette 
bir hususî kanun şeklini iktisab etmiştir. Her 
ilâm mahiyeti itibarile bir kanundur, çünkü teş
kilâtı esasiye kanunu bu ilâmm infaz ve icrasmı 
emrediyor. Binaenaleyh tebdil ve tağyirine im
kân verilmemiş ve hususî kanun mahiyetinde 
bulunan bir ilâmm icrası zarureti karşısında bu
lunuyoruz. Binaenaleyh bendenizce, birinci mad
dede yapmış olduğumuz tadil doğrudur. Bu ta
dilâtın devam etmesi lâzımdır. Fakat bu tadilât
tan sonra yani 11 şubat 1937 den sonra bu ta
dilâta müsteniden istifade edenler meyanmda 
hâkimler varsa hakları mahfuzdur. Bu hakları 
ne şekilde muhafaza edeceklerdir? Bu hakların
dan istifade etmeyenler varsa bu yeni kanunu 
yaptıktan sonra böyle bir hak iddia etmeğe se
beb yoktşır. Bu kanunun neşrine takaddüm et
mek vaziyeti karşısında bulunmak, herkesin 
hukuku müktesebesine, teşkilâtı esasiye kanu
nu ile Büyük Millet Meclisinin ne kadar riayet 
ettiğini gösteren güzel bir şahadettir. Bu ikin
ci maddenin, bu kanun neşri tarihinden mute
berdir, suretinde tadili ile meselenin radikal bir 
surette hallini teklif ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAUF KARADENİZ 
(Tarabzon) — Muvakkat madde hükmünün 

askerî adlî hâkimlere şümulü olmaması lâzım-
geldiğinde Millî Müdafaa encümeni, daha sonra 
söz söyleyen nj/uLb aıkadaşlarrm tamamile muta 
bık bulunuyorlar. Yalnız Millî Müdafaa encüme
ni tefsirle kabili haldir diye bir tefsir fıkrası 
yapmış, Bütçe encümeni de tefsirle kabili hal 
olmadığı neticesine varmıştır. Çünkü askerî me

murlar tabiri içinde sarahaten kanunun ifadesile 
askerî adlî hâkimler de dahildir denmektedir. 
Binaenaleyh, kanunun sarih bir ifadesine esba
bı mucibeye istinad ederek başka türlü bir mâna 
vermeğe tefsir susulile imkân yoktur. O halde 
vaziyet şu oluyor. Kanun yapılmış, metin tes-
bit edilmiş fakat kanun yapılırken metin esbabı 
mucibeden ayrı ve başka bir mâna verir şekilde 
yazılmış, yani metni kanun yanlış yazılmış. O 
halde çare nedir? Bir kanunun metni yanlış ya
zılırsa ve o maddei kanuniye tefsire mütehammil 
değilse yapılacak iş nedir? Çare nedir? (Tadil 
sesleri). 

Bu çare kanunu tadil etmektir. Fakat ka
nun tadil edilince tadiller istikbali hüküm altı
na alır, maziye tesir etmez. Ancak tefsirlerdir 
ki, maziye müessirdir. Şu halde ne yapmalıdır. 
Çare ne dir? Bütçe encümeniniz düşünmüş bu 
maddeyi kabul etmiştir. Bu madde ile tadil edi
len bu hüküm esas maddenin meriyete girdiği 
tarihten itibaren müessir olacaktır. Şimdi bu
yuruyorlar ki, kanun makabline şâmil olmaz. 
Evet şâmil olmaz fakat arzettiğim mesele gibi 
bir zaruret olursa kanunu makabline teşmil et
mekten başka çare yoktur. Esas itibarile Bü
yük Meclisi kanunun makabline teşmil etmekten 
meneden bir kanunda yoktur. Bu vadide kabul 
edilmiş bir çok misaller de vardır. Daha ge
çenlerde bir muahedenin daha evvelden meriyet 
mevkiine girmesini kabul buyurdunuz. Demek 
ki onda bir zaruret ve lüzum vardı. Bu da ay
ni zaruret ve lüzumdan mümbaistir. Bi
naenaleyh, bu bir hukuk kaidesidir, 
aksine muamele yapmayalım. Bu doğrudur 
fakat zaruret olursa mecbur olursak o kayde 
bir istisna koymakta hiç bir beis yoktur, işte 
Bütçe encümeniniz bunu böyle düşünerek bu 
fıkrayı bilerek makabline teşmil ettiğini ifade 
etmiş ve mazbatasında bunun bir zaruretten 
doğduğunu yazmıştır. 

EEMZt GÜREŞ (Gazi Anteb) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, tadil tek
lifi lâzımdır. 

REMZİ GÜREŞ — Mazbata muharririnden 
sual sorulamazını? 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Arkadaş
larınım hepsine maruzatımı bitirdikten sonra 
cevab vereceğim. 

Fuad Bey arkadaşım diyorlar ki evet dediğiniz 
doğrudur. Zaruret vardır. Fakat biz bu kanunu 

makabline teşmil etmekdense böyle bir hukukî ka-
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ideye - muhalif Mr hareket yapmakdansa ayrıca 
metni kanunla diyelim ki falan kanunla askerî. 
hâkimlere yerilmiş olan kıdem zammı geri alın
mıştır. Binaenaleyh buna karşı de diyoruz ki 
bu de ayni şekildir. Büyiik: Millet Meclisinin 
vermiş olduğu bir hakkı geri almak ayni şekil
de mahzurludur. Bu hakkı verdiniz kanunla şu-
kadar kıdem zammı veriniz dediniz. Sonra efen
dim bu fazla olmuştur. Bunu geri alıyorum de
mek ayni şekilde makable teşmil gibi mahzurlu 
bir ifadedir. Maahaza gerek bizim dediğimiz şe
kilde makable teşmil ederek gerekse Fuad beyin 
teklifi veçhile geri almak şekli ayni neticeye 
vardığı için Fuad arkadaşımızın verdiği tak
riri de kabule hazırız. 

Çünkü bizce o da, bu da kabul edilse netice 
değişmiyeceği için hangisi olursa olsun maksadı 
temin eder. Yalnız arada bir şey kalıyor. Refik 
înce arkadaşımız bir noktaya temas ettiler şim
di ona eevab vereceğim. 

Millî Müdafaa vekâleti bu askerî adlî hâ
kimlere' bu kıdem zammı keyfiyetini kabul et
memiştir. Çünkü o kanunun maddesinde sarahat 
varsa da esbabı mucibede başka olduğu için ka
bul etmiyor ve beni kurtarın diye Meclisten 
bu hususta tefsir istiyor. Bu tefsiri istemekle 
bende hâsü olan kanaat budur demiş oluyor. 
Vekâlelt Büyük Millet Meclisine bunu tefsir 
için sevketmekle beraber diğer tarafdan da 
alâkadarlar Askerî temyiz mahkemesine müra
caat ediyorlar ve diyorlar ki kanunun maddesi 
sarih olarak bize bu hakkı verdiği halde Millî 
Müdafaa vekâleti bize bunu vermiyor demişler. 
Ve bir ilâm taleb etmişlerdir. Mahkeme bak
mış. Bu sarahat karşısında haklarının verilme
si lâzımdır diye bir ilâm vermiş. Bize verilen 
izahata göre bu şekilde verilmiş olan da bir tek 
askerî memur için bir ilâm imiş. 

Şimdi arkadaşımız bihakkin diyorlar ki bu 
memurun vaziyeti ne olacaktır? Bu adamm vazi
yeti ilâma müstenid olduğu için, ne kanunla ve 
ne de her hangi bir şekilde değiştirilmesine 
Teşkilâtı esasiye kanunu müsaid değildir. De
ğiştirmek imkânı olmadığı için kanunu makab
line de teşmil etmek suretile yapsak bile bu 
ilâm tatbik edilecektir hükmünü icra edecektir. 
Ona çare yoktur. Bu itibarla arkadaşımızın en
dişeleri yerinde değildir. Yalnız arkadaşımız 
şimdi diyor ki, madam ki bu şekilde yapılmıştır 
Fuat beyin verdiği takriri de kabul etmeyin, 
Bütçe encümeninin kamunun makabline teşmili 
gibi bulduğu şekli de kabul etmeyin, ancak bu 
kanun neşri tarihinden muteber olsun. Fakat 
düşünmek lâzımdır ki, birinci madde ile aske
rî, adlî hâkimlerle subaylardan askerî memurlu
ğa geçmiş olanlar bu madde hükmünden istifa
de edemezler diyoruz. Sonra da kanun neşri 
tarihinden muteberdir dersek, arada geçen müd
det zarfmda bunu herkes isteyecektir. O halde 

bu birinci maddeyi ne diye kabul ettik? Za
ten kanunun bu maddesi muvakkattir. Mevcud 
olanlara tatbik edilecektir. Yeniler neşrinden 
istifade edemezler. Eskiler zaten istifade etmiş
lerdir, binaenaleyh kanun neşrinden muteber
dir demenin manası kalmaz. Bu karışık bir va
ziyet olur. 

Arzettiğim şekilde yaptığımız bu yanlışlığın 
tashih edilmesi lâzımdır. Bunun için de Fuad be
yin tadil teklifi de kabul edilse, bizimki de ka
bul edilse bizim için mesele yoktur. Yalnız ye
ter ki, bu şekilde yapılmış olan yanlışlık tashih 
edilmiş olsun. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Fuad Sir-
men ve Refik ince arkadaşlarımız kanunun ma

kabline tesmiHndeki mahzurları ifade ettilir. 
Onu tekrar edecek değilim. Yalnız bendeniz 
Bütçe encümeninin yaptığı bu kanun teklifinde 
varmak istediği netice ile, mazbatasında zik
rettiği esbabı mucibe arasmda bir tezat ve te
nakuz olduğuna işaret edeceğim. Bütçe encü-
meni, mazbatasında okumuş olduğumuz veç
hile bu kanunun mânasmm tefsire tahammül 
ohmyacağı kadar sarih olduğunu tesbit ettik
ten sonra tefsire mütehammil olmadığım bu 
suretle ifade ettiği bir kanunu makabline şamil 
bir kanun yapmak suretile tefsir etmiş oluyor. 

Çünkü malûmu âliniz olduğu veçhile kanun
lar muayyen ve gayet nadir istisnalar halinde 
makabline şamil olur, umumiyetle ancak istik
bali idare için vazolunur. Geçmiş hâdiseler o 
zaman mevcud. kanunların hükmü altındadır. 
Bunun istisnası tefsir kanunudur. Tefsirler ma
hiyeti itibarile kanundur, biz bunları karar şek
linde çıkarmakla beraber mahiyeti itibarile âm-
ve şamil ve mutlak bir kaide vazetmektedir. 
Tefsir kanunlarının vasfı mümeyyizi makabline 
şamil olmasıdır. Çünkü o kanun, eski bir ka
nunun ne mânayı haiz olduğunu ifade etmekte
dir. O itibarladır ki tefsir ettiği kanunun meri
yeti tarihinden itibaren hüküm ifade etmesi 
gayet tabiidir. Amma bunun haricinde, yine 
arzediyorum muayyen istisnalardan sarfınazar 
edilirse, kanunlar mutlak olarak makabline şa
mil olmaz istikbali idare için vazolunur. O halde 
Bütçe encümeni 2 nci veya 3 ncü maddesile: 
bu kanun «11 şubat 1937 tarih ve 3128 sayılı 
kanunun meriyete girdiği tarihden muteberdir» 
demek suretile de, kanunun gayet sarih olarak 
verdiğini kabul ettiği bir hakkı geri almak yo
lunu tutmuştur. Halbuki arkadaşlar kanunlar 
yanlış olmaz, kanun sarahati dairesinde tatbik 
edilmek lâzımdır. Yanlış olmaz belki ihtiyaca 
uygun olmayabilir. Bu' takdirde vazn kanun 
onu değiştirir. Fakat değiştirildiği tarihden 
itibaren merî olur. Kanun ihtiyaca uygun ol
masa dahi, merî olduğu müddetçe, bütün mut-
laâriyetile tatbik edilir. Bunu hâdisemize tatbik 
edersek 3128 saydı kanunun tefsir edilmk iste
nilen maddesi, Bütçe encümeni nazarında, ga-
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yet sarih ve vazıh olduğuna göre tefsir edile-
miyecek yani, onun hilâfında, makabline şamil 
bir hüküm mahiyetinde demektir. Şu halde, 
yapılacak şey ihtiyaca uygun olmadığı kabul 
edilirse, Büyük Millet Meclisi kabul ederse, 
bu hükmü ortadan kaldırmak ve yerine yeni 
bir kanun yapmakla bu halledilebilir. Bütçe 
encümeninin krymetli mazbata muharriri, bunu 
zarurete binaen yaptık buyurdular. Bu zaru
retin ne olduğunu, bir kanunun şu mânasmı, 
ihtiva ettiği kelime ve tâbirlerden dolayı şu 
mânada anlamağa imkân yoktur. Fakat bu an
laşılan mâna, vaziyet ve icablara uygun değildir. 
Zaruret bulunduğundan ileri geliyor mânasında 
kullannşşlarsa, bendeniz arzettiğim gibi, bunu 
kabul edemem. Bir kanunun açık olan mânası 
o açıklık dairesinde tatbik edilir, ihtiyaca uy
gun olmadığı ayrı bir meseledir, ihtiyaca uy
gun değilse yen; bir kanun yapılır, ihtiyaca uy
gun olarak o kanun tadil edilmiş olur. Makab
line şümul hakkında arkadaşlarımın burada 
söyledikleri şeyleri tekrar etmek niyetinde de
ğilim. İlâmlar vardır, mahkeme ilâmı derece
sinde mükteseb haklar vardır, bilfiil verilmiş, 
kabul edilmiş haklar vardır. O maddeyi Yüksek 
Meclis bu şekilde kabul edecek olursa, ilâmla
rın hükümden iskat edilmiş olması, verilmiş 
olan paraların istirdad edilmesi icab edecektir. 

Ol. KlAZIM SEVÜKTEKIN (Diyarbakır) — 
Verilecek para yoktur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Müsaade 
buyurun üç beş kişi olduğunu zannediyorum. 

Fazla olarak burada söylenmiyen bir nokta
yı arzedeeeğim. Millî Müdafaa vekâleti, zan
nettiğime göre, bu gün istisna etmek istediği, 
bu kanun hükümden istifade edemezler diye 
kanunu tefsir için Meclise müracaat ettiği adlî 
hâkimler sınıfından bir kaç kişi vardır. Bu hak
kı onlar için tanımış ve onların hakkını dörder 
sene ilerletmiştir. Eğer aksi varidse burada 
ifade buyrulsun, bendeniz katği olarak iddia 
edecek vaziyette değilim. Eğer böyle bir vaziyet 
varsa bu takdirde bu mânada dahi tefsire mü
racaat etmiş olmakla, vekâletin noktai nazarına 
uymayan bir vaziyet hâsü olacaktır. Yani bu 
gün bizzat vekâletin dahi kendilerine hak tanı
dığı bazı adlî hâkimler bu istifadeden mahrum 
kalacaklar ve hatta 3 sene evvel ettikleri isti
fade bile geri almacak demektir. Kanunların 
makabline şamil olmryacağı nazariyesine sebeb, 
böyle mükteseb hakların ve binnetice içtimaî 
sükûn ve huzurun ve cemiyetin menfaatinin 
ihlâl edilmemesidir. Kanunlar, istikbale aid 
hâdiseleri tanzim etmek için konmuş müeyyi
delerdir. Binaenaleyh bendeniz bu kanunun iki 
senelik tatbikatı neticesinde, eğer yanlış bir 
takım neticeler vermiş olsabile, kanunun sa
rih olduğunu, Bütçe encümeninin kabul etmiş 
olduğu veçhile, memleketin huzur ve selâmeti 
namma, kabul etmelidir. Bundan sonra ihti

yaca uymryan vaziyet varsa yeni bir kanunla 
değiştirebilir. Bendeniz hulâsai maruzatım 
olarak, takdim ettiğim takririmde de arzetti
ğim veçhile kanunun neşir tarihinden muteber 
olmasını arzediyorum. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Arkadaşlar, hukukçu ar
kadaşlarım bu lâyihanın ikinci maddesine yap
tıkları itiraz, bütün hakkı mükteseb esasına 
istinad ediyordu. Hakkı mükteseb her halde 
bir hizmet mukabilidir. Yoksa bir mazbata mu
harririnin veyahud bir encümenin yanlış bir 
tarzda tanzim ettiği kanunun her hangi bir 
fıkrasından istifade etmek tarzı değildir, zan
nederim. (Gürültüler). Müsaade buyurun da 
arzedeyim. 1455 sayılı kanunla hâkimler ken
di haklarını almış ve hatta orduda bulunan 
kendi smıf arkadaşlarının fevkinde bir dere
ceye çıkmış bulunuyorlar. Kabul buyurduğu
nuz bu 4 sene kıdem kanunu da sırf eski «Men
şei küttabı askeriye» den çıkan hesab memur
larının ve sairenin muharebe dolayısîle terfi 
edemediklerinden ve 1455 sayılı kanunla da sı
nıfları birer derece aşağıya indirildiğinden do
layı onların mağduriyetlerini telâfi etmek üze
re Heyeti Celilece kabul edilmiş bir kanundur. 
Bu kanunun gerek Hükümet tarafından gelen 
esbabı mucibesinde, gerek Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerinin esbabı mucibelerinde bu 
husus sarahatle zikrediliyordu. Bu suretle 
3128 sayılı kanunla dörder sene kıdem veril
mesi yazılırken maddei kanuniyede «askerî 
memurlar» tâbiri kullanılmış ve «hâkimlerle za
bitlikten askerî memurluğa geçenler hariçtir» 
kelimeleri konulmamış. Fakat arzettiğim gibi 
her 3 esbabı mucibe de gözden geçirilecek olur
sa görülür ki, bu, sırf mağdur olmuş olan men
şei küttabı askeriyeden bulunan muamele ve 
hesab memurlarının mağduriyetlerini telâfi için 
çıkarılmış bir kanundur. Ne hâkimlerle, ne de 
zabitlikten askerî memurluğa geçmiş olanlarla 
alâkası yoktur. 

Hakkı mükteseb meselesi; hukukçu arka
daşlar da pek güzel bilirler ki, hak ve hakkı 
mükteseb bir hizmet mukabilidir. Bir yanlış
lığın tatbiki değildir. Bunlar bir hak iddia 
ediyorlar. Şimdiye kadar böyle bir hak kim
seye verilmemiştir. Millî Müdafaa vekâletine 
müracaat edilmiş ve bir hak iddia edilmiş. Der
hal Millî Müdafaa vekâleti kendi sevkettiği 
kanunun esbabı mucibesini bildiği için bir tef
sirle Meclisi Âliye geliyor. Millî Müdafaa en
cümeni tefsir ediyor ve Bütçe encümenine tev
di ediyor. Bütçe encümeni ise tefsire hacet 
yoktur diye bir tesisle geliyor. Binaenaleyh 
Bütçe encümeni arkadaşlarım ve sair arkadaş
lar çok konuştular. Bir çok takrirler de veril
miştir. Bu izahatı göz önünde tutarak lâyiha
yı yeniden tanzim maksadile Millî Müdafaa en
cümenine istiyoruz. 
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BAŞKAN — Bu lâyiha Bütçe encümenile 

Millî Müdafaa encümenlerinden geçmiş olduğu 
için burada her iki encümen noktai nazarları
nı izah ettiler. Şimdi de bu encümenlerden bi
risi müzakere cereyan ederken tekrar yeniden 
tedkik etmek üzere encümene istiyor. Fakat 
tadil teklifini istedikleri zaman bunu kabul 
edip etmediklerini ifade etmiyorlar. Lâyihanın 
ikinci müzakeresindeyiz. İkinci müzakerede en
cümenler tadil teklifini ya kabul ederler veya 
etmezler. Kabul etmedikleri takdirde Heyeti 
umumiye hâkimdir. Binaenaleyh reyinize mü
racaat edeceğiz. 

BÜTÇE En. Rs. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Usul hakkmda söyliyeceğim. Bir 
lâyihayı müzakere etmiş olan encümenler mü
zakerenin her safhasında... (Kürsüye sesleri). 

Bir lâyihayı müzakere etmiş olan encümen
ler müzakerenin her safhasında lâyihayı encü
mene istiyebilirler. Bu taleb, arkadaşlarımız 
izahlarına göre, bu mevzuun yeniden tedkiki lâ-
zımgeleceği kanaatinin izharından başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh Millî Müdafaa encümeni 
lâyihayı geri istediğine göre Riyaset, Heyeti 
Umumiyenin reyine müracaat etmeden vermek 
mecburiyetindedir. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tadil teklifi hakkmda değil, 
yalnız lâyihanm encümene verilmesi lâzım mıdır, 
değil midir mevzuu üzerinde söz söyliyebilirsi-
niz. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Usul hak
kmda söyliyeceğim. Dahilî nizamnamenin 122 
nci maddesi şöyle yazryor: «Tadilnameler asıl 
maddeden evvel reye konur». Müteakib madde
de: «Munzam maddeler teklifi için de talimat
nameler hakkındaki usul tatbik olunur». Bu
rada encümene verilmemesi hakkmda bir ka-
yid olmadığına göre ve encümenin de istedi
ğine nazaran verilmesi doğru olur ( Encümene 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız izah ede
yim. Müzakere esnasmda söz söyliyen arka
daşlar; münhasıran tadil teklifini veren arka
daşlarla, lâyihayı tedkik eden encümenlerin re
isleri ve mazbata muharrirleridir. Yalnız bir 
arkadaş usul hakkmda söz söylemiştir. Eli
mizdeki nizamnameye sröre alâkadar encümen
ler tarafından bu şekilde bir lâyiha geri iste
nildiği takdirde verilmesi için bir sarahati ben
deniz hatırlamıyorum. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Kanun lâyi
hası veya teklifin birinci müzakeresi bittikten 
sonra arzolunan yeni tadilnamenin o lâyihanın 
tedkikine memur encümene verilmesi lâzımdır. 

Dahilî nizamnamenin 118 nci maddesi (Bi
rinci ve ikinci müzakerelerin cereyanı sırasmda 
takdim olunan tadilnamelerin aid olduğu encü

mene havalesini mazbata muharriri taleb ederse 
bu havale mecburidir) diyor. 

BAŞKAN — O halde dahilî nizamname mu
cibince bunu encümene tevdi ediyoruz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümene verilen lâyihadır; madde değildir. 

BAŞKAN — Lâyihanm birinci maddesi re
yinize iktiran etmiştir. Maddeyi Heyeti umumi
ye kabul etmiştir, müzakereye tekrar döneme
yiz. 

Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesi
ne müzeyyel itilâfın tasdikine dair olan kanun 
lâyihasına rey vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelâta 

ve tediyata müteallik olup 30 ağustos 1937 tari
hinde imzalanmış olan anlaşmanm tasdikma 
dair olan kanun lâyihasına rey vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
S — 1940 sayılı kanunun 2 nci 'maddesine "bir 

(E) fıkrası ilâvdsi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1134) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
ri okuyoruz. 

Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sa
ydı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — 7 - IV - 1932 tarih ve 1940 sa

yılı kanunun ikine maddesine aşağıdaki (E) 
fıkrası eklenmiştir : 

E - Tarifede sarahaten yerleri belli olmayan 
eşya ve emsali çeşidlerinin pozisyonlarını tayin 
eden Gümrük ve inhisarlar vekâletinin umumî 
kararları, Resmî gazete ile neşri tarihinden önce 
yapdmıs ve gümrük ve tarife kanunlarma göre 
katğileşmiş bulunan tahakkuklara tatbik olun
maz. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzedivorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmece Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzedivorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kanu
nun heyeti umumiyesi kaubl edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 21 nci inikad zabtın-
dadır. 
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6 — İdare Heyetinin,' Riyaseti Cumhur dai

resi teşkilâtı hakkındaki 2180 ve 3011 sayılı ka
nunları/n, hazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/83) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 16 mayıs 1933 tarih ve 2180 sa
ydı Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Riyaseti Cumhur dairesi : Umumî kâtiblik, 
Başyaverlik. Hususî kalem müdürlüğü, Yazı iş

leri müdürlüğü ile Daire müdürlüğünden ve 
Baştabiplikten teşekkül eder. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize addediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 6 ncı madde
sini değiştiren 9 haizran 1936 tarih ve 3011 sa-
yln lanjimun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

A - HUBUSÎ kalem müdürlüğü : Bir müdür ile 
dört kâtîbden mürekkebdir. 

Bu kalem, Reisicumhurun mahrem ve hususî 
muhaberelerini temto ve ifa eder. Müdür bu ka
lemin âıjairidir. Reisicumhurun resmî ve hususî 
mahiyeti haiz emirlerini yerine getirir. 

B - ŜTazı işleri müdürlüğü : Bir müdür ile 
dört kâtîbden mürekkebdir. 

Müdür bu kalemin âmiridir. Bu kalem, Reisi
cumhurun Büyük Millet Meclisi ve Hükümet da-
irelerile olan resmî muhaberatını ve diğer yazı 
işlerini temin ve Riyaseti Cumhura gelen ve gi
den evrikm kavid ve dosyalarını tanzim eder. 
Reisicumhur dairesi memurlarının sicil işlerini 
görür. 

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

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 11 nci madde
sini değiştiren 9 haziran 1936 tarih ve 3011 sa
yılı ka^^mm ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Rivaseti Cumhur dairesi memurları aşağıda
ki şekilde tayin ve terfi edilirler: 

A - IJTmumî kâtib, icra Vekilleri Heyeti ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikile, 

B - Başyaver ve yaverler, MiHî Müdafaa ve
kilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 

C - Hususî kalem, Yazı işleri, Daire müdürle-
rile Baştabib Umumî kâtibin inhası ve Reisicüm-

[1] Birinci müzakeresi 21 nci inikad zabtm-
dadır. 

hurim tasdikile, 
D - Kâtibler mensub oldukları daire müdü

rünün teklifi üzerine Umumî kâtibin inhası ve 
Reisicumhurun tasdiki ile, diğer memurları men
sub oldukları daire müdürünün inhası ve umu
mî kâtibin tasdikile tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaşın
dan başka (yaver tahsisatı) ve baştabibe kadro
daki maaşından başka (ihtisas tahsisatı) nam-
lrile muayyen bir ücret verilir. Bu tahsisatla
rın mikdan bağlı (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

CETVEL 
Memuriyetin nevi 

[1] 
Aded Ücret 

Lira 

Başyaver tahsisatı 1 200 
Yaverler tahsisatı 4 50 
Baştabib tahsisatı 1 400 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanuna bağlı ve 30J1 
saydı kanunla değiştirilen cetvel yerine bu ka
nuna bağlı (2) saydı cetvel konulmuştur. 

De. 

1 

3 
4 
5 
6 

4 
6 
7 

5 
6 
7 
7 

4 

CETVEL [II] 
Memuriyetin nevi 

Umumî kâtib 

Müdür 
Kâtib 

» 
» 

Müdür 
Kâtib 

» 

Müdür 
Kâtib 

Hususî kalem 

Yazı işleri müdürlüğü 

Daire müdürlüğü 

Daire memuru 
Mutemed 

Baştabib 

ve hesab memuru 
Baştabiblik 

Aded 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

Maaş 

150 

100 
90 
80 
70 

90 
70 
55 

80 
70 
55 
55 

90 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Riyaseti Cumhur memurları

nın vazife ve salâhiyetleri yapdacak bir nizam
name ile tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MUAKKAT MADDE 1 — 1938 malî yılı mu-

vazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Riyaseti Cumhur kısmından Başyaver ve 
yaverler tahsisatı kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Riyaseti Cum
hur baştabibine aid (ihtisas tahsisatı) 1938 malî 
yüı için mezkûr yd muvazenei umumiye kanu
nunun 36 neı (masarifi umumiye ve müstahdem
ler iaşesi) faslından tediye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabuledenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumisini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 — Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1045) 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Askerî fabrikaların tekaüd sandığı hak
kında bir kanun müzakere edilmişti. Bu ka
nunun bir maddesi Heyeti Celilenizce kabul 
edilen bir takrire binaen encümene verilmişti. 
Bir, İM maddesini de encümen almıştı. Encü
men yeniden tedkikatmı yaparak mazbatayı 
Riyasete takdim etmiştir. Bununla beraber ka
nun iki defa müzakereye tâbidir. Bu maddele
rin ruznameye almarak bu gün müzakere edil
mesini rica ediyorum. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Ruznamede yoktur. Fakat 
encümen hazırlamıştır. Ruznameye idhal ve bu 
gün müzakeresini teklif ediyor. Reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sandığın (A) kısmına aid ser
maye ve gelirleri şunlardır: 

1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî me
murların aylıkları tutarı ile fabrikalardan üc
ret veya yevmiye alan memur ve işçilerin üc
ret veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından 
her ay mecburî olarak tevkif edilen % 4 1er, 

2) Umumî bütçeden tekaüd hakkı olanlar 
müstesna olmak üzere alâkadarların aylıkları
nın % 3 ü nisbetinde her sene bütçesine kona
cak tahsisat, 

3) Sermayesinin husule getireceği temettü, 

4) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî pa
ra cezalan, 

5) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı 
harbiye teavün ve sigorta sandığmdan devre
dilecek mebaliğ. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — (A) ve (B) sınıflarına dahil 
bulunanlardan alelıtlak ağır hapis veya beş se
neden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, 
irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarmm birinden do
layı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile ve
ya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üze
re mükerrer hapis cezalarını müstelzim suçlar
la mahkûm olanların istihkaklarından sandıklar 
için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz ia
de edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Şu ka
dar ki, B sanlı mensublarmdan hizmet müddet
leri on beş sene ve daha ziyade olanların maaşa 
müstahak yetimleri bulunduğu takdirde parala
rı iade edilmeyerek cezalarının devamı müdde-
tince yetimlerine aylık bağlanır. 

Cezalarm hitamında bu aylıklar kesilib ve
fatlarında yine yetimlerine aylık tahsis olunur. 

Bunlardan Türk vatandaşlığını terkeden ve
ya vatandaşlıktan ıskat edilenlerin istihkakla
rından sandık için kesilmiş olan paralar temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkalan kesilir. 

Yukarıda yazılı suçlardan birile mahkûm 
olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. An
cak bunlarm aylık alması icab eden yetimlerine 
cezalarmm devamı müddetince tekaüd aylığı 
tahsis olunur. Cezalarmm hitamında bu aylık
lar kesilib vefatlarında yetimleri hakkında bu 
kanunun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını 
terk veya Türk Vatandaşlığından ıskat edilen
lerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, 
bunlarm bu kanun mucibince maaşa müstahak 
yetimlerinin haklan mahfuzdur. Ancak yetim
lerin maaş alabilmeleri için Türkiyede ikamet 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri şartır. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Bendeniz bu 
maddenin birinci fıkrasında bir noktanm tas
hih ve bir noktanm da tavzih edilmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. 

Tashihi icab eden nokta şudur : Cezaları ve 
cürümleri saydıktan sonra en sonunda ( ... veya 
asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üzere 
mükerrer hapis cezalarını müstelzim suçlarla 
mahkûm olanlar ) ibaresini ihtiva ediyor. Ka
nunda böyle bir şey yoktur. Yani mükerrer ha
pis cezalarmı müstelzim suç yoktur. Mükerrer 
hapis cezalarını müstelzim mahkûmiyet olabilir, 
asgarî bir sene hafif cezayi icab ettiren müker
rer mahkûmiyet olabilir. Binaenaleyh ibarenin 
(her defasında en aşağı bir sene hapis eezalan-
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nı müstelzim mahkûmiyet) şeklinde tashihi lâ
zımdır. 

İkincisi; tavzihi icab eden nokta : Burada 
bahsettikleri tekerrür kanunum teknik manada 
ıstılah olarak söylediği tekerrür müdür, yoksa 
alelade mahkûmiyetlerin taaddüdü müdür? Bu
nun izahtoı rica ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bunu geçen defa da sual buyur
muşlardı. Yalnız encümenin meşguliyeti sıra
sında, kendileri de meşgul bulunuyorlardı, bir-
leşemedik. Bütçe encümeni bu maddeyi 1683 nu
maralı tekaüd kanununun hükümlerinden almış
tır, bu tekaüd sandığı hakkında da ayni for
mülü koymuştur. Bu itibarla biz ve Hükümet 
bu kanunu hazırlarken encümenlerin hepsi de bu 
metin üzerinde hiç durmadık. Ayni mahiyette 
olmak üzere metni buraya nakletmiş bulunuyo
ruz. 

Yalnız söyledikleri doğrudur. Burada biraz 
daha vuzuh temini noktasından söyledikleri şe
kilde yazabiliriz. Hiç şüphe yok ki, buradaki 
tarz bir memurun bir seneden ziyade hapis ce-
zasile mahkûmiyeti vaziyetidir. Binaenaleyh 
onu bu şekilde de yazabiliriz : « Bir seneden 
aşağı olmamak üzere hapis cezasüe mükerreren 
mahkûm olanlar » veyahud « Bir seneden fazla 
hapis cezasile mükerreren mahkûm olanlar ». 

ALÎ EİZA TÜREL (Konya) — « Mütead-
did » kelimesi kullanılsa daha eyi olur. Türk ce
za kanunundaki tekerrürle karışması ihtimali 
vardır. 

SIRRI DAY (Devamla) — Fek âlâ, mesele 
yoktur. O halde « Bir seneden aşağı olmamak 
üzere hapis cezasile müteaddid defalar mahkûm 
olanlar » şeklinde yazalım. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Ali Riza Türel tarafından teklif ve encümen

ce de kabul edilen şekilde maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun şü
mulü dahilinde bulunan fabrikalarda çalışan
ları ve 805 numaralı kanunla teşkil edilen san
dıkta istihdam edilenlerin 895 numaralı kanu
nun meriyeti tarihinden sonraki müddete aid 
hizmetleri A smıfmda geçmiş sayılır. Bunlarm 
% 4 aidatı hesablarına borç yazılarak bundan 
895 numaralı kanun mucibince kendilerinden 
kesilen paralarla deniz kısmmda çalışanların te
mini istikbal sandığmdaki mevduatı faizsiz ola
rak borçlarına mahsub edilir ve bunlardan borç
lu kalanların borçları aylıklarından sandık ai
datına ilâveten ve ayni şartlarla % 5 kesilmek 
suretile tahsil edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanun hü

kümlerine göre A srnıfı için % 3 ve B sınıfı için 
% 5 nisbetinde Hazinece sandığa yapılacak yar
dımlar 1 haziran 1939 tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Bu kanun neşrini takib eden 
ay başından muteberdir. 

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

MADDE 48 — Bu kanunun tatbikma Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Cenaze nakline mah)sus beynelmilel iti-

lâfnameye iltihakımız hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümenleri mazbataları (1/1136) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfname-
ye iltihakımız hakkında kanun 

MADDE 1 — 10 şubat 1937 tarihinde Ber-
linde tanzim edilip Türkiye Cumhuriyeti ve 
alâkalı diğer Hükümetler murahhasları tara
fından imza edilmiş olan ölülerin nakli hak
kındaki beynelmilel itilâfname kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap
maya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Almanya Ticaret Mukavelesine mü-

zeyyel itilâfın tasdikma dair kanun lâyihasın
da reye iştirak edenler (255) dir. Muamele ta
mamdır. Kanun (255) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasmda mübadelât ve 
tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 tarihin
de imzalanmış olan Anlaşmanın tasdikma dar 
kanun lâyihasında, reye iştirak edenler (255) 
dir. Muamele tamamdır. Kanun (255) reyle ka
bul edilmiştir. 

[1] 54 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Devlet şûrası reisliği için yapılan intihabda 

reye iştirak edenler 247 dir. Muamele tamamdır. 
İsmail Hakkı Gorekli 200, Saffet Tuncay 34, 
Mtftt Kalabalık 12, Salâhaddin Odabâşîoğlu 
1 rey almışlardır. Bunlardan İsmail Hakkı Go
rekli 200 reyle Devlet şûrası reisliğine intihab 
edilmiştir (Alkışlar, Allah muvaffak etsin ses
leri). 

Devlet şûrası Beşinci daire reisliği için ya
pılan intihabda reye iştirak eden arkadaşların 
adedi 236 dır. Muamele tamamdır. 

Salâhaddin Odabaşı, 216 
Nusret Doğruer, 12 
M. Nuri Kayaalp, 8 rey almışlardır. Bunlar

dan Salâhaddin Odabaşı 216 reyle Daire reisli
ğine intihab edilmiştir. 

Azalıklar için 262 zat reye iştirak etmiştir: 
Talât Balkır, 232 

Naci Akbay, 219 
Naili Tezgören, J221 
Talât Hıtay, 220 
Ali Server Sümer, 226 
Şefik Örüm, 218 
Kemal Arar, 215 
Memduh özoran, 208 
Edib Cemil Oyİıun, 204 
Avni Türel, 196 rey almışlardır. 
Bunlardan sonra diğer bir kısım arkadaşlar 

da muhtelif derecelerde rey almışlardır. İsimle
rini evvelce arzettiğim arkadaşlar aldıkları 
reylerle münhal azalıklara intihab edilmiş bulu
nuyorlar. 

Rüznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 de top
lanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzeyyel itilâf m tasdikma dair kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Kardhisar 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Eşref Demirel 

Aza adedi : 399 
Beye iştirak edenler : 255 

Kabul edenler : 255 
Beddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak etmeyenler : 144 
Münihaller : 0 

/ Kabul edenler ] 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Bifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
lürkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Ala taş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

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

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kura 
İhsan Tav 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
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Burdur 

Hasan Rıza Soyak 
Bursa 

Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Kor Gl. Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Eferid Talay 
Şekibe Insfel 

Çanakkale • 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza öteenç 
Eyub Sabrı Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr, Hamdi Berkman 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye önip 
Rüştü BekH 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigr# 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
lstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kıhç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 

Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ünor 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Muttaliıb öker 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Tahir Hitit 
Turgud Türfeoğlu 
Yaşıar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
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Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Ergin 
.Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 

Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

Stvas 
İsmail Mehmed Uğur 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

TJrJa 
Fııad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Yan 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Rasik Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmı Topeoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
örge Evren 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener (îzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut (Hasta) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk • 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Pertev Demir-
han 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-

men 
Dr. Neşet Ömer Îrdelp 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam (V.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bş. V.) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken (îzinli) 
Şerif İlden 

Kırklareli 
ur. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dfblan 
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Kemalettin Olpak 
(izinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sday (V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Eahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 

Malatya 
İsmet İnönü (R. C.) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Milıri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (V.) 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

t : 24 20-1 
Refik İnee 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ura 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıcoğlu (İzinli) 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral, 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
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Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz (İzinli) 

Siird 
Hulki AydJ (Hasta) 
Memed Ali Kurdoğlu 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Erdem 
demgil (Hasta) 
Gl. Akif öztekin Er-
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Faik öztrak (R. V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 
(İzinli) 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

Türkiye ile Almanya arasmda mübadelat ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 tarihinde 
imzalanmış olan anlaşmanın tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 255 
Kabul edenler : 255 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Nafiz Aktm 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

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

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abkıs Giirer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
îsmail Hakla Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Kor. Gl. Naci Tınaz 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Rcfet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şckibo îıısel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Tsmot Eker 
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Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy dem ir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 
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Gümüşane 

Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
General Muhittin Akyü: 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
tbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
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Yeled Izbudak 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Mor ova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Muttalib öker 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 



Refik înce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Slaraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çdâruk 
îrfan FeHd Alpaya 

Muğla 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

t : 24 
Kâmil Îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

2044939 0 : 1 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
îsmail Hakkı Veral 

Sivas 
İsmail Mehmed Uğur 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

A iyon Karahisar 
Ali (Jetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
Haydar Çlerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı A tay 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Ceznai Erçân 
Dr. Cemal Tunca 
Basla Kaplan 
Tayfur SSkmen 
Tevfik Arjcan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topçoğlu 

Bahkesir 
Gl. Kâzrnı Özalp 
örge Evren 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

[ Reye iştirak 

Salih Bozok (İzinli) 
Bolu 

Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
H. Riza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgen er (İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Akif Aikyüz 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

etmeyenler J 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır' 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (Hasta) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Pertev Demir-
han 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer Îrdelp 
(İzinli) 
Dr. R. Saydam (V.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bş. V.) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Hamdi Aksoy 
Hasa Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 
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î : 24 20-1-1939 C : 1 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken (İzinli) 
Şerif İlden 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (izinli )| 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi GürpLıar 
(İzinH) 

Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 

Malatya 
ismet İnönü (R. C.) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (V.) 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (izinli) 
Naki Yücekök (izinli) 
Şevki Çiloğlu 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravay* 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Selim Sırrı Tarean 
(izinli) 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz (izinli) 

Siird 
Hu] ki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
(Hasta) 
Mitat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Faik öztrak (R. V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Haindi Ülkümen 
Hasan Saka 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak (I-
zinli) 
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S. Sayısı: 50 ye ek 
Devlet şûrası Reisliği ile beşinci daire Reisliği ve on azalık 
içm seçim yapılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 

dair Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen j mazbatası (3/578) 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Ad, ve Da. Muhtelit encümeni 18-I-1939 

Esas No. 3/578 
Karar No. 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrası reisi Reşad Mimaroğlunun tekaüdlüğünü istida etmesinden dolayı açılan Devlet 
şûrası reisliği ile 3546 sayılı kanunla yeniden teşkili icab eden Beşinci daire reisliği ve bu kanunla 
kadroya ilâve edilen sekiz ve vefat ve tekaüdlük suretile açılan iki ki, ceman on azalık için tertib 
edilen namzedler listesinin gönderildiğine ve gereğinin yapılmasına dair Büyük Millet Meclisine su 
nulan Başvekâletin 4-1-1939'tarih ve 6/57 sayılîtezkere Devlet şûrası kanununun 3 ncü maddesi 
mucibince teşekkül eden Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb encümene havale olunmak
la Adliye ve Dahiliye vekilleri hazır oldukları halde tedMk ve müzakere edilerek seçilen namzedler 
encümen mazbatasile birlikte Umumî Heyete sunulmuştu. 

Azalıklar içm Muhtelit encümence tesbit ve Hpyeti umumiyeye arzedilen zevattan bazılarının ka
nunî şartlan haiz olup olmadıklarının tedkikine lüzum görülerek mazbatanın encümene geri veril
meli! talebi üzerine Umumî Heyet tarafından mazbata iade olunmakla Adliye ve Dahiliye vekilleri 
hazır bulundukları halde tedkikat yapıldıktan sonra on azalık için üç misli namzed seçilmiş ve buna 
göre yeniden tertib ollnan namzedler listesi Devlet şûrası kanununun 3 ncü maddesi mucibince 
Umumi Heyet taraf rodan müteakib muamele ifa buyurulmak üzere bu mazbata Yüksek Reisliğe 

sunulmuştur. 

Devlet şûrası reisliği için 

1 — İsmail Hakkı Görekli Devlet şûrası tanzimat dairesi reisi 
2 — Mitat Kalabahk » > Mülkiye dairesi reisi 
3 — Saffet Tuncay » » Deavi dairesi reisi 

Devlet şûrası Daire reisliği için 

Salâhaddin Odabaşı Devlet' şûrası azasından 
Nusret Doğruer » » > 
M. Nuri Kayaalp » > » 

1 — 
2 — 
3 — 
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Devlet şûrası azalıklan için 

1 — Talât Balkır 
2 — Naci Akbay 
3 —Naili Tezgören 

4 — Talât Hıtay 
5 — Ali Server Sümer 
6 — Şefik öfüm 
7 — Kemal Arar 
8 — Memduh özoran 
9 — Edib Cemil Oyhun 

10 — Avni Türel 
11 — Fevzi Dal 
12 — Zihni îneeoğlu 
13 — İsmail Hakkı Yücel 
1 4 — Ramazan Onat 
15 — A. Durmuş Evrendilek 
16 — Abdülhak Savaş 
17 — Fevzi Toker 
18 — Sedad Aziz Erim 
19 — Adil 
20 — îsmail Hakkı 
21 — îhsan 
22 — Fahri Bük 
23 — Dr. Ekrem Tok 
24 — Kemal Galib Balkır 
25 — Süreyya Kip 
26 — Fazıl Özelci 
27 — Faik Türel 
28 — Hakkı Haydar Berksun 
29 — Nedim Nazmi Gürmen 
30 — Enis Behiç Koryürek 

Devlet şûrası Başmuavinlerinden 
Eski valilerden C. Merkez bankası murakıbı 
Ankara Hukuk mahkemesi reisi (Temyiz azalığı 
evsafını haizdir) 
Dahiliye vekâleti teftiş heyeti reisi 
Mülkiye başmüfettişi 
Nafıa vekâleti teftiş heyeti reisi 
Maliye vekâleti hukuk müşaviri 
Devlet şûrası başmuavinlerinden 
P. T. T. U. Md. den mütekaid 
Nafıa vekâleti hukuk müşaviri 
İsparta valisi 
Devlet şûrası başmuavinlerinden 

Vakıflar idaresi azasından eski valilerden 
İzmir ceza hâkimi 
Afyon valisi 
Burdur valisi 
Eski Aydın valisi mütekaid 
Tunceli vali muavini 
Eski valilerden iskân müfettişi 
Maliye vekâleti Varidat umum müdürü 
Eski Ankara mebusu 
Orman Fen heyeti reisi 
Sıhhat vekâleti içtimaî muavenet umum müdürü 
îktısad vekâleti Maadin umum müdürü 
Maliye vekâleti eski hukuk müşaviri 
Dahiliye vekâleti Vilâyetler idaresi umum müdürü 
Dahiliye vekâleti Mahallî idareler umum müdürü 
Vakıflar idare heyeti azasından eski vali 
Mülkiye başmüfettişi 
îktısad vekâleti iş dairesi reisi 

Muhtelit E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzurum 

8. A. Dilemre 
Kars 

E. özoğuz 
îçel 

/ / . Ongun 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Bursa 

S. F. Talay 
Erzincan 
A. Fırat 
Konya 

R. Türel 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Mardin 

Edib Ergin 
(Çanakkale 
8. Taşın 
Kütahya 
M. Somer 

Erzurum 
N. Elgün 

Ankara 
M. ökmen 

Burdur 
H. Onaran 

Malatya 
E. Barkan 
Kastamonu 

Dr. 8. Şenozan 
Zonguldak 

H. Türkmen 

Antalya 
Num,an Aksoy 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kayseri 
E. F. Perker 

Urfa 
M. Dinçsoy 

F. 

Antalya 
R. Kaplan 
Balıkesir 
Ö. Evren 
Kayseri 
R. Öz&oy 

Tokad 
II. Ergun 

Urfa 
Gökbudak 

« a » 

i S. Sayısı : 50 ye ek) 



S. Sayısı:52 
Ofun Torvel köyünden KıvırcıkoğuUanndan Pehlivanoğlu 
Mehmed Ersoyun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/523) 

T. C. 
Başvekâlet 16-VI-1938 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/4770 ' "" " " ' " . . " . . . . . - . . _ . " " " 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Of kazasının Nefsikono köyünde mukim ve Ofun Torvel 
köyünden KıvırcıkoğuUanndan Pehlivanoğlu 1314 doğumlu Mehmed Ersoyun ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Trabzon Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza da
iresince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî me
rasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 15 - VI - 1938 tarihli ve Ceza îş. U. Md. 287/168 
sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak hilece sunulnyuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. 
Adliye encümeni I 12 - 1 - 1939 
Karar No. 3/523 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Of kazasmm Nefsikono köyünden Ömeroğlu 
Hasanı taammüdle öldürmekten maznun Torvel 
köyünden Krvrrcıkoğnllarmdan Pehlivanoğlu 
1314 doğumlu Mehmed Ersoy hakkmda icra kı
lman muhakeme neticesinde Trabzon ağır ceza 
mahkemesince hükmolunan ölüm cezasmm tas-
dikma ve müteakib kanunî muamelenin Büyük 
Meclisçe ifasma dair Temyiz mahkemesi birinci 
ceza dairesinden sadır olan 14 - IV - 1938 tarih 
ve 291/1299 sayılı ilâm Başvekâletin 24 - V -
1938 tarihli tezkeresile Encümenimize havale 
edilmekle mezkûr ilâm ve bu işe aid dosya ted-
kik edildi : 

îlâm ve zabıtnameler mündericatına göre 
maktulün tapu ile mutasarrıf olduğu araziyi ev

velce imar etmesi bahanesile tasarrufunu tanı
mamak istemesinden mütevellid kin saikasile 
Ömeroğlu Kasanı uyurken tahra denilen demir 
parçasını kafasma vurmak suretile ağır yara
ladıktan sonra suç ortağı olub başkaca mahkûm 
edilen kardeşi Hızrrm yardrmile yanmakta olan 
kireç ocağma atarak öldürdüğü sabit olarak 
ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümence yapılan müzakere neticesinde 
Mehmed Ersoy hakkmda hükmedilen ölüm ceza
smm değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini lü
zumlu kılacak bir sebeb görülemediğinden Teşki
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibin
ce bu cezanm infazma karar verilmesi hususu
nun Umumî Heyetin tasvibine arzına ittifakla 



karar verilmiştir. 
Yüİksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Beisi M. M, Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fımd Sirmen 

Antalya Balıkesir Erzincan 
Nutnan Altsoy O. Niyazi Burcu A. Fırat 

Kayseri Kayseri Konya 
R. özsoy E, F. Perker R. Türel 

Manasa içel 
Refik Înc9 H. Ongun 

(S. Sfcytaı : 52) 



S. Sayısı: 54 
Cenaze nakline mahsus Beynelmilel itilâfnameye iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve İçtimaî 

muavenet encümenleri mazbataları (l/l 136) 

T.Ç. 
Başvekâlet 26 - IX -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4095 

t- Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cenaze nakline mahsus Beynelmilel itilâfnameye iltihakımız hakkmda hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 1 - IX - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

Ayni bir memleket dahilinde bir kasabadan diğer bir kasabaya veya bir memleketten başka bir mem
lekete nakledilecek ölüler vasrtasile her hangi bulaşıcı bir hastalığın sirayetine meydan verilmemek 
için bazı fennî esasların göz önünde bulundurulması ve bilhassa nakledilecek ölülerin tabutlanması 
işlerinde bazı fennî kaide ve tedbirlere riayet edilmesi lâzımgelmektedir. Bu işler için umumî hıf-
zıssrhha kanununa hükümler konulmuştur. Kanunda yurdumuz dahilinde bir kasabadan diğer bir 
kasabaya nakledilecek ölülerin tâbi tutulacakları muamelelere dair hükümler mevcud olduğu gibi 
ecnebi memleketlerden yurdumuza getirilecek ölüler hakkında da hükümler vardır. Kanunun 230 
ncu maddesi mucibince yurd dahilinde bir kasal adan diğer bir kasabaya nakledilecek ölülerin ta-
butlanma işlerinde riayet edilecek fennî usulleri göstermek üzere tesbit edilmesi icabeden talimat
name daha evvel vekilliğimizce tesbit ve neşredilerek tekmil vekilliklere ve sıhhat ve içtimaî muave
net müdürlüklerine gönderilmiştir. Yurd dahilinde yapılacak ölü nakliyatına aid bulunan talimat
name hükümlerinin yabancı memleketlerden yurdumuza getirilecek ölülere teşmili mümkün olamayaca
ğı gibi esasen bu gibi işlerin milletler arasında hususî itilâfnamelerle halledilmesi lâzımgeldiği ci
hetle umumî hıfzıssıhha kanununda bu noktalara temas edilmemiş ve yalnız ecnebi memleketlerden 
getirilecek ölüler için nakline müsaade edildiğine ve naklinde sıhhî bir mahzur bulunmadığına dair 
mahallinden bir vesika alınması lüzumundan bahsedilmiştir. Türkçeye tercüme edilen ilişik (ölülerin 
nakli hakkındaki beynelmilel itilâfname) bu husustaki boşluğu doldurarak her memleketin umumî 
sağlığı için lüzumlu olan bir ihtiyacı gidermiş bulunmaktadır. Paris beynelmilel hıfzım h:ıa ol'ismin 
daimî komitesi tarafından 1934 senesi meyanında esasları tesbit ve 1937 Sienesi şubatında Berlinde 
tanzim ve imza edilmiş olan bu itiiâtname başlıoa dört kısımdan ibarettir. Birinci kısımda ölülerin 
nakli için icabeden vesikalardan ve ölülerin tabutlanma usullerinden bahsedilmekte, ikinci kısım ka
ra, hava ve denizyollarile yapılacak nakliyata aid hükümleri, üçüncü kısım bazı nihaî hükümleri ve 
dördüncü kısım itüâfnamenin tasdik ve meriyet muamelelerile itilâfnameye iltihak tarzları gibi bu 
kabîl beynelmilel anlaşmalarda yapılması mutad olan formaliteler hakkındaki hükümleri ihtiva et
mekte ve itüâfnamenin son kısmında ölü nakli için kullanılacak vesikanın ne şekilde yapılacağı 
gösterilmektedir. 

Almanya, Mısır, Fransa, Romanya, Felemenk Hükümetleri tarafından kabul ve tasdik edilmiş 
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olan bu itilâfnameye iltihakımızda vekilliğimizce ve Hariciye vekilliğince fayda görülmekte olduğun
dan iltihakımızın temini için bir kanun projesi hazırlanarak işbu mucib sebebler layihasile birlikte 
sunulmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/1136 

Karar No. 3 
Yüksele Reisliğe 

3 - XII - 1938 

Cenaze nakline mahsus Beynelmilel itilâfna
meye iltihakımız hakkında hazırlanıb Başvekâle
tin 26 eylül 1938 tarih ve 6/4095 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası En -
cümenimize havale buyurulmakla Hariciye veki
li huzurile tedkik ve müzakere edilmiş ve aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 

katınıza sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Na. 
Trabzon Kastamonu 

Ilıasdn Saba 

Niğde 
Kâmil İrdelp 

Erzurum 
P. Demdrhan 

Şerif İlden 

Kocaeli 
8. Yiğit 

Kâtib 
Kastamonu 

Şerif tiden 

Kars 
M. Akyüz 

Bolu 
H. O. Çambel 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

- T. B. M. M. 
8. 1. M. Encümeni 
Esas No. 1/1136 

Karar No. 5 

16 - I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfna
meye iltihakımız hakkında hazırlanıb Başvekâle
tin 26 eylül 1938 tarih ve 6/4095 sayılı tezkere
mle gönderilen ve Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası, Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti hıfzıssıhha işleri dairesi reisi hazır 
bulunduğu halde mucib sebeblerile birlikte okun
du ve görüşüldü : 

Berlinde \ tanzim olunub Hükümetimiz tara
fından da imza edilmiş olan bu itilâfnameye il
tihakımız faydalı (görüldüğünden kanun lâyihası
nın, birinci maddesinin yazılışı biraz değiştirile
rek, kabulüne, ancak itilâfnamenin birinci mad
desinde her ölü için bir ruhsatname (ölü geçirme 
tezkeresi) lâzım olduğu ve ikinci maddesinde bu 
müruriyeden başka evrak bulunması mecburî tu

tulmayacağı yazılmış fakat 1593 numaralı umu
mî hıfzıssıhha kanununun 234 ncü maddesinde ec
nebi memleketlerinden getirilen ölülerin nakline 
müsaade edildiğine ve bunun için sıhhî mahzur ol
madığına dair mahallî idareden verilen vesikala
rın konsoloslarca tasdik edileceği ve bu vize ya
pılmadıkça ölülerin her ne tarikle gelirse gelsin 
memlekete duhullerine müsaade edilmeyeceği hük
mü mevcud bulunduğu ve yine bu itilâfnamenin 
4 ncü maddesinde âkid Hükümetlerden her birinin 
toprakları arasında veba yahud kolera ya-
hud çiçek veya lekelihumma hastalıkların
dan ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline 
ölümden ancak en az bir sene sonra mü
saade edilir denilmiş, halbuki umumî hıfzıs
sıhha kanununun 229 ncu maddesine ıgöre kole-

( S. Sayısı : 54 ) 
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üzere Yüksek Reisliğe sunulur* ra, veba, çiçek, şarbon, cüzzam ve ruam illetle

rinden vefat edenlerin nakli memnu olduğu gibi 
bunlardan defnedilmiş olanların vefatları tari
hinden itibaren üç sene ve diğer hastalıklardan 
vefat etmiş olanların bir sene mürur etmeden 
mezarlarından çıkarılarak başka bir mahalle na
killeri memnu olduğu cihetle iki kanun hüküm
lerinin tearuz etmemesi için umumî hıfzıssıhha 
kanununun zikredilen maddeleri tadil edilmek 
üzere hazırlanacak olan kanun lâyihasının Hükü
met tarafından bir an evvel gönderilmesinin te
mennisine karar verilmiştir. 

Yüce Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâf nameye 
' iltihakımız hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 10 şubat 1937 tarihinde Ber
imde tanzim edilip alâkalı Hükümetler murah
hasları ve bu arada Cumhuriyet Hükümetimizin 
Berlin Elçisi tarafından imza edilmiş olan ölüle
rin nakli hakkındaki beynelmilel itilâfname tas
dik ve kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yap
maya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 - IX -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F, Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr II. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

S. İ. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzurum Bursa Edirne 

Dr. A. F. Tuzer Dr. Refik Güran Dr. Fatma Memik 
Balıkesir Kayseri Konya 

Dr. H. V. Somyürek S. Turgay Dr. O. Ş. Uludağ 
Malatya Mardin Niğde 

Dr. II. Oytâç Dr. R. Levend A. Vefik Uluçay 
Ordu Sinob Bayazıd 

Dr. Z. N. Yaltırım H. Okan Dr .H. Kural 
Kütahya 

. Dr. Şakir Ediz 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfnameye 
iltihakımız hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 10 şubat 1937 tarihinde BerHn-
de tanzim edilip Türkiye Cumhuriyeti ve alâkalı 
diğer Hükümetler murahhasları tarafından imza 
edilmiş olan Ölülerin nakli hakkındaki beynelmi
lel itilâfname kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 54) 



— 4 — 
ÖLÜLERİN NÂKLİNE DAlR BEYNELMİLEL İTİLÂFNAME 

Aşağıda imzalan bulunan Hükümetler, cenaze nakline müteallik nizamnameler arasiftdaki mü-
bayenetteh çıkan mahzurlardan kurtulmak arzusu ile ve bu iş için ayni şekilde bir nizam konul
ması faydalı olacağı düşüncesile, Âkid memleketlerden her hangi birinin toprağında ölmüş kim
selerin cenazelerinin kendi topraklarına sokulmasını veya transit suretile geçirilmesini aşağıda ya
zılı şartlara riayet edilmek suretile kabul etmeği taahhüd ederler: 

,' • A - Umumî hükümler 

Madde — 1 

Her hangi bir vasıta ile ve. her hangi şartlar altında olursa olsun, nakledilecek her ölü için 
mahsus bir ruhsatname (ölü geçirme tezkeresi) lâzım olacaktır; ruhsatname bu anlaşmaya ilişik nu
muneye mümkün olduğu kadar uygun ve her halde ölünün adı, soyadı ve yaşi ile beraber ölü
mün vukubulduğu yeri, tarihini ve sebebini muhtevi bulunacaktır, ölü geçirme ruhsatnamesi ve
fat vukubulan yerin veyahud, mezardan bakaya nakli halinde, defin yapılan mevkiin salahiyetli 
makamı tarafından verilecektir. 

Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket lisanından başka bir de beynelmilel münasebetlerde en 
çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur. 

Madde — 2 

Bundan evvelki maddede gösterilen müruriyeden başka evrak bulunması mecburî tutulmıya-
caktır. Bu müruriyenin mesul makam tarafından ancak şu evrakın ibrazından sonra verilmesi 
lâzımdır: 

\e ölü ilmühaberinin tasdikli bir sureti: 
2e Cenazenin nakli hıfzıssıhha ve tıbbî, kanunî bakımlarından hiç bir itiraza mahal vermediği

ni ve cenazenin işbu itilâfnamenin hükümlerine uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu temin 
eden resntî şahadetnameler. 

Madde — 3 

ölü, nıadenden bir tabut içine konulacak, tabutun alt kısmı takriben 5 santimetre kalınlığın
da (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu, ilâ. gibi) mayi çekici bir madde ile örtülmüş, 
buna antiseptik bir madde ilâve' edilmiş olacaktır, ölüm bulaşık bir hastalıktan ileri gelmiş ol
duğu takdirde, cenazenin kendisi de antisepeik bir mahlûle batırılmış bir kefene sarılmış buluna
caktır. 

Bundan sonra madenî tabut, içinden hiç bir şey sızmayacak surette kapanacak (lehimlenecek) 
ve tahtadan bir tabut içerisine konulacaktır, iki tabut, içindeki hiç sallanmıyacak surette, birbiri
ne intibak edeceklerdir. Tahta tabutun kalınlığı en az 3 santimetre olacak, tahtaların birleştikleri 
yerler su sızdırmıyacak surette olacak ve tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre 
mesafeli burgularla temin edilecektir; tahta tabut madenden çemberle tahkim edilecektir. 

Madde — 4 

Âkid Hükümetlerden her birinin toprakları arasında, veba yahud kolera yahud çiçek veya lekeli-
humma hastalıklarından ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden ancak en az bir sene sonra 
müsaade verilecektir. <-

(S . Sayısı : 5 4 ) 
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B: hususî hükümler ; 

Madde — 5 

, Şimendiferle nakil için, yukarıda birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumi 
hükümlerden başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: 

a) Cenaze kapalı bir vagonda naklolunacaktır. Bununla beraber cenaze, kapalı bir cenaze ara
bası içinde teslim edilmiş olduğu ve o cenaze arabası içinde bırakıldığı takdirde nakil için açık bir 
vagon kullanılabilir. 

b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit ne kadar müddet içinde kaldırılması lâzım olduğunu tayin 
etmek her memleketin kendisine aiddir. Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu müddet içinde bilfiil 
kaldırılacağını kanaat verecek tarzda tesbit edebildiği takdirde cenazenin yanmda adam gitmesine 
lüzum olmryacaktır. 

c) Cenazenin yanında ancak çelenk, buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir. 
d) Cenaze, seri seyirle ve mümkün olduğu kadar aktarmasız olarak gönderilir. 

~ '• Madde — 6 

Otomobille nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden 
başka aşağıda yazılı kaideler tatbik olunur: 

a) Cenaze ya, tereihan, mahsus bir cenaze otomobilinde, yahud alelade kapalı bir otomobilde nak
ledilir. 

B) Cenazenin yanmda ancak çelenk, buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir. 

Madde — 7 

Hava yolu-ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden 
başka, aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: 

a) Cenaze ya, yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir hava gemisinde, yahud alelade bir hava 
gemisinin mahsus ve yalnız bu işe hasredilmiş olan bir kompartimanmda nakledilir. 

b) Cenaze ile birlikte ayni hava gemisinde yahud ayni kompartimanda ancak çelenk ve buket ilâ. 
gibi şeyler nakledilebilir. . . 

Madde — 8 

Deniz yolu ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümler
den başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: 

a) 3 ncü madde hükümlerine tevfikan madenî tabut üzerine geçirilmiş olan tahta dahi, hiç sal-
lanmıyacak bir surette, tahtadan adi bir sandık içerisine konulacaktır. 

b) Mezkûr sandık, gıda veya istihlâk maddeleri ile her türlü temasa meydan ve yolcularla mürette
bat için hiç bir sıkıntı vermiyecek surette bir yere konulacaktır. 

Maidde — 9 

ölüm gemi içinde vukuibulduğu takdirde cenaze bundan evvelki sekizinci maddede gösterilen 
şartlar altında muhafaza edilebilir. 2 nci madde mucibince lâzım olan evrak ve şahadetnameler va
purun bayrağını taşıdığı Devletin kanunlarına tevfikan tanzim edilecek ve nakil cenaze vapura yük
letilmiş gibi yapılacaktır. 

ölüm, cenazenin defnedileceği limana geminin varmasından 48 saatten dana az bir müddet içinde 
•-» vaki olmuş ise ve yukarıdaki 8 nci maddenin b işaretli fıkrasında gösterilen hükümlerin tamamile 

tatbiki için icab eden malzeme de gemide anevcud değil ise, ceset antiseptik bir maihlûle batırılmış 
bir kefene sarılarak, tahtadan sağlam bir tabet içerisine konulabilir. Bu tabut en az (3) santimetre 
kalınlığında tahtalardan, bunların birleştikleri yerler hiç bir şey sızmryaeak surette yapılır ve bur-

( S, Sayısı: 54) 
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gularla kapatılır; tahta tabutun alt kısmı önceden takriben beş santimetre kalınlığında (yer kömü
rü, testere talaşı, mangal kömürü tozu ilâ. gibi) su çekici madde ile örtülür ve bu maddeye antisep
tik bir madde ilâve olunur, tahta tabut, hiç sallanmıyacak bir surette tekrar tahtadan bir sandık içe
risine konulur. Bununla beraber ölüm 4 ncü maddede gösterilen hastalıklardan birinden ileri gelmiş 
ise bu fıkranın hükümleri tatbik edilmez. 

Bu madde seyahat müddeti 24 saati geçmiyen vapurlara tatbik olunmaz. Bu vapurlarda bir 
ölüm vaki olursa cenazenin bırakılacağı limana gelince onu mahallî salahiyetli makama teslim ederler. 

C - Nihaî hükümUr 

Madde — 10 

Bu itilâfnamenin gerek umumî, gerek hususî hükümleri, itilâf nameyi akteden memleketlerin 
birinden gelecek cenazelerin kabulü için - rüsum tarifeleri müstesna olarak - konulabilecek şartla
rın azamî derecesini gösterirler. Bu memleketler gerek iki taraflı itilâfların gerek müşterek bir an
laşma neticesi olarak alınan kararların tatbiki suretile, daha büyük kolaylıklar göstermekte serbest
tirler. 

Bu itilâfname, hudud mıntakalarının sınırları dahilinde nakledilecek cenazelere tatbik edilmez. 

Madde — 11 

Bu itilâfname cenazelerin hemen ölümden veya mezardan çıkarıldıktan sonraki Beynelmilel na
killerinde tatbik edilir. İtilâf nameniaı hükümleri her memlekette toprağa gömmek ve topraktan 
çıkarmak hususunda carî olan kaidelere hiç bir suretle halel getirmez. 

Bu itilâfname küllerin nakline tatbik edilmez. 

' Protokol hükümleri 

Madde — 12 

Bu itilâfname bu günkü tarihi taşıyacak ve bu tarihden itibaren altı ay zarfında imza edilebile
cektir. 

Madde — 13 

Bu itilâfname tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Alman Hükümetine tev 
di edilecektir. 

Tevdi olunan tasdiknameler beşe baliğ olunca Alman Hükümeti bunları bir zabıt varakası ile 
tesfbit eyliyecek ve bunun birer suretini Yüksek Akid Taraflara ve Beynelmilel Hıfzıssıihha Ofisine 
gönderilecektir. 

îşbu itilâfname mezkûr zabıt varakaları tarihinin yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. 
Bu tarihten sonra vukubulacak her tasdikname tevdiinde keyfiyet yukarıda yazılı usul daire- -

sinde bir zabıt varakası ile tevsik edilecektir. Yüksek Âkid Taraflardan her biri hakkında işbu 
itilâfname hükümleri kendi tasdiknamelerinin tevdi edildiğini tevsik eyleyen zabıtname tarihinin 
yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. 

Madde — 14 

Bu itilâf nameyi imza etmemiş olan memleketler ilk beş tasdiknamenin tevdiini gösteren zabıt 
varakasının tarihinden itibaren her an iltihaka kabul olunacaklardır. 
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TTer iltihak diplomasi yolu ile Alman Hükümetine gönderilen bir tebliğ vasıtasile yapılacaktır. 

Alman Hükümeti iltihaknameyi kendi hazinei evrakına koyacak ve keyfiyetten itilâfa iştirak eden 
tekmil Hükümetleri ve Beynelmilel hıfzıssıhha ofisini, hazinei evraka tevdii tarihinin tasrihile 
hemen haberdar edecektir. Her iltihak bu tarihin yüz yirminci günü meriyete girecektir. 

Madde — 15 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri itilâfnameye iltihak veya onu tasdik ettiği sırada bu itilâf-
nameyi kabul etmekle kendi müstemlekeleri, himayesi altındaki memleketler, deniz aşırı arazisi, 
veya tabiiyet veya mandası altındaki arazinin tamamı veyahud bir kısmı hakkında hiç bir taahhüd 
ve mecburiyet tekabbül etmediğini beyan edebilir. Bu takdirde işbu itilâfnamenin hükümleri bu 
yoldaki beyanatının matufu olan arazi hakkında tatbik olunmıyacaktır. 

Yüksek Âkid. Taraflardan her biri bilâhare Alman Hükümetine bir nota vererek yukarıdaki 
fıkrada mevzubahs olunan arazinin tamamı veya bir kısmı üzerinde işbu itilâf name hükümlerinin tat
biki fikrinde olduğunu bildirebilir. 

Bu takdirde itilâf name hükümleri tebliğde isimleri geçen arazi hakkında tebliğ tarihinin yüz 
yirminci günü tatbik mevkiine girecektir. 

Bunun gibi, Yüksek Âkid Taraflardan her biri (on altıncı) maddede tesbit edilen müddetin 
hitamından sonra dilediği vakit işbu itilâf name hükümlerinin müstemlekelerinin, himayesi altın
daki memleketlerin, deniz aşırı arazisi ile tabiiyeti veyahud mandası altındaki arazinin tamamı ve
ya bir kısmı hakkında tatbik edilmemesi fikrinde olduğunu beyan edebilir. Bu takdirde itilâf name, 
bu yoldaki beyanatın mevzuunu teşkil eden arazi hakkında bu tebliğin Alman Hükümeti hazinei 
evrakına tevdii tarihinden bir sene sonra kabili tatbik olmıyacaktır. 

Alman Hükümeti, yukarıki hükümlerin. tatbikatından olarak kendisine vukubulan tebligat ve 
beyanattan, bunların kendi hazinei evrakına tevdii tarihinin tasrihile işbu itilâfa dahil bütün 
memleketler Hükümetlerini ve Beynelmilel hıfzıssıhha ofisini haberdar edecektir. 

Madde — 16 

İşbu itilâfnameye iştirak etmiş olan memleketlerden her birinin Hükümeti itilâf hükümlerinin 
o memleket hakkmda tatbiki üzerinden beş sene geçtikten sonra .Alman Hükümetine diplomasi 
tariki ile tahrirî tebliğde bulunmak şartile dilediği zaman itilâf nameyi feshedebilir. Alman Hükü
meti feshe mütedair olan tebliği kendi hazinei evrakına koyacak ve keyfiyeti itilâfa dahil bulunan 
bütün memleketlerin Hükümetlerine ve Beynelmilel hıfzıssıhha ofisine tebliğin tevdii tarihini de 
tasrih ederek işar edecektir. Her fesih bu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

Madde — 17 

Evvelemirde vaziülimza Yüksek Âkidlerin tasvibine iktiran eylomedikçe işbu itilâfnamenin im
zası keyfiyeti hiç bir kaydi ihtiraz! ile müterafik olmıyacaktır. Kezalik itilâfnameye dahil bulu
nan bütün memleketler tarafından evvelemirde tasvib edilmedikçe ihtirazî kayidle müterafik tas
dikname tevdii ve mukavelenameye iltihak keyfiyetleri nazarı itibare alınfıııyaeaktır. Tasdikan 
]iJm;ıkal alâkadar memleketler murahhasları işbu itilâfnameyi imzalamışlardır. Berlinde 10 şubat 
1937 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilip Alman Hükümeti hazinei evrakında saklanacak 
olan bu itilâfnamenin usulüne göre tasdikli birer suretleri diplomasi yolu ile Yüksek Âkid Taraf
ların her birine gönderilecektir. 

Almanya namına: Belçika namına : 
Diekhoff Jacpues Davignon 

Fransa namma: İtalya namına: 
** Andre François Poncet B. Attolico 
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Şili namına: 

Luis V. de Porto - Segv,ro 
isviçre namına: 

POAII Dinichert 
Danimarka namına: 

H. Boffmeyer 

Çekoslovakya namına: 
Dr. V. Mastny 

Türkiye namına: 
M. H. Arpağ 

Zeyil 

Cenaze için müruriye 

Cenazenin tabuta konulması hakkında kanunî hükümlerin hepsi ifa edilmiş olduğundan 
. : . de, tarihinden . den (ölümün sebebi), '. 
yaşında (mümkün ise, katği olarak doğum tarihi) ölmüş olan nın (ölünün 
aile adı, kendi adı ve mesleği, çocuklar için babasının, anasının mesleği) cenazesi 
vasıtasile (nakil vasıtasının bildirilmesi) den (cenazesinin yola çıkarıldığı yer), 

yolu ile (geçeceği yol), ye (cenazesinin gideceği yer) 
nakledilecektir. 

Bu cenazenin nakline müsaade edilmiş olduğundan, toprakları üzerinden geçeceği memleketlerin 
makamları cenazenin serbestçe ve arızasız geçmesine müsaade vermeğe davet edilir. 
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