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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
daki tezkere kabul edildikten sonra 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
batalarla 

Konya ovası sulama idaresinin 1934 malî yık 
hesabı katğisine, 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesine, 

Devlet Havayolları hizmetleri için 1938 ve 1940 
malî yıllarına geçici taahhüd icrasına, 

istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bağlı cedvelde bazı tadilât yapılmasına, 

Lâyihalar 
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi ve bazı bütçelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (1/135) (Bütçe encü
menine) 

2 — Dahiliye vekâleti Merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
3184 sayılı kanuna bağlı cedvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası (1/131) (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

3 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadrosuna yeniden 
50 maiyyet memuru ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/132) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin vergiden müs
tesna tutulan arazi ve arsalar hakkında da tatbikma 
dair kanun lâyihası (1/133) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5 — Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların 
inşaat işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
devri hakkında kanun lâyihası (1/134) (Sıhhat ve 
içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
6 — idare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1938 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/2) (Bütçe encümenine) 

7 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisince sar
fiyatı muvakkate süratile yapılan tediyatm mahsubu 
hakkında kanun teklifi (2/3) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
8 — 1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikredi

len ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun 3 ncü mad
desinin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü dere
ce üzerinden terfihi icab edib etmiyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/100) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/101) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

Ordu subaylar hey etine mahsus terfi kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti ara
sında akdedilen veteriner mukavelenamesinin tasdikrna 
dair kanun lâyihasmm birinci müzakeresi yapıldı 
ve çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Eâtib 
Refet Canıtez Bursa Çanakkale 

Dr. S. Konuk Z. G. Etili 

miirekkeb Muhtelit encümene). 
Mazbatalar 

10 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi ve bazı bütçelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihasile idare Heyetinin, Ri
yaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması ve Büyük Millet [Meclisince sarfiyatı mu
vâkkate suretile yapılan tediyatm sureti mahsubu 
hakkında kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/134, 2/3) (Ruznameye) 

11 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) (Ruzna
meye) 

12 — Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/7) 
(Ruznameye) 

13 — Türkiye - Almanya arasında imza edilen Sü-
det Alman menatıkı ile Türkiye arasındaki ticarî mü-
badelât ve tediyatı tanzime mütedair protokolün tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad 
encümenleri mazbataları (1/19) (Ruznameye) 

14 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kliring anlaş
masına bağlı 4 numaralı listeye tiftiğin de idhali hak
kında kanun lâvihası ve Hariciye ve Iktısad encümen
leri mazbataları <,L 21) (Ruznameye) 

15 — Bergah anın Arif Bey mahallesinden Şerif -
oğlu Ali Urkmezin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/16) (Ruznameye) 

16 — Bergamanm Kınık nahiyesinin Karatekeli 
köyünden Memedoğlu Bekçi Osman Taşırın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/17) (Ruznameye) 

17 — Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğulla-
rmdan Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm cezasma çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/19) (Ruznameye) 

18 — Çinenin Alihan köyünden Bayraktaroğulla-
rından Ahmedoğlu Hasan Çayın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/21) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

— 94 — 
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19 — Çinenin Kabataş köyünden Kıralioğullarm-

dan Mustafaoğlu Ali Afşinin ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/22) (Ruznameye) 

20 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden Memedoğlu 
Ahmed Baktırın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

1 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

17 - IV - 1939 tarih ve 902 sayılı tezkere ile 
tekrar müzakeresine müsaade Duyurulması rica 
edilen 1/1167 numaralı « Askerî memurlar hak
kındaki 1455 sayılı kanunun 3 ncü maddesine ek 

1 — Sıvasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu 
Ohanes diğer adı Celâl Karabulut ile Istepanoğ-
lu Hampar Şanın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/32) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar ... 

Kabul etmeyneler ... Kabul edilmiştir. 
2 — Zongüldağın Gtaca köyünden Mustafa 

Eeisoğullarından Yusufoğlu Memed Alkanın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/37) [2] 

BAŞKAN — Ölüm cezası hakkındaki ikinci 
mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu). 

[1] 30 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 31 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/27) (Ruznameye) 

21 — Tefenninin Kır Mahallesinden Mesudbeyoğul-
larmdan Ali Çeliğin ölüm cezasma çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/34) (Ruznameye). 

kanun » lâyihasının yeniden tedkik edilmek üze
re geri alınması Millî Müdafaa vekâletinin 
5 - V -1939 tarih ve 91650 saydı yazısı ile isten
miştir. 

Bu lâyihanın iadesine müsaade buyurulması-
nı arzederim. 

8 - V - 1939 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
BAŞKAN — Hükümete iade ediyoruz. 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... tmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş
kilât ve memurini hakkındaki 3017 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/73) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz: 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununa ek kanun 

MADDE 1 — 9 - VI - 1936 tarih ve 3017 sa
yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununun 40 ncı maddesine bağlı 
2 numaralı kadro cedvelinin muhtelif kısımları
na bu kanuna bağlî cedvelde derece, unvan ve 

[1] Birinci müzakeresi 10 ncu inikad zaptın-
dadır. 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Kemâl Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk (Bursa). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 95 — 
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adedleri gösterilen memuriyetler ilâve edilmiş 
ve mezkûr cedvelin Tıb talebe yurdu başlıklı 
kısmı da bağlı cedvelde gösterildiği veçhile de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir tadilname 
yoktur. Maddeyi cedvelle birlikte reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden itibaren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâ
yihanın heyeti umumiyesi kabul buyurulmuştur. 

4 — Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat in
şası ve bunların kavimlerinde yapılacak istim
lâkler için vakıf paralar idaresinden istikraz 
akdi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/25) [1] 

BAŞKAN — Abidelerin tamiri hakkında bir 
lâyihai kanuniye vardır. (Hükümet bu lâyiha
nın müstacelen müzakeresi teklifinde bulunu
yor. Müstacelen müzakeresini reyi alinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, güzel bir kanun yapılıyor ve ge
çenlerde de arkadaşlardan biri Evkaf bütçesi 
münasebetile söylemişti. Yalnız bu abidelerin 
tamirinde nazan dikkate alınacak şey abidele
rin ne taşı, ne şekli, ne büyüklüğüdür, kıymeti 
ilmiye ve tarihiyesi olmalıdır. Bilhassa burada 
Hükümetin nazarı dikkatini çekmek istiyorum: 
Çanakkale vilâyetinin Lapseki kazasında ilk 
Türklerin Rumeli sahiline geçmek için yaptık
ları bütün tesisat, yeni ve eski Türk tarihinin 
en güzel abideleri orada mevouddur. Bir ker
vansaray vardır M, gerek mimarî değeri gerek 
tarihî krymeti bakımından ona baha biçmek 
imkânı yoktur. 

Ben bununla senelerce uğraştım. Ehalinin lû-
tüfkâr himayesile ancak bu abide ayak üzerin
de durabiliyor. Arkadaşlar, bunun çatısını tamir 
ettirmek imkânı olmadı. Okadar güzel bir şey
dir ki Türkün ilerlemek için neler düşündüğü
nü ve ne kudret gösterdiğini bu eser göstere
bilir. Bizim tarihî eserlerimiz yalnız cami, yal-

[1] 45 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

nız türbeden ibaret değildir. Bizim tarihî de
ğeri olan eserlerimiz mimarî kıymeti haiz 
eserlerimiz, kültüre hizmet edecek bir çok 
müessesatımız vardır. Bunun bir an evvel 
büyük eserler arasmda mevki alması lâ
zımdır. Şunu derhal söyliyeyim, halkımı
zın bu tarihî esere karşı gösterdiği alâka 
da gösterir ki oradaki eserler bugün simsi
yah bir abanoz olmuştur. Herbir kütük bu vazi
yettedir. Yapıldığından beri 400 küsur sene 
geçtiği halde kıymetini kaybetmemiş ve bizim 
tahribkâr eller, tabiat bile bunu yıkamamış, 
hatta gelen ecnebiler bir kalem kadar kesilerek 
kendilerine verilmesi yüz lira teklif ettikleri 
halde, halk o kadar gözü. açıktır ki bu teklifi 
kabul etmemiştir. Bu abide senelerden beri halk 
tarafından muhafaza edilmektedir. Ben bunu 
senelerce çok yakından takib ettim; maalesef 
anlatamadım. Ne tamir edildi, ne de tamir edil
mek yoluna gidildi. 

Çok rica ediyorum, nazarı dikkati celbedv 
yorum, Çanakkale havalisi bizim için, gerek 
yeni ve gerek eski tarihimiz itibarile en kudsî 
bir yerimizdir. Ehemmiyet versinler ve bu ker
vansarayı kurtarsınlar. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
ZİYA GEVHER TEİLt (Çanakkale) — O 

kadar söz söyledim, bir cevab verilmeyecek mi? 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul... 

(Gevab istiyor sesleri). 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Abidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar ida
resinden istikraz akdi hakkma kanun 

MADDE 1 — Abidelerin esaslı tamirine ve 
bunların harimlerinde eşhasın temellük ve tasar
rufunda bulunan gayri menkullerin istimlâkine 
ve yeni hayrat inşasına sarfedilmek ve Hazine
den taviz bedeli olarak filen yapılacak tediyat 
mikdarını geçmemek üzere Vakıf paralar idare
sinden 600 000 liraya kadar istikrar akdine Va
kıflar umum müdürlüğü salâhiyattardır. 

ZİYA <JEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ce
vab istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümetten kimse var mı? 
ZİYA GEVHER ETİLİ — Hükümetten kim

se yoksa müzakere edilemez. (Evkaf umum mü
dürü burada sesleri). 

EVKAF Ü. M. FAHRİ KİPER — Trakya 
umumî müfettişliği dahilindeki bütün abideler 
birer birer tedkik edilerek tamir edilmektedir. 
Buyurdukları Lâpsekideki Kervansarayı da ted
kik ettireceğiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
sene mi? 

UMUM MÜDÜR (Devamla) — Evet 939 da. 

~w — 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-

diyarum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek para ve faizleri, 2762 sayılı kanu
nun 10 ncu maddesi mucibince elde edilecek 
paralardan ödenir. 

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

MADDE 3 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek para, Hazineden taviz bedeli ola
rak filen tahsil edildikçe, _ bir taraftan Vakıf
lar umum müdürlüğü bütçesinin varidat kısmın
da açılacak hususî bir fasla irad ve ayni zaman
da masraf kısmmda açılacak hususî bir fasla 
tahsisat kaydedilerek sarfolunur. Bu tahsisatın 
senesi içinde sarfolunmayan kısmı ayni işlere 
sarfolunmak üzere müteakib seneler bütçelerine 
devredilir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

5 —• Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?... 

REFİK İNCE (Manisa) — Yıllık bütçemizin 
müzakeresinin yaklaşması münasebetile, malî 
vaziyetimiz hakkında umumî mütalealarda bu
lunmağa hazırlanırken bu hazırlıklarm içerisin
de resmî otomobiller.... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, bu otomobil 
lâyihası değildir. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Affedersiniz, 
yanıldım (Gülmeler). Maamahif bu mesele üze
rinde de mütaleam var. Müsaade ederseniz onu 
söyliyeyim. Istanbulda belediye ile vilâyet işle
rinin müşterek olmasmdan doğan çetrefil idarî 
bir vaziyeti halletmek üzere Hükümetin vuku-
bulan teklifini Dahiliye encümeni, tstanbul-
da muhtelif kazalar teşekkül etmiş ve bu kaza
ların başmda birer kaymakam da bulunduğu 
halde komiserlerin doğrudan doğruya mafevk-

[1] 47 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

lerile temasmı husule getirecek idari vahdetteki 
ahengini ihlâl bakımından mazarratlı görmüş 
ve bunu kendi noktai nazarma göre bir şekli 
halle bağlamış. Bu şekli halde: İnzibat ve asa
yişe taallûk eden meseleler de emniyet müdür
leri vali muavini mahiyetindedir, şeklinde ifade 
etmiştir. Emniyet müdürleri, inzibat ve asayi
şe müteallik meselelerde vali muavinliği salâhi
yetini kullanırken tebligatını ve münasebetini 
acaba polis müdürü olmak sıfatile doğrudan 
doğruya komiserlerle mi, yoksa valinin maiyeti 
olan kaymakamlarla mı yapacaklardır? Eğer 
komiserlerle yaparsa bir kaza dahilinde emni
yet komiserinin kaymakamdan ayrı olarak em
niyet müdürü ile münasebette bulunmasını asıl 
vahdeti ihlâl ettiği davası bu sefer alttan değil 
üstten bozulmuş olacaktır. Eğer bu muameleler
de muhabere ve teması kaymakamla yapacak 
olursa, işlerin iki kanaldan yapılması yolun
daki zorlukların önüne geçmek için bulunduğu 
farzolunan kolaylık ortadan kalkmış olur. 
Doğrusunu isterseniz ne Hükümetin teklifinde, 
Istanbulun ve belediyesile mülkî idaresi birle
şen sair mahallerin maruz bulunduğu müşkülâtı 
izale edebilir bir mahiyet buluyorum, ne de Da
hiliye encümeninin son formülünde böyle bir 
mahiyet görüyorum. Onun için atiyen zuhur 
edecek idarî ihtilâfların önüne geçmeğe me
dar olmak üzere hazırlanan formülün burada 
iyi izah edilmesine ihtiyaç vardır. Bu izahm Hü
kümet veya Dahiliye encümeni tarafından ya
pılmasını rica ediyorum. 

DAHİLİYE E. M. M. EDD3 ERGİN (Mar
din) — îstanbulun vilâyet ve belediye işlerinin 
tek idareye tâbi olması, Refik İnce arkadaşımı
zın telâkkileri veçhile, idare makanizmasına za
rar değil, büyük faydalar temin etmiştir. Ancak 
münhasıran emniyet ve asayiş işlerinde bu şekli 
idarenin, teaahhur ve belki de bazı karışıklığı 
badi olduğu tecrübelerle anlaşılmış bu
lunmaktadır. Emniyet işleri, günlük hâ-
disatı şümulüne alır. Bu itibarladır ki 
muhtelif makamlardan verilen emirleri, kaza 
teşkilatındaki emniyet ve asayiş âmirlerine teb
liğ ederken yanlışlıklar ve ekseriya teahhür-
ler vücude gelmektedir. İşte bunu önlemek 
maksadile yalnız İstanbul değil, belediye sı
nırları dahilinde kaza teşkilâtı bulunan vilâyet
lerde - ki bu birden fazladır, ziyadeleşmesi ihti
mali de vardır - bu tek idareye tâbi olan vilâ
yetlerde emniyet ve asayişe müteallik işlerde vi
lâyetin emniyet müdürünü, vali muavini sîfat 
ve salâhiyetile teçhiz etmek muvafık görülüyor. 
Istanbulda bir vali, iki de vali muavini vardır. 
Bu vali muavinlerinden ve validen kaza kay
makamları vasıtasile kaza komiserlerine ve em
niyet âmirlerine yapılacak tebligattaki teah-
hürleri önlemek maksadile - dir ki doğrudan 
doğruya emniyet müdürleri, vali muavini sıfat 
ve salâhiyetile, vali namma imza koydukları 
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emirleri kaza kaymakamlama tebliğ edecek
lerdir. Bu suretle görülmekte olan mahzur 
izale edilmi şolacaktır. Teklif edilmiş olan lâ
yiha bu maksadla tanzim edilmitşir. 

BAŞKAN — Abideler hakkındaki kanuna 
rey vermeyen arkadaşlar kaldı mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

REPÎK ÎNCE (Manisa) — Sual olarak sora
cağım. 

Misalle izah etmekte faide olacaktır, hem bi
zim tenevvürümüz için hem de tatbik edecek 
makamların tenevvürü için. 

Sarıyer kazası vardır. Bu kazaya tâbi me
selâ Beylerbeyi mmtakasında (Olmadı sesleri, 
gülüşmeler). Affedersiniz İstanbullu olmamak 
bir kabahat ise o cezaya razıyım. Yeniköy di
yelim, orada bir vukuat olsa, hem de ehemmi
yetli bir vukuat olsa o vaka ile alâkalı olan 
emniyet komiserinin tanzim ettiği evrak şimdiki 
seyri idarisile, yapılan kanuna göre hâsıl olacak 
seyri idarinin farklarının izahını rica ederim. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Arkadaşımız misal istediler. Zihnî bir 
hâdise emniyet ve asayişi ihlâl eden bir hâdise 
şöyle tasavvur edilebilir : 

Sarıyerde emniyet komiseri vardır. Yeniköy-
de bir vaka meselâ cinaî bir vaka hadis olmuştur. 
Bu gün müzakere etmekte olduğumuz lâyiha, 
meseleye doğrudan doğruya vali muavini sıfa-
tile emniyet müdürünün vaziyed etmesi salâhi
yetini verecektir. Emniyet müdürünün doğru
dan doğruya, valiye müracaat etmeksizin vali 
muavini srfatile emir verebilmesidir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Emniyet mü
dürünü buluncaya kadar valiyi bulur. Söz isti
yorum. 

Arkadaşlar, lâyihanın geri alınmasını teklif 
edeceğim (Bravo sesleri). Ben bizzat şahid olmu
şumdur. Üstündağ zamanında Îstanbulda bir 
emniyet müdürü vardı. Dahiliye vekili dosya
lan karıştınrsa görür, emniyet müdürü Üstün-
dağı dinlemezdi. Îstanbulda neler yapmıştır. Da
hiliye vekili teftiş dosyalarını ve tahkikat evra
kını lütfen karıştırırlarsa böyle bir salâhiyetin 
emniyet müdürlerine verilmesine katiyen taraf
tar olmazlar ve bizzat kendileri aleyhinde rey 
verirler. Onun için arkadaşlar, böyle gayri ta
biî salâhiyetler vermenin çok zaran olur (Bra
vo sesleri). 

Geçenlerde gazetelerde bir hâdise yazıldı. Da
hiliye vekili o hâdise üzerinde tahkikat yaptı 
mı, bize neticesini söylemedi. Istanbuldan bu
raya bir gazeteciyi getirmişler. Polisler vasıta
sı ile getirilen bu gazeteci hususî bir evde istic-
vab edilmiş, gazeteler bunu yazdı. Cumhuriye
tin şerefi ve idarenin yüksek şerefi namma, bu 
hâdise doğru ise, böyle salâhiyetler verilemez. 
Onun için lâyihanın geri alınmasını vekilden ri
ca ediyorum. Yahud da reddini taleb edeceğim 
(Doğru sesleri). 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Kanun lâyihası hakkında izahat vermezden 
evvel Rasih Kaplan arkadaşımızın sözlerine ce-
vab vermek isterim. 

Dahiliye vekiliniz Îstanbulda valiyi dinlemi-
yen bir Emniyet müdürünün mevcudiyetinden 
haberdar değildir ve üzerine mesuliyeti aldığı 
günden beri böyle bir hâdisenin vukuuna asla 
şahid olmadığını böyle bir hâdisenin vukuu?ıı 
meydan vermiyeceğini arzederim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Lu eskidir. 
DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Devamla) 

— Eğer eski ise ve kendileri de o zaman mebus 
idilerse o vakit sorabilirlerdi. 

Gazetelerin yazdığı bir hâdiseden bahsetti
ler. Bendeniz o gazeteyi okumadım ve bundan 
haberdar değilim. Zamanımdaki gazetelerde 
böyle bir sey görmedim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Ne diyor
sun birader? Öyle ise matbuat umum müdür
lüğünüz yoktur. 

DAHİLÎYE V. FAtK ÖZTRAK (Devamla) 
— Matbuat müdürlüğümüz var. Yalnız benim 
mesuliyeti deruhde ettiğim zamanlarda gazete
lerde böyle bir şey görmedim. Eğer eski ise ve 
ozaman kendileri haberdar idiyseler kendileri 
mebus sıfatile o zaman sorabilirlerdi. 

Kanun lâyihasına gelince; İstanbul tek bir 
şehirdir. Yaptığınız kanunla 12 kazası vardır. 
12 kazanın ayrı ayrı kaymakamı vardır, me
suldür, salahiyetlidir. Sorarım arkadaşlarıma, 
İstanbul gibi bir şehir inzibat noktasından par
çalanmağa müsaid midir? Ve kimdir onun me
suliyetini deruhde edecek adam? İstanbul bir 
tek şehirdir. 12 kazası vardır. Fakat hududlan 
yoktur. 

Bir gün bir saat Eyipte bir cürüm işleyen 
bir adam yarım saat sonra altı kaza ötede, Bey-

kozda bulunabilir. Vali polis müdürüne emir vere
cek, polis müdürü kaymakama emir verecek, 
hududu geçecek Fatihe haber verecek, oradan 
Eminönüne geçecek Beyoğluna haber verecek 
oradan geçecek Başiktaştan, Sarıyerden Bey-
koza haber verecek, hâdise böyle cereyan ede
cek. Hangi valiyi bu vaziyette nasıl mesul eder
siniz? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Valinin te
lefonu vardır, derhal emir verebilir. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— İstanbul valisine verdiğimiz vazifeleri bilir
siniz. Vali ayni zamanda İstanbul Belediyesinin 
reisidir bundan başka verilmiş bir çok munzam 
vazifeleri de vardır. Hiç biriniz inanırmısmız 
Îstanbulda vali diye oturan arkadaşımız bu ka
dar mühim işler arasında orta derecedeki işlerle 
doğrudan doğruya meşgul olabilsin Valinin 
bunlarla uğraşabilmesi için vakit bulmasına im
kân yoktur. Şu halde, emniyet ve asayiş işleri
ni yakmdan takib edecek olan Emniyet müdürü 
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vardır. Biz buradaki emniyet müdürlerini vali 
derecesindeki insanlardan seçeriz. îstanbulun 
Emniyet müdürü herhangi bir vilâyetin emni
yet müdürü gibi değildir. Buradaki emniyet 
müdürü vali derecesinde yüksek bir memurdur. 
Valinin yine işlerinin çok olduğundan dolayı 
iki tane muavini vardır. Muavinler de emniyet 
müdürü derecesindedir. Vali bir çok işleri 
kendi muavinleri vasıtasile yapar. Vali biz
zat her işte emir vermez, muavinleri çalı
şır. Bu işleri de muavinlerden birine 
tevdi ederse bu gim emniyet polis müdürünün 
elinde bulunmasından farkı nedir? Rica edi
yorum arkadaşlar, o işle yakmdan alakadar bir 
arkadaşa verilirse daha mı az isabetli olur? 
îşte bu sebebden dolayı encümenle hemfikir ola
rak bu lâyihayı huzurunuza getirdik. 

îstanbulun asayişini nazarı dikkate alarak 
bir başka çare buluyorlarsa arkadaşlarım lütfen 
bunu söylesinler, burada beraberce düşünelim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
arzettiğhn hâdiseyi duyar duymaz hemen vekâ
leti haberdar ettim. Sayın arkadaşım o zaman 
vekil değildi. Çok geçmedi arkadaşlar o hâdi
se tahakkuk etti. Fakat müdür vali oldu. Elan 
da validir. Vekil arkadaşım tahkik buyururlar
sa evrakmı bulurlar. Söylediğim hâdiseyi gaze
te yazdı; hatta o zaman henüz vekil olmayan 
arkadaşımızla koridorda okuduk, bunu vekâ
letteki mesul müdiran da okudular. Bu hâdise 
üzerinde elbette vekâletin nazar dikkatini cel-
betmeleri lâzmıgelirdi. Onun için rica ettim ki 
bunun üzerine size malûmat verdiler mi? 

Elimizde müzakere edilen lâyihaya gelince; 
îstanbulun emniyeti, İzmir vilâyetinin emniye
ti, Eskişehirin emniyeti, Hakkâri vilâyetinin em
niyeti hepsi Türk yurdunun emniyetidir. Türk 
ulusunun emniyetidir. Her yerin ihtiyacına göre 
valiye muavin verilmiştir. îstanbulun ihtiyacı
na göre de iki muavin verilmiştir. Vali İM mu
avini ile birlikte bu vazifeleri görürler. 

Emniyet müdürleri valinin vekili sıfatile, va
li sıfatile vazifedar edüirlerse salâhiyetleri çok 
ileriye gider. Onun için bu vaziyetlerin biz 
zararlarını gördük. Vekil arkadaşımız İsrar et
mesin, lâyihayı geri alsm. Emir almak için bu 
gün telefon, telgraf, her türlü tesisatımız vardır. 
Anında muavinler bulunur emir alırlar. îsrar 
edilirse o halde emniyet müdürü müddeiumumi
nin de vekili olsun. Müstacel anlarda ayni sı
fat ve salâhiyeti haiz bir müddeiumumi vekili
nin bulunması da lâzımdır. Onun için bu zaid-
dir; lâyihanın aleyhindeyim. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Derdin üzerinde 
esas itibarile ittifakımız vardır. Lâyihai kanu
niye şuS maksadı istihdaf etmiştir : 

Kaza emniyet memurları, emniyet ve asayişe 
taalluk eden meselelerde kaza âmirlerine yani 
kaymakamlara bağlı olmasm. Hükümetten ge-

I len teklifin mahiyeti budur. Çünkü emniyet 
âmirleri aledderecat merbut olduğu kaymakam
lıklar^ karşı vaziyet alırlarsa bunun husule ge
tirdiği kırtasiyecilik emniyetin istilzam ettiği sü-
rate mâni oluyor denmiş ve Hükümet teklifin
de bu suretle, emniyet teşkilâtı kaza emniyet 
âmirlerine, kaza emniyet âmirleri vilâyet emni
yet müdürlüğüne bağlıdır denmiş. Binaenaleyh, 
Hükümetin teklifi emniyet teşkilâtı ile kaza teş
kilâtı arasmua idarî bir ittisaİ bîrakmıyor. Yani 
îstanbulda bir kaza kaymakamı bir karakol üze
rinde nüfuz ve salâhiyete sahib olamayacaktır. 
Buna göre belki Hükümetin teklif ettiği kanun
da istihdaf edilen maksadın bu olduğu anlaşılı
yor. Kezalik kaza hududlan dahilinde kaza em
niyet âmirleri, vilâyet emniyet müdürierile mu
habere eder ve direktif alırlar. Binaenaleyh Hü
kümetin teklif ettiği lâyihaya göre direktifi; ka
za emniyet âmiri, bulunduğu kazanın âmiri ida
risi olan kaymakamdan değil, kendisinin mes
leki âmirinden olacaktır. Emniyet müdürlerinin, 
emniyet ve asayiş işlerinde valiye karşı merbu-
tiyet ve mesuliyetleri kanunlarındaki hükümle
re tâbidir Binaenaleyh emniyet müdürlerinin, 
mevcud kanunlarda valiye karşı merbutiyetleri 
baki kalryor, amma, emniyet müdürlüğünün al
tında bulunan küçük rütbelilerin idarei mülki
ye reislerine karşı irtibatları kalmryor manası 
çıkan bu lâyiha Dahiliye encümenine gelmiş, 
Dahiliye encümeni, bu kadar büyük olan vah
deti idariyi ihlâl eden ve kendisinin kazası da
hilinde husule gelen işlere karşı müdahale ede
meyecek bir vaziyette'olan idare âmirinin elim 
halini nazarı itibare alarak buna bir şekli hal 
bulmuş - Ben bir kaymakam olsam kim bilir ne 
vaziyete düşeceğim - . Benim derdim, bulunan bu 
şekli hal, emniyet /ve asayişin istilzam ettiği 
sürati temin etmedikten maada bu günkü vazi
yetin tersi oluyor. 

Çünkü emniyet müdürünün vali muavini 
olması, emniyet âmirinin ve memurlarmm 
kaymakamlarla münasebetlerini ve kaymakam
ların kazası dahilinde vukua gelen emniyet ve 
asayişe müteallik işlerinde alâkasızlığını icab 
ettirmez, alâkalandıracaktrr. O halde nerede 
kaldı esbabı mucibede; muhtelif idarelerin yek
diğerine karşı tedahülünden doğan şu ve bu 
zorlukların izalesi... Onlar yine olacaktır. 

İkincisi; emniyet müdürü vali muavini sı
fatını haiz olursa, mevcud vali muavinlerinin 
bu gibi emniyet ve asayişe müteallik emirler 
vermesinde hiç bir mani yoktur. Binaenaleyh 
manasız bir şey olur. îşte ibare aynen: (Vi
lâyet merkezlerindeki emniyet müdürleri, em
niyet ve asayişe müteallik işlerde vali muavi
ni sıfat ve salâhiyetini de haizdirler.) Bu sı
fat ve salâhiyet nedir? Vali sıfat ve salâhiye
tini haiz bulunan adam demektir. Şu halde 
emniyet müdürüne vali muavini dersek, zan-

I ederim ki, bunda müşkülâta maruz kalmır. 
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Zaten elinde topu tüfeği bulunan emniyet mü
dürlerine, lâzraıgeldiği kadar dert anlatmak 
zorken, bir de vali muavini salâhiyetini ver
mekle ellerinden ne çekileceğini siz takdir edi
niz. Onun için bu formül ne kırtasî muame
lelerin önüne geçecek, ne de işler daha güzel 
görülecek ve ne de intizamı idarî içerisine ye
ni bir nizam koyacaktır. Daha ziyade fayda 
yerine bir mazarrat görmüş olmıyalım. Bu ba
kımdan Dahiliye vekili arkadaşımızın noktai 
nazarlarına iştirak ederim, hakikaten bir teda
hül vardır. Fakat bu fıkranın bu faydayı te
min etmiyeceğine de kanaatim vardır. Bizim 
mazbata muharriri arkadaşımıza bir misal ola
rak söylemiştim. O misali söylemek suretile 
işin bu günkü vaziyetini hikâye etmiş oldum. 
Ya tstanbulu iyi bilmemekten veyahud sürcü 
lisandan yaptığım bu hatayı tashih ederek şöy
le söylüyorum: Sarıyere tâbi bir karakol dahi
linde vukua gelen bir asayiş meselesi doğru
dan doğruya zabtile, hâdisesile o dairenin men-
sub olduğu kaymakamlığa gider, Kaymakam 
aid olduğu mafevkine bildirir, işle emniyet 
müdürü meşgul olur. 

Hükümetin teklifine göre bu iş böyle olmı-
yacaktı. Hiç kaymakamlığa gitmiyecekti, ko
miser mafevki olan emniyet âmirine, emni
yet âmiri emniyet müdürüne verecekti. Bina
enaleyh mesele orta yerde kalacaktı. Bu gün
kü muameleyi kaldırarak onun yerine bunu 
korken bu kanunla mevcud vaziyet, emniyet 
müdürüne vali muavini dediğimiz vakit, hiç 
değişmiyor ve kaza kaymakamının vilâyetler 
teşkilât kanunu mucibince haiz olduğu salâhi
yete dokunulmuyor, kanunun, polis kayma
kama tâbidir, yolundaki hükümleri değişmiyor. 
O halde nasıl oluyor? Emniyet müdürü, em
niyet işlerinde valinin muavinidir, demekle mu
amelâtta sürati temin edecek bir vaziyet mey
dana getirilmiş olmuyor. Bu bakımdandır ki, 
bu kanunu maksadı tesri eder telâkki etmiyo
rum. Mümkünse daha iyi tedkik edilerek müza
kere edilerek müzakere edilmek ve işlenmek 
üzere encümene tekrar alınmasını rica ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Hükümetin bu teklifi iki sene evvel 
encümene gelmiştir. Orada uzun uzadıya müza
kere edilmiş ve kalmıştır. Bu müddet zarfmda 
vekâlet kendi kendine bu işleri tedvir etmek 
için bir yol bulmuştur ve polis müdürleri bil
fiil bu vazifeyi ifaya başlamıştır. Ondan sonra 
mesele üzerinde tedkikat yapıldı. İşin müşkülât 
membaı. Istanbulda kaza teşkilâtı olduğu gö
rüldü. ıstanbulda belediye hududları dahilinde 
kaza teşkilâtının mevcud olması hu işi doğur
du. Kaymakam idarî cihetten kazasından me
sul olduğu için elbette onun vesaitinden istifade 
etmek ister. Polis müdürü sıfatile bir zatm kay
makama muavenette bulunan emniyet teşkilâtı
na emir vermesi arada idarî noktai nazardan 

bir çok mahzurlar tevlid ediyor. Buna çare ol
mak için iki yol düşünüldü. Birisi böyle teşev-
vüşata meydan veren kaza teşkilâtının ilgası, 
diğeri emniyet müdürünün vaziyetinin tadili. 

Istanbuldaki kaza teşkilâtmm ilgasma de
faten gidemezdim ve o teklifle buraya gelemez
dim. Bir takım tecrübelerimiz var. Onlara ve
rilmiş vazifelerin sahiblerini tayin etmedikçe 
böyle bir teklifle huzurunuza gelseydim, elbet
te kabul buyurulmazdı. Onu size getirinceye 
kadar, onun çaresini buluncaya kadar bu vazi
yetin bu suretle devamma da sizin müsaade 
edeceğinize kani olmadım. 

Refik Şevket arkadaşımızla ihtilâfımız zan
nediyorum ki esasta değildir. Diyorlar M, encü
menin bulduğu bu şekil evvelce teklif edilen şe
kilden farklı değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Farklıdır. 
DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (De

vamla) — Evvelce teklif edilen şekilden farklı
dır, şu noktadan. Evvelki teklife göre, emniyet 
müdürü sıfatile kaymakamlara tebligat yapan 
zat, bu şekil kabul edildiği takdirde, valiye ni-
yabeten ve vali muavini sıfatile tebligat yapa
caktır. Emniyet müdürünün tebligatını hüsnü 
telâkki etmemek mevkiinde olan kaymakamlar, 
valiye niyabeten vaki tebligatı hüsnü telâkki 
edeceklerdir. 

Yol kısalmryacaktrr buyurdular. Yol kısala
caktır. Yüksek Heyetin malûmudur ki, her 
memuriyete verilmiş olan vazife ancak o memu
riyette bulunan insan tarafından ifa edilir. 
Hiç kimse bir memurun yerine kaim olarak o 
vazife ve salâhiyeti kullanamaz. 

Hiç bir vazifede kendi madununun yerine ka
im olarak iş görmez. Bundan yalnız asayiş ve in
zibat işleri müstesnadır. Mafevk inzibat memu
ru lüzum gördüğü zaman madun yerine kaim 
olabilir ve işi bizzat yapar. Vali muavini sıfa
tını verdiğimiz emniyet müdürü, icabında, emni
yet ve asayiş işlerinde mafevk sıfatile, vali mua
vininin yerine geçerek kaymakama, lâzımgelen 
emri verir. İşte böyle bir teklif yapıyoruz. Eğer 
bu teklif kabul buyurulursa eski mahzurlara bir 
Çare aramak için elimize bir fırsat vermiş olur
sunuz. Yoksa eski bulunan idare tarzma devam 
edilirse bir keşmekeş içinde kalırız. Teklifimiz 
budur. Kabul edib etmemek Heyeti Celileye 
aiddir. Takdirinize arzediyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, ben İM şeklin arasını bulayım diye kür
süye çıkmak istedim. Şimdi muhterem Vekilin 
beyanatından anladım ki Hükümetin teklifi ile 
Encümenin teklifi arasmda fark yoktur. Hem 
fikirdirler. Ben diyorum ki, Hükümetin teklifi
ni kabul edersek, muavin sözü zaten Encümen ta
rafından konulmuştur, diğeri daha yumuşak ve 
daha kabulü imkânlı bir şekil olur. Bence ar
kadaşlarımdan bazılarının söylediği vekayi, ka
nunda kelime olsun olmasm yine olur. veyahud 
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olmaz, iş; salâhiyet olsun veya olmasm, fena
lık yapmağa müsaid insanları o mevkie getir
mek veya getirmemek veyahud onları 
kontrol edib etmemek meselesidir. Da -
hiliye vekâleti kontrolünü bir Hükü
met uzvu olarak yaptıktan sonra bu dinle
nir mi? İşin asıl ehemmiyetli tarafı, nazarı dik
katimizi celbedecek tarafı Hükümetin yüksek 
kontrolü ile her hangi bir memurun şahsî to-
ğallübüne meydan vermemektir. Ve biz Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetine en küçük yoldan 
burada bunu söylemek vaziyetindeyiz ve buna 
mâni olmalıyız. Eğer böyle bir şey olmuşsa ka
bahat yine bizim oluyor. Çünkü kontrolü iyi 
yapmamış oluyoruz. Onun için bu kontrol vazi
fesinin yapılmış veya yapılmamış olması mese
lesidir. Bunu münakaşa etmek doğru değildir. 
Böyle bir şey olursa B. M. Meclisinin alâkadan 
mesul etmesi lâzımdır. Yapmazsa doğrudan 
doğruya biz kendimiz kendimizi mesul etmemiz 
lazımdır. 

Şimdi madamki, memlekette valilere idarei 
umumiyei vilâyat kanunu ile asayiş ve idarî iş
lerde yüksek salâhiyet verilmiştir, behemehal bu 
baki kalmalıdır. Arkadaşlar, Bir valiye huku
ku idare bu salâhiyeti vermiştir. Vali demek o 
mmtakanm her türlü asayişi ve idarî vaziyette 
hâkimidir. İdarei umumiyei vilâyat kanununun 
valilere verdiği haklan /ellerinden alırsak, elbet
te ki vilâyet makamını zayıflatmış oluruz. Ben 
onun içi dedim ki, emniyet müdürüne verilen 
« vali muavini » unvanı yine kalsın. Hükümet 
birinci teklifine rücu etsin ve o teklif üzerinde 
konuşalım, onu müzakere ve kabul edelim. Bu 
haklan alıb birer birer başkalarına tevdi etmek 
her halde idarî menfaatler değil, bilâkis mahzur
lar doğurur. Onun için muhterem Vekil ilk tek
lifinde İsrar etsinler ve buna muvafakat ederler
se mesele kalmayacaktır (Encümene gitsin ses
leri). Yalnız bir noktada endişem var; emniyet 
müdürüne vali muavini srfatmı verib de kazada
ki kaymakama doğrudan doğruya emir verdiği 
zaman kaymakamla aralarında bir ihtilâf olma
yacak mıdır? Endişem buradadır. Bunu berta
raf ederlerse çok iyi olacaktır. Emniyet mü
dürü komisere emir verdiği zaman bu sefer ko
miser kaymakamı dinlemeyecektir. Bu endişe 
bertaraf edilir ve vekil arkadaşım ilik teklifle
rine rücu edefcek olurlarsa bu mesele ortadan 
kalkacaktır 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Öyle 
görüyorum ki, bu kanunun ekonomi jenerali, Is-
tanbuldja ve bu teşkilâtı haiz olan diğer yerler
de zımnan bir polis valiliği ihdası manasmdadır. 
Filhakika bu sarih değildir Fakat emniyet mü
dürü, vali muavini sıfatile yani valiye danışma
dan; valiyi görmeden, Vali namnıa, valiye niya-
beten emir verecek ve bütün emniyet ve asayiş 
meselelerini kendi istediği gibi halledecektir Bu; 
polis valisi demektir Hakikaten belki tstanbul-

da bir polis valisi lâzımdır Nitekim bir çok Av
rupa payitahtlarında polis valisi vardır Bazı yer
lerde vali yoktur, şehremini vardır, o idarî iş
lere bakar, aynca polis valileri de, emniyet ve 
asayiş işlerile meşgul olur Biz de bunu yapmak 
istiyorsak mesele yoktur Bu teşkilâtı yapmak 
daha sarih olur ve hiç kimsenin itirazına mahal 
kalmaz Yok böyle değil de maksad başka türlü 
ise bu da emniyet teşkilâtına, Hükümeti mülki
yenin fevkinde bir rüçhan vermek manasını ta
zammum eder ki emniyet müdürü, vali sıfatile 
emir verecek, ne kaymakamın haberi olacak, ne 
valinin Emniyet memurunun istediği olacak. 
Netice* ne olur? İdarede bir teşevvüşü ve disib-
linde bir ihtilâli mucib olur. 

Sonra bütün bu derdler yalnız vukuatı adiye 
için ise o kadar gürültüye de mahal yoktur. 
Çünkü vukuatı adiyede emniyet vaziyeti bir 
nevi zabıtai adliye vazifesidir. Bir nevi değil 
vukuatı adiye bir zabıtai adliye vazifesidir. O 
noktai nazardan zabıta müddeiumumilerin emri 
altındadır. Bu teşkilâtla onlara takaddüm mev
kiine geçecektir. Zabıtai mania vaziyetinde ise 
idarei mülkiye âmirinin hududsuz ve kuyudsuz 
salâhiyetini bir emniyet müdürü veya memuru 
nasıl istimal edebilir? Zannediyorm bu noktai 
nazardan da bu teklif biraz bizim şekli teşkilâ
tımızla mütenasib görünmüyor. Lâyihanın en
cümene iadesi ve yeniden müzakeresinin müna-
sib olacağı fikrindeyim. 

FAZLİ GÜLEÇ (Bursa) — Arkadaşlar, İs
tanbul vilâyeti dahilinde kaymakamlık ve İs
tanbul vilâyetinde vali muavinliği yapmış ol-
maklığım itibarile zannederim ki bu vaziyeti 
tenvir edecek salâhiyete sahibim, af buyurunuz. 
Bendeniz maatteessüf bu kanunun encümende 
müzakeresi sırasmda mezundum, bulunamadım. 
Bendenize kalırsa Hükümetin teklifi doğrudur. 
Encümeninki sakattır. Hükümetin teklifi hak
lıdır. Çünkü kaza teşkilâtı tasavvur edildiği 
zaman kaymakamın hemen valinin yanı başmda 
olacağı tasavvur edilmemiştir. Kaidei umumi
ye ; kazanın ayrı, vilâyetin ayrı yerde bulunma
sıdır. 

İstisnaî olarak Istanbulda ve Ankarada 
şehrin büyüklüğünden dolayı böyle bir teşki
lât yapılmıştır. İstisnaî teşkilâtın icab ettirdi
ği zorlukları da istisnaî kaidelerle bertaraf et
mek lâzım ve zaruridir. İstanbul Polis müdü
riyeti her hangi bir işi yapmak için eğer ka
ideye uyacaksa bir tezkere yazacak, valiye 
imza ettirecek, tezkere Beyoğluna gidecek, 
kaymakam emniyet âmirine havale edecek. 
Tasavvur ediniz bir suç üzerinde tedkikat yap
mak için işin istilzam ettirdiği müstaceliyetle 
buna imkân var mıdır? (Gürültüler). Kayma
kama emir vermek için vakit yoktur. Bende
niz ezberden söylemiyorum. Oradaki tecrübem
le arzediyorum. Bunun haricine çıktığımız 
zaman Istanbulun asayişi muhtel olur. 
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RASİH KAPLAN (Antalya) — Rica ederim 

ne münasebet? 
FAZLI GÜLEÇ (Devamla) — Ben de sizden 

rica ederim, hakkınız yoktur sözümü kesmeğe. 
Söz söylemek istiyorsanız siz de çıkar söyler
siniz. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bağırma, 
sonra kürsüye çıkmağa cesaretim kalmaz. (Gü
lüşmeler). 

FAZLI GÜLEÇ (Devamla) — Eğer bunu, 
bu kanunu esasından reddederseniz, Istanbu-
lun asayişi muhtel olur. Muhtel olmaması için 
Muhterem Vekilin izah ettikleri ve devamını 
arzu etmedikleri vaziyetler cereyan eder. Ben
deniz vaktile îstanbulun Adalar kazasında kay
makamlık yaptım. O zaman polis müdüriyeti 
doğrudan doğruya bu salâhiyeti haizdi. Son 
zamanlarda, bu vaziyet kalktığından dolayıdır 
ki karışıklıklar oldu. Bunu yapmak lâzımdı. 

Vali muavinliği salâhiyetini vermek vaziye
tine gelince : Polis müdürü doğrudan doğruya 
bir şubei idare âmiridir. Şubei idare âmiri iş
lerinde tedkik merciidir. Vilâyet te tedkik mer
ciidir. Bu iki mercii birleştirmek murakabeyi 
ihlâl eder, caiz değildir. Bu itibarla Hüküme
tin birinci teklifini kabul etmek lâzımdır, bir 
şartla, sonuna bir fıkra eklenecektir. Dene
cektir ki, bu hüküm kaymakamların kaza em
niyet âmirlerine emir vermelerini ve bu emirle
rin infaz edilmesini menedemez. (Doğru sesleri). 
Bunu dedikten sonra nasıl isterseniz yapınız, 
mesele yoktur. 

ABDURRAHMAN NACt DEMlRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; îstanbulda kayma
kamlık teşkilâtının her halde bir manası var
dır. O da; bu geniş sahanın yalnız bir mer
kezde toplanmasının idaredeki müşkülâtı ih
das etmiş olmasıdır. Binaenaleyh îstanbulu 
mmtaka, mıntaka şubelere ayırmak lâzımdır. 
îşte bu suretle kaymakamlıklar teşekkül et
miştir. Bu esas dairesinde hiç şüphe yoktur ki, 
Devlet muamelâtı daha kolaylıkla görülmekte
dir. Her işte olduğu gibi bu işte de tevzi ya
pıldığı zaman mutlaka daha iyi muvaffak olu
nur. Yoksa bir merkezden idare etmek el
bette daha zor olur. 

Yalnız inzibat işinde, bu kaymakamlıklar 
teşkilâtı, Vekil Beyefendinin de buyurdukları 
gibi, müşkülât ihdas etmiştir. Geçen sefer, 
hatırlardadır, Dolmabahçe vakası hadis oldu. 
Bundan mesul kimdi? Vali mi, kaymakam mı, 
emniyet müdürü mü idi? Bunu behemehal Hükü
metin tesbit etmesi, bir yerde hadis olacak bir 
vakanm müsebbiblerini tesbit etmesi lâzımdır. 
işte Hükümet bu maksadla kanunu getirmiştir. 
Diğer idarî umurda muvaffakiyet ve iyi netice 
veren bu kaymakamlık teşkilâtı, hiç şüphe yok 
ki bu inzibat işinde iyi netice vermemiştir. Çün
kü asayiş ve emniyet meselesi birbirine girift 

olarak cereyan etmektedir. Binaenaleyh bir hâ
disenin vukuunda bir kazanın diğer kazaya ha
ber vermesi ve bu kaymakamlar arasmda mu
habere: cereyan etmesi dolayısile hiç şüphesiz 
inzibatın temini biraz müşkül olacaktır. Dahiliye 
vekâletinin zaten valiye verdiği emir sayesinde 
bu iş doğrudan doğruya emniyet müdürü vası-
tasile hallediliyordu. Fakat şimdi bunu kanunî 
bir şekle sokmak için buraya getirmişlerdir. Bir 
istanbul valisi ve iki tane de muavini vardır. 
Bu muavinler belediye işlerine bakar. Sonra bir 
de vilâyet işlerine bakan muavinleri vardır. Bir 
de inzibat işleri için muavine lüzum görülüyor 
ve bu iş, istanbul emniyet müdürüne verilmek 
isteniyor. Ben şahsan bu kanunu çok doğru 
buluyorum. Bu suretle istanbul asayişi mes
ul olan bir şahsa tevdi edilmiş olacaktır. Hükü
metin teklifinde polis müdürünün vali muavini 
sıfatile lüzum görürse kaymakamlara, görmezse 
doğrudan doğruya emniyet âmirlerine emir ver
mek suretile emniyet ve asayişin tahakkukuna 
daha çok hizmet eder. Polis müdürlerinin vali 
muavini sıfatını haiz olmalarını kanun da kabul 
ettikten sonra hiç bir mahzuru kalmaz? Nihayet 
vali muavini de emniyet müdürü de bu mem
leketin evlâdıdırlar. Hata edecek olursa o da 
edebilir, o da edebilir. Bunları kontrol ve takib 
edecek vali vardır ve ayni zamanda Hükümet ve 
Meclis vardır. Bu itibarla Encümenin yaptığı 
şekil muvafıktır, bendeniz bunu istanbul için 
lüzumlu buluyorum. Yalnız arkadaşımız Fazlı 
Gülecin dediği gibi, bir madde koyup da kaza 
emniyet memurlarının kaymakamlara kafa tut
malarına mâni olmak lâzımdır. Yoksa «Bizim 
merdimiz emniyet müdürüdür, seni dinlemiyo
ruz» derlerse idarî bir anarşi olur. Buna mâni 
olmak lâzımdır. Benim noktai nazarım budur. 

istanbul kaymakamlık teşkilâtını ilerde belki 
tadil etmek lâzmıgelir. Hakikaten bu şekilde 
diğer cephelerde iyi yürüyen bu teşkilât, asayiş 
kısmmda iyi yürümüyor. O da bilâhare düşünü
lecek bir meseledir. 

SÜREYYA ÖRĞEEVREN (Bitlis) — Mev
zuu müzakere olan hükmün manevî istinad nok
tası, benim şu müzakereden anladığıma göre, 
çok basittir ve meydandadır. 

Deniliyor ki bir vilâyet merkezinde belediye 
smrlara içinde vilâyet merkezi olmaktan gayri 
idarî teşkilât nüveleri, yani kaza teşkilâtı, var
sa (bir veya iki) buralarda da o kaza idaresi 
için valinin salâhiyeti ve mesuliyeti gibi salâ
hiyeti idariyi haiz mesuliyet taşıyan bir ayrı 
idare amiri bulunduğu için, şehir de biri birine 
girift olduğundan dolayı inzibat işlerinin sür
atle, emniyetle, inkitasız olarak yürümesine 
mâni oluyor bu teşkilâtın bu tarzda bulunma
sı... Onun için bu gün maddeten devam ede 
gelmekte olan vali yahud emniyet müdürleri
nin istimal ettikleri salâhiyetler; kaymakam
ların salâhiyetlerine muarız bir vaziyette te-

— 102 — 



t : 13 17-5 
zahür etmektedir. Kaymakamlar salâhiyetlerini 
kendilerini tam müdrik olarak istimal edecek 
olurlarsa emniyet müdürlerinin işleri kesbi 
usret eder, onun için bu şekli bulduk diyorlar. 
O şekil de şudur: Böyle yerlerde vilâyet emni
yet müdürleri kazalar içinde emniyet ve asayiş 
işlerinden yani zabıta işlerinden dolayı amir 
olmak sıfat ve salâhiyetini iktisab etsinler. Fa
kat burada da Hükümet teşkilâtı noktasından 
mahzurlar bulunuyor ve mesuliyet itibarile de 
bir çok fikirler hatıra gelebilir. Bundan ma
da mühim olarak bir vilâyet Emniyet âmirinin 
veya müdürünün vilâyet içindeki kazaya bağlı 
emniyet amirine yani oradaki polis teşkilâtı 
amirine vali muavini sıfatile emir vermesi ve 
hatta kaymakama emir vermesinden mütevellid 
neticei hukukiye ne olacaktır? Bu emri veren
lere bir mesuliyet tevcihi mevzuubahs olduğu 
zaman, bunlara aid tahkikat, tecziye vesaire 
nasıl olacaktır. Vali muavini sıfatilemi, yoksa 
emniyet müdürü sıfatile mi mesul edilecektir. 
Buda ehemmiyetle düşünülecek işlerdendir. 
Gerçi şimdiden bazı kryasî fikirler söylenebi
lir. Fakat işin yarısmı tahlil etmeden bir çok 
muhtelif fikirle idarî biri diğerinden ehemmi
yetli fakat birbirinden farklı hukukî, inzibatî 
meseleler karşısında bulunuyoruz. 

Şu halde mevzuu müzakere olan iki buçuk 
satırlık maddenin hukukî, idarî sahada ehemmi
yeti çok fazladır. Hukukî, inzibatî idarî salâhi
yet meselesidir, müessiriyeti çok derindir. Hükü
metin ve encümenin bulduğu tedbir ve yaptığı 

teklif şudur ki; vilâyet emniyet âmirlerini o işler
de ve o işlere münhasır olmak üzere vali sıfatmı 
haiz olmak için vali muavini titrini iktisab 
etsinler; eğer maksad ve tek sebeb bu ise... Evet 
kolayca hatıra gelebilecek bir mesele. Fakat 
bunun üzerinde benim de hatırıma yepyeni bir 
şey geliyor. Ne lüzum vardır, demindenberi 
saydığımız bir çok mahzurlu, mahzursuz diye 
üzerinde durulmağa mantıkan, hukukan imkân 
gördüğümüz işlere sebebiyet verecek maddei 
kanuniye şeklini böyle yapalım. Evet ben de Re
fik înce arkadaşım gibi Hükümetin teklifini ve 
bu teklifi esas itibarile kabul etmiş olan Dahi
liye encümenimizin esas fikrine mutabıkım. 
Fakat bu da bu derde kâfi bir çare değildir. Bir 
ikinci, bir üçüncü arkadaş daha iyi ve daha ma
kulünü bulabilir. Refik înce arkadaşımın fikri
ne tamamile iştirak ederek, polisi; zabıta işlerini 
alâkadar eden meseleler ve hâdiseler karşısında 
böyle kırtasî, bürokrasi işlere o makamdan o 
makama işarî, istişarî yollarda koşturarak emir 
vermek ve almak ihtiyacından vareste kılarak 
doğrudan doğruya emir vermek için bir yol bul
mak lâzımdır. O yol şu olsun: Vali muavini sı
fatım vermiyelim; diyelim ki; belediye sınırları 
içinde, kaza teşkilâtı bulunan vilâyet merkezle
rinde vilâyet emniyet âmirleri zabıtaya taallûk 
eden işlerde kaza dahilinde de zabıta âmirleri 

-İ9ââ Ö : 1 
dahi direktöman emir vermeğe mezundur. ıg 
böyle imiş, nitekim kaymakamlara bile emir ve
riliyormuş gibi bir fikir aldım. Yalnız bazı arka
daşlarım gibi ayni sebebden mülhem olarak ben 
de ihtirazî bir kaydin buraya ilâvesini isterim. 
O da şudur: Kaza dahilindeki emniyet memur
ları, vilâyet emniyet âmirinden bir zabıta hâdi
sesi için aldıkları bir emri derhal, kaymakamlı
ğa malûmat versinler. Efendim emrindeyiz am
ma asayiş noktai nazarından emrinde olduğu
muz vilâyet emniyet âmiri bize bu emri verdi 
desin ve geçsin, fakat kaymakamın malûmatı 
olsun. Bu suretle âmiriyeti ve şerefi muhafaza 
edilsin. Nitekim askerî idarede madunla mafevk 
arasındaki münasebet böyledir. Parti işlerimizde 
de böyledir. Vilâyetlerde ilçe yönkurul başkanı, 
ilyönkurul başkanını geçip te Genel sekreterliğe 
müracaat edemezler. Amma fevkalâde ahval
de nahiye başkanı, ilçe yönkurul başlan böyle 
bir müracaatta bulunsa bile bımu ilyönkurul 
başkanma yani bağlı olduğu makama ayni za
manda haber verir. Bendenizin aklıma bu gel
di. Bu şekilde idarî bir mesuliyet ve hukukî 
noktai nazardan mevcud gibi görünen bütün 
mehazir mevcud değildir zannederim. Görüyo-
ruzki ve üç, dört arkadaşın fikirlerinden anlryo-
ruz ki bu maddei kanuniye olgun olarak huzuru
nuza gelmemiştir. Bir iki arkadaş da encümene 
gitmesini teklif etmiştir. Encümene alınması ve 
iyice tedkik edilmesi ve ondan sonra Yüksek He
yetinize gelmesi daha muvafık olacağı kanaatin
deyim. Oun için bunu teklif ediyorum. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir sual 
soracaktım. Arkadaşlar aşağı yukarı temas etti
ler. Görülüyor ki istanbul vilâyetinin kazadan 
evvelki vaziyeti burada mevzubahs oluyor. Ev
velce bir vali vardı. Polis müdürü doğrudan 
doğruya emniyet işlerine emir verirdi. Aşağı 
yukarı dönüb dolaşıb vaziyeti yine oraya götür
mek gibi bir şey oluyor. Bu vaziyeti karıştırıyor. 
Ayni zamanda İstanbuldaki 13 kaza içinde birde 
jandarma vardır. Onlarm vaziyeti ne olacaktır? 
idare makanizmasmı biri birine girift yapma
mak için ben de rica edeceğim zamanı da gelmiş
tir. Lüzumu kadar tenevvür ettik. Mütehassıs
lardan ve kompetanlardan müteşekkil encümen 
bu işi geri alsm, tekrar tedkik etsinler ve Hey
eti Umumiyeye salim bir şekilde getirsinler. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — 
Söz söyliyen arkadaşlarla aramızda fazla ihtilâf 
olmadığını görüyorum. Tereddüdün vaziyetin 
tamamile izah edilmemiş olduğundan ileri geldi
ğine şahid oldum. Bir arkadaşım dediM: Polis 
ve emniyet müdürlerine bu salâhiyet verilirse 
bunlar doğrudan doğruya emniyet komiserlerine 
memurlarına emrederler. Kaza kaymakammm 
haberi yoktur. Halbuki mesul olan da kayma
kamdır. Bir teşevvüş olur. Bunlar kaza kayma
kamlarına yapacağı tebliğleri, onlar, bulunma
dıkları zaman ve ahvali fevkalâdede trpkı âmiri 
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olan vali gibi emir vereceklerdir. Fakat ayni 
zamanda verilen emirlerden ilk fırsatta kayma
kamlar haberdar edilecektir. Çünkü mesuliyet 
buna aiddir. Onu bulamadıkları zaman, ona bu 
emri vermedikleri zaman diğerine emir verirlerse 
ilk fırsatta onu haberdar edeceklerdir. Binaen
aleyh kaymakalann hakları mahfuzdur. Ondan 
feragat edemeyiz. Arkadaşların buna dair endi
şeleri zannederim bu izahatımla zail olur. 

Bir arkadaşım da bu teklifle bir polis valiliği 
mi ihdas ediliyor buyurdular. Biz polis valiliği 
ihdas etmiyoruz. (Eğer böyle bir şeyi düşünmüş 
olsaydık İstanbul valiliğinden ayrı olarak bir 
teşkilât teklifile gelirdik. Vakıa dünyada böyle 
bir polis valiliği ihdasma kail olan memleketler 
yok değildir, vardır. Bazı büyük şehirlerde polis 
valisi vardır, prefe dö polis vardır. Bizim 
yapmak istediğimiz o değildir. Biz bu gün esa
sen kaide haricinde mevcud olan bir hale ka
nunla nisbeten biraz daha düzen vermek istiyo
ruz. Maksadımız bundan başka bir şey değildir. 
Getirdiğimiz teklifi bütün mahzurlardan sa
lim olduğu davasile de getirmedik. Bu gün mev
cud olan hali filiyi kanunsuz olarak devam et
tirmemek için getirdik. Bunu kabul ettiğiniz tak
dirde bu günkü mevcud olan hali filî bu gün
künden daha düzgün olarak yürütülecektir. 
Eğer kabul etmezseniz kanunsuz olan bu günkü 
hali filiyi derhal ortadan kaldıracağız. Fakat 
bu teşevvüşü izale etmek için yerine ne koya
cağız bilmiyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ne münasebet. 
Da. V. FAİK ÖZTRAK (Devamla) — Zan

nediyorum ki, biraz da mesuliyet verdiğiniz ar
kadaşların endişesine kıymet vermek lâzımdır. 
İstanbul gibi Türkiyenin en büyük ve en kala
balık bir şehrinde emniyet ve asayişe müteallik 
işler üzerinde ihtiyatlı olmak zaruretini biz du
yuyoruz. 

Bir arkadaşım, böyle bir kanun kabul edildi
ği takdirde bunun hukukî akislerinden bahset
tiler. Vazifeler yapılmadığı takdirde, polis sı-
fatile mi mesul edileceklerdir, yoksa kaymakam 
sıfatile mi, mesul edileceklerdir? Elbetteki kay
makam sıfatile mesul edileceklerdir. Çünkü 
kaymakamlar inzibata müteallik emirleri almak
ta ve vermektedirler. Buna mukabil muamele
de emniyet tesis edecek hükümlerimiz de mev-
cuddur. ve o dairede muamele yine cereyan ede
cektir. Maruzatın budur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Filî vaziyet ne
dir? soruyorum. 

Da. V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — 
Bu gün İstanbul Emniyet müdürü kaymakamla
ra senelerdenberi emir verir. Filî vaziyet bu
dur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Nasıl olur, 
o halde kaymakam değildir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereye aid takrir 
vardır. Maddenin encümene iadesine aid de 

f teklifler vardır. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında bir 

şey söylüyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Gerek intihabın 

tecdidi dolayısile ve gerek devrenin tükenmesi 
hasebile bir encümende bulunan evrak keenlem-
yekün addedilir. Meğerki, o evrakın müzake
resi resmen Hükümet tarafından taleb edile, 
yahud encümen tekrar o evrakı bir müracaatla 
kendine havale ettire veyahud on mebus bunun 
müzakeresini istiye. Bu usullerden birine ria
yet edilmiş midir, edilmemiş midir? Çünkü lâyi
ha 1937 senesinde Meclise gelmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet müzakeresini istemiş
tir. 

Bir takrir var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Lâyihanın encümene ia
desini arz ve teklif ederiz. 
Samsun Diyarbakır Erzurum 

Meliha Ulaş Gl. Kiazım Sevüktekin Şükrü Koaçk 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ni

zamnameye istinaden kifayetin aleyhinde söyle
yeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar

kadaşlarım; ben bu işin ortasını bulmak fikrin
de idim. Gene de o fikirdeyim. Fakat muhterem 
(vekilin bir sözünden sonra bir mebus sıfatile 
bunu söylemek ve cevab istemek mecburiyetin
de kaldım. Kanunsuz vaziyetlerin devamından 
dolayı kanunî şekle sokmak için bu kanunu ge
tirdik, dediler. Evvelâ arkadaşlar, kanunsuz 
olan her şeyi kanunlaştırmak için biz buraya bir 
şey getirilmesini istemeyiz ve bunu kabul etme
yiz. Kanunsuz bir şey varsa derhal aleyhine 
yürürüz. Ancak biz kanun prensiblerine dahil 
olan şeyleri buraya getiririz. Zannederim söy
ledikleri bir sürü kelâmdan ibarettir. Ben, bir 
prensible geldiklerine kailim. Kanunsuzluktan 
dolayı kanun getirmeyi asla kabul edemeyiz. 
Böyle bir esbabı mucibe ile bunu kabul edeme
yiz. Buyurdular ki; bu gün filen polis müdürü 
kaymakama emir veriyor. Hangi polis müdü
rü böyle bir emir vermişse derhal cezalandırıl
malıdır ve bu işin esbabı mucibesi ve müda-
faas bu olamaz. Kanun harfi harfine tatbik 
edilmelidir. Kanunu dinlemeyen polis müdürü 
varsa gideceği yer çok mühimdir. Öyle şey ol
maz. Türkiye Cumhuriyetinde kanun dinleme
yen bir polis müdürünü.bilhassa saym Dahiliye 
vekilinin ağzından katiyen işitmek istemem. Her 
halde bir yanlışlık oldu. Kanun tatbik edilme
lidir, kanunu dinlemeyenlere şiddetli ceza veril
melidir. Kanun kâfi değilse onu da biz yapa
rız. Bu sözüme cevab isterim (Bravo sesleri). 
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DAHİLÎYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Bir daha tekrar edeyim, bu, bu gün 
caridir, tatbik edilmektedir, hiç bir metin böyle 
bir salâhiyet vermiş değildir. Fakat senelerden-
beri caridir ve bu da malûmdur. Getirilen şekil 
bunu yalnız kanunî bir hale koymak için değil
dir. Bu günkü şerait içinde en iyi çare olarak 
bunu bulduk ve bu kabul edildiği takdirde bu 
güne kadarki vaziyet kanunî bir hale girecek
tir. Arzettiğim budur. Yoksa kanunsuz bir şe
yi kanuna uydurmak için yapılmış bir şey tek
lif yoktur. Bu gün caridir ve bundan sonrası 
için de en iyi şekil bunu bulduk. Kabul buyu
rursanız tatbik edeceğiz. 

(Erzrum mebusu Şükrü Koçak ve arka
daşlarının takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu okunan takririn kifayeti 
müzakereye aid fıkrasnı reyinize arzediyorum. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 
Müzakee kâfi görülmüştür. 

Şimdi diğer takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen kanunun ihtiya

ca daha muvafık bir şekilde hazırlanması için 
Encümene iadesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın iadesini arz ev teklif ederim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Reisliğe 
Hükümetin teklifinin reye konmasını rica 

ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
Reisliğe 

Hükümetin teklif ettiği maddenin sonuna 
« bu hüküm kaymakamların emniyet âmirlerine 
emir vermesine mâni olamaz » fıkrasının eklene
rek kanunun o şekilde kabulünü rica ederim. 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye vekili memleketimizin asayişi gibi 

çok nazik ve hayatî işinin bütün mesuliyetini 
deruhde etmiş bulunduğundan, teklif edilen 47 
numaralı kanunun Yüksek Kamutay tarafından 
kabul buyurulmasmı taleb ediyor. Binaenaleyh, 
idarî teferruatına girişilmeksizin; memleketimi
zin asayişi noktai nazarından, mevzubahs olan 
kanunun kabulünü teklif ederim. 

Afyon saylavı 
Berç Türker 

BAŞKAN — Takrirlerin bazıları lâyihanın 
encümene iadesine aiddir. Onun için evvelâ 

bunları reyinize arzedeceğim. 
(Erzurum mebusu Şükrü Koçak ve arkadaş

larının takriri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... Lâyihayı encümene iade ediyoruz. 

6 ~ Resmî devair ve müessesat ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiycye 
hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti 
nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek ka-
anun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/108) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; elimizde bazı müesseselere otomobil 
verilmesi hakkında bir kanun vardır. Evvelâ 
şunu söyliyeyim ki, ben motorize olmak taraf
tarıyım. Yani mümkünse herkesin bir otomo
bili olsun ve herkes otomobille gezsin. Ben
deniz bu kanunun esaslarına itiraz edecek de
ğilim. Fakat bütçede, gaspiyaj denilen bir 
tâbir vardır ki bütçenin ruhunu bu teşkil eder. 
Buna sızıntı diyelim, sızıntı size milyonlar 
kaybettirir. Sen bu küçücük şeyden milyon mu 
çıkaracaksın, diyeceksiniz. Müsaade ederseniz 
bu küçük şeyden milyon çıkaracağım. 

Sayın Gümrük ve inhisarlar vekili yeni bir 
mukavele yapmıştır. Amerika ile. Zaten oto
mobil demek Amerika demektir. Burada binek 
otomobillerinin resmileri indiriliyor, onu muh
terem Vekilden soracağım, niçin binek otomo
billerinin resmileri indiriliyor? Evvelâ iş ge
lir, sonra süs gelir. Yani evvelâ kamyon resim
lerinin indirilmesi lâzımgelir. Arkadaşlar; bu 
küçücük bir maddelik kanunla görüyorsunuz 
dört tane otomobil veriliyor. Temyiz mahkeme
si reisine, Müddeiumumiye, Devlet şûrası re
isine, Divanı muhasebat reisine otomobil vere
mem demek benim de ağrıma gider. Bu kadar 
yüksek makamı senelerden beri işgal eden bu 
zevata otomobil verilmelidir, bu kendilerine hiz
met edecek ve işlerini kolaylaştıracak bir nakil 
vasıtasıdır. Fakat arkadaşlar, asıl maksad bu 
değil. Niçin dört bin lira? Bunu Muhterem Ka-
radenizden soracağım. Şimdi telefonla sordum. 
Kendim biliyordum. Arkadaşlar; piyasadaki 
otomobil 1 600 liradan 2 000 liraya kadardır. 
Niçin 4 000 lira? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Daha daya
nıklıdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Daya
nıklıdır amma o bize çok dayanmaz Hikmet Bey. 
Dört bin liraya en lüks bir otomobil alırsınız. 
Arkadaşlar; biz fakir bir milletiz. Bütçemiz-
deki fazla paralarla geç kaldığımız işleri yap
mak mecburiyetindeyiz. Bütçemizde lükse ve-

[1] 46 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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recek paramız yoktur. Bunu otomobile değil 
tayyareye vermek mecburiyetindeyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Dört bin lira vermeyiz, iki bin 
lira. 

BESÎM AT AL AY (Kütahya) — İki para bile 
değil. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ar
kadaşlar; bu otomobil derdi memlekette bir 
lâstik gibi bir derttir. Bir verirsiniz alabildiğine 
gider. Bir kısarsınız kontrol ile mükellef olan
lar bile vesait bulamaz. Bir zamanlar otomo
biller on beş bin liraya kadar çıktı. Sonra ar
kadaşlar, gitgide vazife sahibi generalleri bile 
kötü beygir arabalarına bıraktık. Görülüyor ki 
yine açtık, gidiyor lâstik. Otomobil herkese 
lâzımdır, her vatandaşa lâzımdır. Yalnız biri
miz eşekle giderken diğerinin sekiz bin liralık 
otomobil ile gitmesini kabul edemeyiz. Bu doğ
ru değildir arkadaşlar. Otomobilde bence bir 
mesele vardır; bu millî bir meseledir arka
daşlar. Günün birinde şap diye dururuz. Ordu
muz yürümez, iktisadımız yürümez, biz yürüme
yiz. Bu gün Hudson yarm Ford, bilmem bu işten 
anlryan arkadaşlar belki 800 isim sayabilir. Bi
ze bir tip, iki tip lâzımdır. Birisi bozulduğu 
zaman ötekinin parçası ona uysun. Bizim gibi 
fakir milletler her şeyi santimine kadar hesab 
etmek mecburiyetindedir. Memlekete her fabri
kanın otomobili giriyor, yarm bunlarm birisi 
gelmezse, yedek parçasını bulamazsak günün va
ziyeti, gümrüklerin hali belli, yedek parça bula
mayınca bunlarm hepsi durur. Buna mâni ol
mak lâzımdır. Otomobil girmesin demek istemi
yorum. Bu günün harbi top, tüfek harbi değil
dir. Motorlu vasıtalar harbidir. Büyük harbde 
Parîsin muhasarasına mâni olan, Parisin o kü
çücük kutu gibi taksileridir. Niçin bir tip ka
bul etmiyoruz. Muhterem Maliye vekilinden bu 
vesile ile soruyorum. Bizim bir Ford kombinezo
numuz vardı. İstanbulda bir atölyesi olacaktı. 
Otomobil yapacaktı. Biz de bir prim verecektik. 
Bu ne oldu, yaşıyor mu? Yaşamıyorsa niçin ya
şamadı? Maliye vekili bu işin başındadır. Bir 
tip olmalı, Ford olsun, Şevrole olsun. Her tip 
otomobil vermesin. Artık bunlarm kontrolünü 
öğrenelim. Hepsinden mühimmi kendi kendimizi 
kontrolü bilelim. Biz, ucuz hayat arayıcılarının, 
pazarlarda kırmızı pilâkalı otomobillerde çoluk 
çocuğun alış verişlerine tahammül edemeyiz. 
Makam otomobili ancak makam sahibine verilir. 
Pazarda limon almak için, pırasa almak için ve
rilmez (Yaşa sesleri). Her şeyin bir derecesi var
dır. Her şeyin bir kudreti vardır. Onun haricine 
çıkmamalıdır. Arkadaşlar, biz bu otomobilleri 
başa getirdiğimiz insanlarm muhterem şahsiyet
lerine veriyoruz. Çoluk çocuğa eğlence vermiyo
ruz. Ben Devlet hizmetini yapanlara her türlü 
kolaylığı göstermekle mükellefim. Fakat çoluğa, 
çocuğa eğlence vermekle mükellef değilim. Af

federsiniz, bunları söylemek mecburiyetindeyim. 

Çünkü efkârı umumiye bunu söyliyor. Ben de 
onu temsilen soyuyorum. Otomobil israf vesilesi 
değildir, lüzumlu bir âlettir. Bütçeye bakmız; 
otomobil ve teferruatı için bir milyon lira tah
sisat vardır; bu, çoktur. 8 bin liraya bir otomo
bil almmaz. Alacağımız mahdud yerler vardır. 
Onlar için alabiliriz. Otomobil makam otomobili
dir. Biz evvelce çok iyi yürüyorduk. Muhterem 
vekil arkadaşlarımızla ayni vagonda, yataklı va
gonda beraberce seyahat ederdik. Gideceğimiz 
yere varmcaya kadar bir çok meseleler üzerinde 
konuşurduk. Birbirimizle anlaşırdık. Şimdi bir 
şey çıktı. Hususî vagon. Demokrasi = hususî va
gon. Bu olamaz arkadaşlar. Binaenaleyh nakil 
vasıtası insana suhulet yapar. 

Arkadaşlarımız bütçe gelmezden evvel işi 
tanzim etsinler ve alelûmum otomobilleri 2 000 
lira olarak kabul etsinler. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
2 500 olsun. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Kızı
ma söylersem gelinim daha çok anlamalıdır 
tabiî. Onun için arkadaşlar bu, bütçeye taalluk 
eden mühim meselelerdir. Ben bu sözleri söyle
dikçe, biz de âdet olduğu veçhile, yeni yeni 
sıfatlar kazanıyorum. Bir de softa sıfatmr ka
zandım. İnkılâbçı softa, inkılâb softası. Bu 
laflan dinleyenlerden bir kısmı yine belki sof
ta diyecekler. Desinler varsınlar... İftihar ede
rim. 

Arkadaşlar bunlar küçük gibi görülüyorlar. 
Fakat aslan bu memleketin iktisadiyatı da ve 
memleket hizmetine merbutiyeti ve alâkası bü
yük olan şeylerdir. Bir müessese 4 000 yerine 
2 000 liralık otomobil aldığı gün, o müessese 
kendi kendini bu memleketi düşünüb lâyik ol
duğu istikamete sevkeden bir hale gelmiş olur. 
Aksi takdirde bizim yolumuzdan ayrılanlar 
türemeğe başlamış demektir. Bir otomobil 2 500 
mü, masrafı 1 500 olmalıdır. Bunu geçen se-
neki bütçede gördüm ve iftiharla kaydediyo
rum. Umum jandarma kumandanlığının 2 000 
liralık otomobili, 1 500 liralık da masrafı var
dı. Bu rakamı görünce iftihar ettim. O muhte
rem zat bu gün Millî Müdafaa vekilliği mev
kiini işgal ediyor. 

Vereceğim misal geniş fedakârlıklar istiyen 
Millî Müdafaa bütçesinin de ayni esaslara göre 
yürüdüğünü bir kanaat halinde bende hâsıl et
mişti. Demek ki bir küçük rakam insanlara gi
dilen yol hakkında bir kanaat verir. 

Demek istiyorum ki, otomobil masrafını faz
la gördüğünüz müessese,, yolundan şaşmıştır, 
ben onunla uğraşacağım. Kimin otomobilinin 
masrafı fazla ise o, israfa sapmış demektir. 
(Bravo sesleri) (Alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bütçe
nin umumî müzakeresi mevzuu bahsolacağı 
günlerde memleket şiar ve şuuruna muvafık 
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surette israftan ictinab edilmesi yolunda temen
nide bulunacaktım. Bu müteaddid temennile
rim arasmda bilhassa otomobilleri de mevzuu 
bahsetmek üzere not almıştım. Ne şayanı dik
kat ki bir hafta sonra tenkid edeceğim bir 
mevzuun bir hafta evvel Meclise gelmiş oldu. 
Bir hafta sonra Meclise gelecek bir mevzuun 
bugün için de meskût bırakılmasında bir azab 
duyduğum içindir ki, yüksek huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; herhangi bir kanun yapar ve 
millî bir harekette bulunurken bizim mesned 
noktamız, evvelâ milletimizin benliğinde teba
rüz eden vaziyette olmak asıldır. Biz taban 
hilkaten alâyişten uzak ve tevazua dost bir mil
letiz. 

BESÎM ATALAY (Kütahya) -— Memuru
muz böyle değildir. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Bu hilkatte bir 
milletin idaresinde dahi, kendi haline göre el
bise giymesi ve yorganına göre ayak uydurmak 
düstûru, elden geldiği kadar tatbik edilmelidir. 
Halbuki arkadaşlar; bütçenin umumî heyeti mev-
zubahs olurken, 6 - 7 senelik tedkikatım netice
sinde, görmekteyim ki, otomobil ve bunların is
tilzam ettiği masraflar Devletin varidatile gay
ri mütenasib surette artmaktadır. Çok temenni 
ederim ki, masrafa taallûk eden kısımlar da ge
rek Hükümetin gerekse Encümenin dilinden 
bütçe müzakeresinde değil, daha evvel bu sö
zün söylenmesi icabederdi. Bence, bu otomobil 
davasmm istilzam ettiği 10 - 20 bin lira mevzu-
bahs değildir. Zihniyetin ehemmiyetidir ki, çok 
şayanı dikkattir. Kesesi fakir bir milletin bine
bileceği vesait ancak kendi ihtiyacını tatmine 
medar olacak vesait olmak lâzımdır. Ankara 
gibi en uzak yerine 20 kuruşla gidilebilinen bir 
yerde, mücerred yüksek memuriyette bulunmak 
endişesile otomobil vermek zihniyetinin ben 
aleyhindeyim. (Doğru sesleri). 

Bu gün filân ve filân memur aldı da filân 
memur almadı davası, ihtiyaç değil, işgal edilen 
mevkiin insanlara telkin ettiği manasız, haysi
yet ve şeref davası oluyor. Bu haysiyet ve şe
ref davası da milletin kesesine bar oluyor. Bu 
zihniyetin önüne geçmek lâzımdır. Şimdi pren
sib itibarile Temyiz mahkemesi birinci reisine, 
başmüddeiumumisine, Devlet şûrası reisine ve 
Divanı muhasebat reisine şimdiye kadar niye, 
mevcud kanunun istihdaf ettiği maksada göre 
otomobil verilmemiş olduğunu sormak mevkiin
deyiz. Çünkü onlardan bir iki derece daha ma
dun mevkide bulunanların bu gün otomobilleri 
vardır. Eğer dava, mevkiin bir insana izafe et
tiği şeref ve haysiyet davası ise ve bunlar da ka
nunlarla derece derece gösterilmişse bence her 
makama ondan mütevellid vaziyetin mukabilini 
eda lâzımgelir. Binaenaleyh, bence hak bakı
mından bu otomobiller için söz söylemeğe lüzum 
yoktur. Fakat prensib bakımından üzerinde çok 

tevakkufa değer bir mevzu vardır. Arkadaşlar; 
otomobilin 4 bin, 2 bin ve bin olması davası 
bence gütmek mükellefiyetinde bulunduğumuz 
tasarrufun tabiî neticesidir. Ben Muhterem 
Heyetinizden bunu rica etmiyorum. 

Dava yalnız bir otomobil alma davası değil
dir. O otomobilin bir şoförünün masrafı, benzini 
ve bunlara ilâveten beylik otomobile binen şo
förlerin manen vekilden daha çok attıkları çalı
mın manevî surette husule getirdiği tahribattır. 
Arkadaşlar, bir davayı prensib ittihaz etmeliyiz. 
Otomobil insanların yüksek makam ihraz etti
ğinin bir nişanesi değildir, onu altma alan ve 
kullanan adamm memuriyetinin zarurî netice
sidir diye telâkki etmeliyiz. Ankarada bir vekil 
için, bütün dünyada olduğu gibi, otomobil el
zemdir, zaruridir. Bu gün için falan fırka ku
mandanına, Temyiz reisine, falan müdürü umu
miye ve bunu teselsül ettirerek 125 lira maaşlı 
Başvekâlet müstesarmm niçin bir otomobili olma
sın denecek. (Zaten var sesleri) Daha arkasından 
diğer müsteşarların niçin olmasm? (Onların da 
vardır sesleri) Bilmiyordum. O halde ben haya
limin daha acı istirahatı altma girmiş bulunu
yorum. Dava gittikçe tevsie müsaid bir dava de
ğil, hata olduğu anlaşılarak önüne geçilmesi lâ
zım gelen bir dava mahiyetini almıştır. 

Binaenaleyh yarın her hangi bir zat 100 lira 
maaş alırsa memleketin bütün 100 liralıklanda 
otomobil mi alacaklar? Bir vilâyette valinin 
otomobile olan ihtiyacı en büyük memurun oto
mobile olan ihtiyacmm çok çok fevkindedir. 

Mesele masraf noktasmdandır. Bir rei
sin, bir müddei umuminin, bir müsteşarın, 
Hükümetten daha az maaş alan memurların evi
ne gitmek için yaptığı masrafı görerek vicdan 
azabı çekmeleri bence ayrı bir bahistir. Arkadaş
lar bu bakımdan otomobil davasmm bir gün ev
vel önüne geçerek kendi yorganımıza göre, ken
di fakrı halimize göre münasib bir şekilde bu 
dava üzerinde yürümemiz lâzımdır. 

Askerlerin bazılarmm ihtiyaçlarını defetmek 
maksadile arabalarını otomobile çevirdik. Bence 
müdafaa noktasından gayet doğru olan bu dava, 
umumî bakımdan halledilmesi lâzım gelen bir 
davadır. Onun için bu zamanda zenginlik şu 
veya bu tesiratm tahtı tesirinde otomobilleri 
malûm ihtiyaca hasrü kasretmek zamanı gelmiş
tir. 

Ziya Gevher arkadaşımızın söylediği gibi, 
bir milyon otomobil masrafı, veriyorsak ve bu 
cihet bizim Maliye vekâleti, ve Bütçe encüme
nince tasvib olunuyorsa arkadaşlarımın buna 
vakfı tefekkür edeceklerine vicdanen kani 
bulunuyorum. Çünkü bu bakımdan, memleket
te her otomobilin maddî ve manevî tesiratmı bir 
an için hatırlamak ve manevî mevcudiyetimize 
yapmış olduğu ıztırabdan tevakki etmiş olduğu
muz yolunda millete müsbet cevab vermiş ol
mak için bu otomobil işinin halli zamanı gel-
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mistir. Tekrar edeyim ki, bu kanunun alyehin-
de değilim, bu kanunla istenilen otomobillerin 
verilmesi lâzımdır. Yalnız bu vesile ile 1939 
senei maliyesine girmezden evvel yapacağımız 
yeni bir hareketle umumî otomobiller masraf
larının indirilmesine medar olmak üzere bende
niz bir takrir veriyorum. Bu takririmin nazarı 
dikkate alınmasını rica ediyorum. Encümen, 
kime otomobil lazımsa, kimin ihtiyacı varsa ona 
hasretmek üzere mevcud otomobil davasını ra-
dikalman halletsin. Biz de bundan burtulmus 
olalım (Bravo sesleri, alkışlar). 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAlF KARADE
NİZ (Trabzon) — Arkadaşlar; Divanı muhase
bat reisi, Mahkemei temyiz reisi gibi yüksek ma
kamlarda bulundurduğumuz şahsiyetlere ma
kamlarına mahsus olmak üzere otomobil verilib 
verilemeyeceği tamamile takdirî bir meseledir 
(Bravo sesleri). Hükümet bu lâyihayı bu şe
kilde teklif etti; Bütçe encümeninize geldi. Em
sali makamlarda oturanların böyle otomobilleri 
olduğu için bunu kabul ettik. Israr edecek mev
kide değiliz, siz nasıl takdir ederseniz öyle olur 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Yalnız arkadaşlarımız otomobil işinin yeni
den Bütçe encümeninde bir kerre daha tedkik 
olunmasını istediler ve otomobil tahsisatı olarak 
939 yılında bir milyon lira olduğunu söylediler. 
Böyle bir rakam olduğunu bendeniz bilmiyorum. 
Otomobil vaziyeti şudur : Bir vesaiti nakliye ka
nunu vardır. Orada hususî mahiyette kullanıla
bilecek otomobiller hangileridir diye yazılıdır. 
Vekillerin otomobilleri, ordu müfettişlerinin oto
mobilleri bu cümledendir. 

ikinci bir katagori vardır ki orada da ma
kama mahsus otomobiller diye ayrılmıştır. Va-
lilerinki gibi bazı makamların otomobilleri de 
bu cümledendir, istenilen dört otomobil de bu 
makama mahsus otomobiller kısmma girecektir. 
Bunlarn haricinde hizmete mahsus otomobiller 
vardır. Bunlar tamamile servise mahsustur. Ev
rak taşımak, para nakletmek gibi hizmetleri ifa
sı için kullanılacak şeylerdir, bunlar binek oto
mobilleri değildirler. Hal böyle iken bazı daire
ler hizmet otomobili namile aldıkları bu vasıta
ları binmek için kullanmaktadırlar. Bu bir sui
istimaldir. Vesaiti nakliye kanunu bunlar hak
kında, sadece hizmet vesaiti tahsis edildikleri 
hizmetten başka yerde kullanılmaz, diye mut
lak bir hüküm koymuş. Fakat kendisi için na
kil vasıtaları verilebilecek olan hizmetler han
gileridir bunu tasrih etmemiş. Bu sarahat ol
mayınca evinden resmî daireye giderken me
murların binecekleri otomobil de hizmet otomo
bili olabileceği kabul edilerek tatbikatta kanu 
nun murad etmediği şekilde muamele yapılmış 
ve arzeylediğim bu sui istimaller yol almış. Büt
çe encümeniniz bu mevzu üzerinde 939 bütçesi
ni tedkik ederken ehemmiyetli surette durdu, 
müzakereler yaptı ve şu neticeye vâsıl oldu: 

kanun noksandır. Hangi hizmetler için oto
mobil tahsis edileceğini açkça tesbit eden ve 
miad ve yeni fiatları piyasaya ve hal ve malî 
takatlara göre yeniden tayin eden bir lâyihanın 
Hükümetçe hazrlanarak mevcud kanun yerine 
kaim olmak üzere Meclise getirilmesinin Hü
kümetten temenni edilmesine karar verdik ve 
bu kararımızı bütçe esbabı mucibesi olarak ha
zırladığımız mazbatanızda yazdık. 

Arkadaşımız tevzi edilen bu mazbatamızı 
okumuşlar ise şübhesiz orada görmüşlerdir. Bi
liyorsunuz ki Bütçe encümeni, encümen sıfatile 
kanun teklif edemez. Onun için bunu Hükümet
ten istedik. 

Yüksek Heyetiniz de eğer mazbatamızı tas-
vib buyurursanız tavsiyede bulunmuş olacak
sınız. Hazırlanıp gelecek. Bu yolda gelecek 
kanun kabul olunursa o zaman zannederim ki 
bu şikâyetler ve bu suiistimal tarzında tecelli 
ettiğini gördüğümüz bu hâdiselerin bir daha 
tekerrür etmiyeceğine şahid olacağız. Görülü
yor ki Bütçe encümenince yapılacak başka şey 
yoktur. Bir kere daha tedkik etsek yine ayni 
neticeye vâsıl olacağız. 

3AŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

ZtYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ma
liye vekilinden bir sual sormuştum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Suali anlamadım. Lütfen tekrar eder misiniz. 

ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Tek
rar edeyim. 

BAŞKAN — Kürsüye geliniz. 
ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Efen

dim, bu otomobil meselesinden bahsederken 
sayın Maliye vekilinden de bir sual sormuştum. 
Otomobilleri tipleştirmek kararında değil mi
dirler? Ben bunu millî müdafaa ve ekonomi 
meselesi addediyorum. Bundan evvel çok mü
him gördüğüm suali sordum. Maliye vekili Be
yefendi haberim yoktur, dediler. Bu meyanda 
Ford müessesesile bir mukavele yapılmıştı. 
Para veriyor musunuz, alıyor musunuz, lüzum
lu mu, değil mi bilmiyorum. 

Pek muhterem arkadaşım beni tatmin eden 
çok güzel şeyler söylediler. Fakat tamamile 
her şeyi Hükümetten beklemek lâzım değil
dir. Mademki bütçeye el koymuşlardır der
hal tatbik etmelidirler. Behemehal Hükümet 
4000 lira teklif etti diye aynen kabul edilmez. 
Bütçe encümeninde telefon vardır. Demin po
lis meselesinde de kaymakama haber verme 
meselesi mevzubahs olmuştu. Bu memlekette, 
telefon, telgraf, radyo, telsiz ve asrın bütün 
muhabere vasıtaları vardır. Bütçe encümeni te
lefonu açar ve mevcud bir kaç acentaya şu 
tip otomobiller kaç liradır, diye sorarsa der
hal söylerler. Ben size söyliyeyim ki şoförün 
alacağı komisyon da dahil olduğu halde piya
sada 3 - 4 bin liradan fazla otomobil yoktur. 
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MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI ( Ela

zığ ) — Kanunun sebebi şevki hakkmda ma
ruzatta bulunmryacağım. Yani mümasili olan 
makamlarda olduğundan dolayı bu makamlara 
da verilmesini muvafık görerek bu kanunu şev
kettik. Mevzubahs olan hizmet otomobilleri 
muhtassunlehine tahsis edilmiyor, şuraya bura
ya tahsis ediliyor noktasma da, Bütçe encüme
ni mazbata muharririnin izahlarında söylendiği 
veçhile, encümende uzun uzadıya temas edildi 
ve nihayet daha vazıh bir şekilde, hangi hizmet
lere otomobil tahsis edileceğini gösterir tarz
da, ayni zamanda eldeki kanun on sene evvel 
yapılmış olmasma göre, bu günkü şeraiti iktisa-
diyeye nazaran ve fiatlarnıda, miadında ne gibi 
tebeddüller yapılması lâzım gelirse bu da na
zarı dikkate alınarak yeni bir kanun getirilmesi
ni derpiş ettiler ve mazbatalarını getirdiler. 

Bunun haricinde Ziya Gevher arkadaşımız 
diyor ki, bunu bir, iki tipe inhisar ettirmek 
hakkındaki mütaleaları nedir? Maliye vekâleti 
otomobillerin hangi tipten aimması lâzım gele
ceğini tayinde kendisini salâhiyettar görmemek
tedir. Vehleten hatırıma gelen, bunu bir iki 
fabrikanın monopolüne vermek ve bu işte salâ
hiyettar makamları bir iki fabrikanın eline esir 
etmek demektir. Bilmiyorum, bu doğru mudur, 
değil midir. Her halde tedkik edilmesi muvafık 
olan bir meseledir. Zannediyorum ki bununla 
Maliye vekâleti alâkadar olduğu kadar diğer 
vekâletler de alâkadardır. Hükümetçe, Bütçe en
cümeninin lüzum gösterdiği tedkikat yapılır ve 
huzuru âlinize bir kanunla gelindiği takdirde 
kendilerinin arzu ettiği nokta dahi halledilmiş 
olacaktır. Bendenizin şu veya bu şey diye arze-
debileceğim başka bir nokta yoktur. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Denizli) — Ar
kadaşlar ; bu otomobil derdi eski bir derttir. 
Vaktile Burada otomobil hakkmda bir çok şeyler 
söylendi ve nihayet bir kanun yapıldı. Ben bu 
gün Temyiz reisine, şu bu reislere otomobil ve
rilmesin fikrinde değilim. Ben yalnız otomobil 
meselesi üzerinde yaptığımız kanunun tatbik 
edilmemesinden müştekiyim. Kanunda kimlere 
otomobil vereceğimiz musarrahtır. Hususî oto
mobiller bundan ayrıdır. Fakat bir de makam 
otomobilleri, hizmet otomobilleri vardır. Kanun 
der ki, müsaade buyurursanız, okuyayım (oku 
sesleri). Okuyorum, bakınız kanun ne diyor : 
«Birinci maddeye merbut cedvellerde mezkûr 
zevat ve makamat haricinde olup muvazenei 
umumiyeye dahil bulunan veya mülhak bütçe 
ile idare olunan devair veya müessesat ile idarei 
hususiyeler, şehir emanetleri, belediye idarele
ri ve Devletçe idare olunan veya lâakal nısıf 
sermayesi Devlete aid bulunan inhisar idareleri, 
Ziraat, Emlâk ve Eytam, Sanayi ve maadin ban
kaları ve muvazenei umumiyeden muavenet gö
ren cemiyetler binek için vesaiti nakliyeye ma
lik olamıyacakları gibi bu nam ile masraf dahi 

ihtiyar edemezler. Ekseriyet sermayesi Devlete 
aid olan müessesat ve şirketlerde bu nevi vesaiti 
nakliye istimalinden dolayı Devlete bir gûna 
masraf hissesi tefrik olunamaz» ilâhirihi.. 

Kanun, şu müesseseler binek otomobili isti
mal edemez, diyor. Fakat bunun aksi vardır; 
ne suretle? hizmet otomobili diye kitaba uydur
muşlar ; birer binek otomobili almışlardır. Sonra 
bir madde daha var. 

«MADDE 4 — Hizmete mahsus vesaiti nak
liyeyi her ne sebeble olursa olsun tahsis olun
duğu işin gayride veya hususatı zatiyede isti
mal edenler veya Devlet hizmetinde kullanıl
mış gibi gösterenler ve kanunen bir makama 
vesaiti nakliye tahsis olunmadığı halde tağyiri 
hakikat ile bu vesaitten istifade edenler veya 
ettirenler ve bu şekli istimale masraf tahakkuk 
evrakmı bilerek ihzar veya imza ve tasdik ve 
bunlara müteallik ita emirlerini vize... 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Evvelâ vize eden geliyor. (Divan sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 
«Eylemiş olanlar vazifeyi sui istimal etmiş ad
dolunarak haklarında haklarında takibatı ka-
nuniyede bulunulmakla beraber bu yüzden mü-
tevellid masarifi mütehakkika dahi tazminen 
3 kat ve mükerrirlerinden 6 kat olarak istifa 
edilir.» 

Neden bu kanun icra edilmiyor arkadaşlar 
sarihtir, hizmete tahsis edilen otomobil diyor. 
Raif Karadeniz arkadaşın dediği gibi hangi 
hizmet denilecek olursa herhalde bunun içinde 
sabahleyin Halin kapusuna gelib üç marul al
mak yoktur. Hangi arkadaş isterse rica ederim 
baksm. Halin kapusuna İM kilo patates için 
4 dane marul için bir çok hizmet otomobili gel
diğini görür. Komşudaki bakkalm sattığı limo
nun suyu azdır diye şehre kadar limon almak 
için gelen otomobiller de vardır. (Doğru ses
leri). Bu kanun tatbik edilmedikçe, encümene 
de göndersek, tabiri atiMle, efradmı cami ağya
rını mani bir kanun da geİse, hükümleri tatbik 
edilmedikten sonra niye yarar? İşte elde kanun 
var, hüküm mevcud, bunu kim tatbik edecek
tir? Yalnız Maliye vekili değil. 8 nci madde 
bunu da gösteriyor: 

<< MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. » 

Bu kanunun ahkâmmı tatbik edecek İcra Ve
killeri Heyetidir. Çok rica ediyorum, bu kanu
nun ahkâmını tatbik etsinler, başka bir şey is
temiyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar ; memleket işleri mevzubahs olurken işi 
bu taraftan, ahpta bir birlerimizi gücendirecek 
demeyim, çünkü ben gücenmem, başkaları na
zarında başka fikir taşıyor vaziyetine getirmek 
bizim Meclisimizin şiarı değildir. Sayın vekili-
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miz, tasrih edeyim, Maliye vekilimiz dediler ki, 
biz bunu yapsak monopol olur. Yani ben mono
polcüyüm. 

MALÎYE VEKİLÎ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Vehleten hatırıma geldi, tedkik edilmiş de
ğildir. 

ZIYA GEVHER ETÎLİ (Devamla) — Yani 
buraya çıkan mebus monopolcü, Fortun adamı 
gibi oluyor (Hayır, sesleri, gürültüler). 

MALÎYE VEKÎLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Hayır böyle bir şey kasdedilmiş değildir. 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Devamla) — Arka
daşlar, asıl monopolü yapan Maliye vekâletidir. 
Çünkü mukaveleyi yapan ne ben ve ne de Mec
listir. Mukaveleyi yapan Maliye vekâletidir. 
Bu gün monopol aleyhinde ne söylüyorlar? Bu
nu kim yaptı? Zekâi Bey Maliye vekili iken yap
tı. Fuad Bey yapmadı. Her ne ise bir vekil yap
tı. Bu, Fuad Bey değildi. Şimdi demek ki mo
nopolü Maliye vekili yaptı, Maliye vekâleti yap
tı ve Fort otomobilleri alındı. Ben bunun aley
hinde değilim, lehindeyim arkadaşlar. İsterse
niz bana monopolcü deyiniz. Ben bunu iktisadî, 
millî müdafaa noktasından kim ucuz veriyorsa, 
kim bana her türlü parçasını tedarik edersen ben 
onunla beraberim. Ya şimdiki yaptığımız mo
nopol nedir arkadaşlar? Asıl mesele komusyon
cuların, şoförlerin eline düşmemektir. Tipleştir-
mek başka monopol başkadır arkadaşlar. Ab-
dülhalik Rendanın Maliye vekilliği zamanında 
bütün devaire ayni tip otomobi alındı. Sonra 
bir hava esti, lükse daldık, her gün söylediğim 
lâftır ve yürüdük gittik. Monopol bir şeyi 
münhasıran bir kimseden, bir müesseseden al
mak için yapılan bir şeydir. Ben onu söylemi
yorum, tipleştirelim diyorum Memlekette eleman 
işini daimî bir hale kalbedelim. Onun şeklini 
Hükümet düşünsün, ben bilmem kiminle itilâf 
yapalım. 

Arkadaşlar, memlekette kim bilmez ki bu 
gün müsteşarların bir otomobili vardır? Kim 
iddia edebilir ki müdürü umumilerin otomobili 
yoktur. Şube müdürlerinin, hatta mümeyyiz 
beylerin bile otomobilleri vardır. Hatta size 
sorarım; siyasî müsteşarlıklar yaptığımız za
man kendilerine otomobil verdik. Bu otomobil
ler nereden çıktı? Bütçenin yaprakları altından 
otomobil çıkmaz. Demek ki bizim ihtiyat otomo
billerimiz var (Gülüşmeler). Siyasî müsteşarla
rın otomobilleri garajlarda duruyor. Bunları 
garajlardan çıkaralım Mahkemei temyiz reisi
ne, Divanı muhasebat reisine verelim. Fakat 
bunlar garajda durmuyor, kullanılıyor, eskiyor 
arkadaşlar. Bunlar kanunsuz olarak kullanılı
yor. Burada mesul olan Heyeti Vekile değil, 
doğrudan doğruya Divanı muhasebat, bize bağ
lı olan Divanı muhasebattır. Son zamanlarda 
Divanı muhasebat vazifesini görmeyen bir mü
essese haline gelmiştir ve bunun mesuliyeti bize 
aiddir, mebuslara aiddir. Ben kendime bağlı 

olan Divanı muhasebattan sorarım. îşi kanun
suz şekilden katiyen çıkarmak lâzımdır. Moto
rize olmak zamandır. 

Herkese verelim amma lüks otomobil değil. 
Mümkünse kamyon verelim de harbde işimize 
yarasın. Muhterem diğer vekile sual sordum 
cevab alamadım. Gümrük tenzilini niçin bi
nek otomobillerine hasrettiniz dedim, lütfen 
cevab versinler. Yoksa mebusların vazifesi bu
rada söyleyip söyleyip te cevab alamamak de
ğildir. Lütfen dinlesinler ve bize cevab versin
ler. Muhterem Maliye vekilinden cevab aldım, 
kendilerine müteşekkirim. Kese sizde, istedi
ğiniz zaman para yoktur, diye tutturursunuz. 
(Gülüşmeler). Bütçenin bu faslında para yok
tur, dersiniz amma bu otomobillere niçin veri
yorsunuz? Maliye vekilinin elinde değil, İktı-
sad, Nafianın elinde değilse kime soralım? Bi
zim elimizde ise verin bakın nasıl hallederim. 
Beş dakikada kanun getiririm. Vekil, bununla 
meşgul olamam, demesin. Bu millî bir mesele
dir. Devlete aid bir meseledir, rica ederim ka
bul buyursunlar. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Başüstüne. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Devamla) — Muh
terem Gümrük vekilinden sorarım, gümrükte 
Amerikadan gelen otomobillerde neden binek 
otomobillerinden indirme yapılmışta, memle
ketin askerî ve iktisadî hayatında âmil olan 
kamyonlardan indirilmemiştir? Dünyada her 
millet muhtelif tipler kabul etmiştir. Almanya, 
İngiltere, Fransa ve bütün büyük Devletler 
otomobil üzerine prim veriyorlar. Çünkü harbde 
yardımcı olsun diye. Fransa yalnız 8 tonluk 
için prim veriyor. Bir tonluğa, 5 tonluğa prim 
vermeğe tenezzül etmiyor. 8 tonluğun ne de
mek olduğunu bilirsiniz. Şöyle, böyle bir va
gon demektir. Milletler bunlarla uğraşırken, 
biz daha bin beş yüz kiloluk bir şeyi bu mem
lekete sokmak mecburiyetinde olduğumuz hal
de lüks için gümrük indiriyor, ihtiyaç için in
dirmiyoruz. Benim gazetede okuduklarım ara
sında yalnız lüks otomobil vardır. İnşallah ben 
yamlıyorum, bunun sebebini soruyorum. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — İşin ve
rilen izahatla ehemmiyeti bir kat daha tebarüz 
etti. Raif Karadeniz arkadaşımız izahatı ile 
gösterdi ki, Bütçe encümeni mazbatasını oku
dum, oradan da anladım ki, üzerinde tevakkuf 
edilmesi lâzımgelen bir mesele olarak telâkki 
ediliyor, şayanı teşekkürdür. Üzerinde tevak
kuf edilmesi lâzımgelen bir mesele olarak ele 
alınması temenni edilen ve bu kadar müzakere 
ile de ehemmiyeti tebarüz eden bir vaziyetten 
sonra bu kanunu kabul etmek demek, biz şim
di sarfedelimde sonra ödeyelim, demek gibi 
vaziyet oluyor. (Böyle bir şey yok sesleri). Şim
di bir noktayı tebarüz ettirmek lâzımdır. O da 
Raif Karadenizin, Hükümetten bir lâyiha is-
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tedik, dedi. Biz bu şekilde müzakerelerden son
ra eldeki mevcud kanunu ve kanundaki muaye-
yen tahsisleri tenkis etmek salâhiyetini evlâ 
bittarik haiz olduğumuza göre, bu meseleyi 
encümene havalemize de hiç bir mâni yoktur. 
Bu müzakerelerden intiba alarak, esas noktasın
dan lâzımgelen tekisatı yapmız, yolundaki ha
valemizin, esasen bu günlerde tedkik edilmekte 
bulunan bütçeler üzerinde nazarı dikkate alın
mak imkânı vardır. Onun için bir ikinci noktayı 
daha arzedeyim: 

Bu kanun lâyihasında otomobillerin miadı 5 
seneye çıkmıştır. Halbuki geçen sene ve evvelki 
sene alman otomobillerin miadı 3 sene idi. O ba
kımdan mevcud otobillerin miadları üzerinde 
dahi dikkat etmek üzere elde edilecek farkı Ha
zinenin lehine kaydetmek lâzımdır. Niçin 1939 
da alman otomobillerin miadı beş sene olur da 
1938 senei maliyesinin son aymm otuzunda alı
nan otomobilin miadı 3 sene olur. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Yollar asfalt oldu da ondan. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bu bakımda yol
ların asfalt olması, otomobillerin çabuk eskime
sine mâni olması esbabı mucibesi ile de miadı 
arttırmak dahi tedkik mevzuu olabilir. Onun 
için muhterem heyetinizden rica ediyorum, bu 
kadar izahattan ve Mazhar Müfidin mevcud ka
nunu okumasından sonra bu kadar dikkat edile
cek bir mevzu üzerinde hizmet kelimesini yalnız 
koltuklu otomobile hasredecek kadar kelime da
laveresine göz göre göre bizim tahammül etme
mize imkân yoktur. Bu kadar ifade edildikten 
sonra artık bunun önüne geçmek zarureti var
dır. Onun için ricamı tekrar ediyorum, 
haklarını teslim ediyorum, bu kanunu bu gün 
kabul edersek şimdiye kadar yapılagelmiş olan 
vaziyetin idamesine muvafakat gibi, bu uzun mü
zakereden sonra, bir mâna çıkar. Halbuki hiç 
birimizin maksad ve gayesi bu değildir. Tensib 
buyurursanız temennimiz Bütçe encümeninin ar
zularına çok muvafıktır. Bütçe encümeni bun
dan istifade ederek bu kanunu yeni bir kanun 
mevzuu yaparak, icab eden tenkisatı yapmak 
ve bunu ancak ve ancak muayyen zat ve maka
ma - ki, zannediyorum adedi 15 i geçmeyecektir -
inhisar ettirerek ve hizmet otomobili mefhumu
nu tayin ederek buraya bir kanun teklifi ile gel
sinler. Çünkü bu otomobiller yük kamyonun
dan farklı olmayacak şekilde olmalıdır. Raif 
Karadeniz arkadaşım mikdarmı bilmediklerini 
sökylediler. Bu hususta milyonlar sarfettiği-
miz için bilmek mevkiinde idiler. Ben milyon 
demiyeceğim, milyonun yarısmı tenzil ederek 
500 bin lira diyeceğim. 

MALÎYE V. J1UAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Yarısmdan daha in. 

REFİK İNCE (Devamla) — Daha evvel 
söylese idiniz, ben falcılık vaziyetinde söy
lemezdim. Söylediğiniz 250 bin dahi olsa 

ona dahi tahammülümüz yoktur. Bunu da na
zarı dikkate almanızı rica ederim. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Ali Rana Tarhan, suale cevab 
vereceklerdir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Ticaret 
mukaveleleri Gümrük ve İnhisarlar vekâletince 
yapılmadığı için sarih malûmat arzedemeyece-
ğim. Kanun yakında Meclise gelecektir. O va
kit alâkadar vekiller izah ederler. Yalnız mü
talaa kabilinden arzedeyim ki, bizim kanunda 
kamyonların resmi, binek otomobillerile muka
yese edilmeyecek kadar aşağdır. Bu, belki bir 
sebeb olabilir. Fakat hakikî sebeb, kanun Hey
eti Umumiyeye geldiği zaman ortaya çıkar. (Mu
vafık sesleri) 

BAŞKAN — Refik incenin bir takriri var
dır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Otomobillerin tasarrufu mucib olacak şekilde 

yeniden esaslı bir surette tedkik edilmek üzere 
bu lâyihanın müzakeresinin tehirini teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Otomobillerin 2300 lira olarak tesbitini teklif 

ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
BAŞKAN — Refik incenin takririni reyinize 

arzediyorum. (Tehir ne demektir sesleri) 
REFİK İNCE (Manisa) — Encümene iadesi 

demektir. 
BAŞKAN — Takriri encümene iadesi şeklin

de tashih ettikten sonra reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir nazarı 
itibare alınmıştır. Lâyiha encümene iade edile
cektir. 

Şimdi reylerin neticesini arzediyorum: 
Abidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar 

idaresinden istikraz akdi hakkındaki kanun lâ
yihasına (316) zat rey vermiştir. Nisab tamam
dır. Kanun (316) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede bu gün müzakere edilecek başka 
madde kalmamıştır. Dün bütçe tevzi edildi. Se
ne başı yaklaşmaktadır. Tasvib buyurursanız 
pazartesi günü bütçe müzakeresine başlryalım. 
Bütçe müzakeresi devam ettiği günlerde her gün 
saat 14 de içtima edelim. Tasvib buyuruluyor 
mu? (Muvafık sesleri). 

Şu halde tasvibinize iktiran ettiğine göre 
aym 22 nci pazartesi günü saat 14 de toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,20 
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Âbidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar idaresinden istikraz akdi hakkındaki kanuna ve

rilen reylerin neticesi 
(Kamın kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 316 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 107 
Münhaller : i 

Afyon Karahisar I 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
ihsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

A.rikara 
Alınıed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya \ 
Cezmi Ercin I 
Dr. Cemal Tunca I 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs I 

Aydın 
Adnan Menderes j 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin KaTan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

/ Kabul 
Muzaffer Akpmar I 
Osmaaı Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören I 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrte* 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç | 

edenler ] 
| Hilmi Ergeneli 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

J Ziya Esen 
Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

I Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necded Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

I Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Frralt 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdataar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
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Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Memed Aldemir 
Eahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şeratfettin Karacan 

t : 13 17.6 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem CelM Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D»*. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
îzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

1939 ö : 1 
Besim AtaÜay 
Dr. Ali Süha Delilbap 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket Özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttaîib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Fa*k Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hafcan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya ' 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 

Ali Ca-nib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İnoedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
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Faik Özteafr 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danrç Eyiboğlu 

t : 13 17-5 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

1939 Ö : İ 
Refet Ülgen 
Sa»mi îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hassan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzmi Özalp 
Hacim Çanklı 
Memed Emir 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
(M.) 

Çankırı 
Fazıl Na^zmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Benizli 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Şeref Aykut (M.) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan* 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuald Köprülü 
Kahraman Arıklı (M.) 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sılay 
(V.) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Receb Peker 
Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Hasta) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu (M.) 
Halid Mengi 

Ordu 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Dattnar Ankoğlu 
ibrahim Mete 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
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Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (H.) 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 30 
Sıvasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu Ohanes diğer adı 
Celâl Karabulut ile îstepanoğlu Hampar Şanın ölüm ceza

sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/32) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/242 

10-I-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaen altı kişiyi öldürmekten suçlu Sivasın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu 1327 do
ğumlu Ohanes diğer adı Celâl Karabulut ile Istapanoğlu 1327 doğumlu Hampar Şanın ölüm ve 
Artinoğlu 1328 doğumlu Torikin on dokuz sene ağır hapis ve feri ceza ile mahkûmiyetleri hakkında 
Sivas Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edile
rek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye ve
killiğinden 6 -1 -1939 tarihli ve Ceza iş. U. Md. 6/2 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu 
işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

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

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/32 
Karar No. 2 

4-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

Sivasm Ulaş nahiyesinden Nazaroğlu Artini 
ve karısı ile dört çocuğunu Öldürmekten suçlu 
Kostanoğlu 1327 doğumlu Ohanes diğer adı Ce
lâl Karabulut ile îstepanoğlu 1327 doğumlu Ham
par Şanm ölüm cezasına çarptırılmaları ha-
kmda Sivas Ağır ceza mahkemesince verilen ka
rarın tasdikma dair Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza dairesinden sadır olan 11 - XI - 1938 tarih 
ve 1128/3963 sayılı ilâm müteakib kanunî mua
melenin ifası için Başvekâletin 10 -1 -1939 tarih 
ve 4/242 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
gönderilmekle mezkûr ilâm okundu ve dava dos

yası tedkik edildi. 
Paralarmı kumarda kaybetmeleri üzerine Ar

tinoğlu Torik, Kostanoğlu Ohanes diğer adı Ce
lâl Karabulut ve îstepanoğlu Hampar Şan adlı üç 
arkadaş birleşerek geceleyin Nazaroğlu Artinin 
evine girdikleri ve uyumakta olan Artini ve ka
rısı Acimi ve çocukları Manuk, Haçik, Marnos ve 
Annayı kazma, sopa ve cağlarla öldürdükleri ve 
Artine aid para ile emanet olarak bu evde bulu
nan serbayi Aliye aid tütün ve sigarayı çaldıkla
rı sabit görülerek üç suçludan Kostanoğlu Oha
nes diğer adı Celâl Karabulut ile Îstepanoğlu 



Hampar Şanın ölüm cezasına mahkûm edildikleri Yüksek Reisliğe sunulur. 
ve Artinoğlu Torikin de 19 sene ağır hapis ce- Ad. En. lis. M. M. Kâtib 
zası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Çorum Kocaeli Rize 

Yapılan müzakere neticesinde Kostanoğlu Oha- Münir Çağıl Salâh Yar yi Fuad Sirmen 
nes diğer adı Celâl Karabulut ile Istepanoğlu Balıkesir Bingöl Bursa 
Hampar Şana hükmedilen ölüm cezalarının hafif- O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf A kg Uç 
leştirilmesini veya değiştirilmesini icab eden bir Erzincan («azianteb Kayseri 
sebeb görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanu- A. Fırat 0, A. Aksoy 8uad Ürgüplü 
nunun 26 ncı maddesi mucibince bu cezaların in- Kocaeli Konya 
fazma karar verilmesi hususunun Umumî Heye- Bagıb Akça G. GiUtekin 
tin tasvibine arzına encümence ittifakla karar Mardin Trabzon Zonguldak 
verilmiştir. H. Menemencioğlu F. A. Barutçu Şinasi Devrin 

( S. Sayısı : :î() ) 



S. Sayısı:31 
Zonguldağın Gaca köyünden Mustafa Reisoğullarmdan 
Yusufoğlu Memed Alkanın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/37) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 4/8128 

2 -II - 1938 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaan ve taammüden adam öldürmek maddesinden suçlu Mustafa Eeis oğullarından 
Yfusufoğlu 1314 doğumlu Memed Alkanın ölüm cezasına çarptırılması haManda Zonguldak Ağrr 
Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Ceza Heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşki
lâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
1 - II -1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md: 437/236 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid 
evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/37 
Karar No. 6 

4-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

Zonguldağın Gaca köyünden Nazifoğlu Ha
sam parasına tamaan ve taammüdle öldürmek
ten suçlu ayni köyden Mustafa Reisoğulların
dan Yusufoğlu 1314 doğumlu Memed Alkanın 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Zongul
dak ağır ceza mahkemesince verilen kararın tas-
dikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza da
iresinden sadır olan 22 - IV - 1938 tarih ve 
5546/1485 sayılı ilâm müteakib kanunî muame
lenin ifası için Başvekâletin 2 - II - 1938 tarih 
ve 4/8128 saylı ûezkeresile Adliye encümenine 
havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
tedkik edildi. 

Memed Alkanın, Hancı Hasanı handa uyur
ken ve başka yolcu bulunmamasından istifade 
ederek balta ile başını ezmek suretile öldürdüğü 
ve arkadaşı îbrahimle birlikte dolabını kmb 
paralarını aldığı sabit görülerek ölüm cezası
na mahkûm edildiği ve suç ortağı İbrahimin de 
ayrıca cezalandırıldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Memed Alkana 
hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve
ya değiştirilmesini icab eden bir sebeb görüle
mediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince cezanın infazma karar veril
mesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzı-
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na Encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı 
Balıkesir Bingöl 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

• • 

Bursa Erzincan Gfazianteb 
Atıf Akgüç A. Fırat Ö. A. Ak soy 

Kayseri Konya 
Suad H. Ürgüplü G. Gültekin 

Mardin Trabzon 
H. Menemencioğlu F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

( S. Sayısı : 31) 



S.Sayısı:45 
Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat inşası ve bunların 
harimlerinde yapılacak istimlâkler için vakıf paralar ida
resinden istikraz akdi hakkında kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/25) 

T.C. 
Başvekâlet 31 - W -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1727 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat inşası -ve bunların harimlerinde yapılacak istimlâkler için 

vakıf paralar idaresinden istikraz akdi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4-IV-1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr.B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Abidatın esaslı tamirlerine sarfedilmek üzere 2950 ve 3386 numaralı kanunlarla sarfına mezu
niyet alınan (400 000) liranın büyük bir kısmı sarf edilmiş ve mütebakisi de tamirine devam 
edilen abidelere keşiflerine göre tahsis olunmuş bulunmakla beraber yurdun her tarafında da
ha ilişik listede gösterildiği üzere acilen tamire muhtaç hayli güzide eserler olduğu ve ihmal
leri de âtide daha büyük masraflar ihtiyarını müstelzem olacağı cihetle 3548 numaralı kanun
la 1938 malî yılı umumî muvazene kanununa eklenen ikinci madde mucibince 2762 numaralı va
kıflar kanununun 27, 28 nci maddeleri hükümlerine göre Devlet uhdesinde bulunan mukataalı 
gayri menkullerin mülkiyete çevrilmesinden dolayı yirmi yıllık taviz bedeline mukabil Maliye 
vekâletinden Vakıflar umum müdürlüğüne verilecek paranın (600 000) lirasının Vakıf paralar 
müdürlüğünden istikraz edilerek abidatın esaslı tamirlerine ve yeniden hayrat inşasile bazı abi
datın hariminde olarak her nasılsa eşhas eline geçmiş bina ve arsaların istimlâkine sarfedilmesi 
ve bu (600 000) liranın vakıflar kanununun 10 ncu maddesi mucibince elde edilecek hayrat satışı 
bedelinden ödenmesi için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Maliye encün 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/25 
Karar No. 3 

Yüksek 

Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat inşası 
ve bunların harimlerinde yapılacak istimlâkler 
için Vakıf paralar idaresinden istikraz akdine 
dair 11 nisan 1939 tarih ve 6/1727 sayılı Başve
kâlet tezkeresile Yüksek Meclise sunulub Encü
menimize havale edilen kanun lâyihası mucib 
sebeblerle birlikte ve Vakıflar umum müdürü 
ile Maliye vekâleti Bütçe müdürü hazır olduk
ları halde müzakere ve tedkik edildi. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata göre : 
abidelerin esaslı tamiri için 1936 ve 1938 yıl
larında 2950 ve 3386 sayılı kanunlarla sarfına 
izin verilen 400 000 lira maksadı temine kâfi 
gelmediğinden yine Vakıf paralar idaresinden 
istikraz yolu ile 600 000 liraya lüzum gösteril
mektedir. Yurdun her yanında tamire muhtaç bir 
çok güzide eserler bulunduğu ve bunların tamir
lerinde gösterilecek gecikme ve ihmalin ileride 
daha fazla masrafı ve bazan telâfisi imkânsız 
ziya ve ziyanları mucib olabileceği yolunda ileri 
sürülen mütalealan yerinde bulmamak elden 
gelmez. 

Ancak acilen tamire muhtaç abidelerin çok
luğu hakkında bir fikir vermek maksadile esba
bı mucibeye bağlanan ve kanun lâyihası metnile 
bir alâkası bulunmayan liste ile Hükümeti bağ
lamanın münasib olmadığı Evkaf umum müdü
rünün talebi üzerine muvafık görülmüştür. 

Kanun lâyihasının esas hükümlerine gelince: 
Malûm olduğu üzere mukataalı veya icare-

teynli gayri menkullerin, icare veya mukataala- . 
rm 20 misli bir taviz mukabilinde, mülkiyete çev
rilmesi 2762 sayılı vakıflar kanununun 27 ve 28 
nci maddelerile kabul edilmişti. 

3548 sayılı kanunla 1938 malî yılı muvaze-
nei umumiye kanununa eklenen bir madde mu
cibince de Devlet tasarrufundaki muktaalı gay
ri menkller için tahakkuk ettirilecek taviz be^ 
deUerinin azamî beş senede ödenmesine Maliye 
vekili mezun kılınmış bulunmaktadır. 

işte mevzubahs olan, Hazinece ödenecek bu 
taviz bedellerinden 600 000 liraya kadarının 
Vakıf paralar idaresinden faizsiz olarak istik-

( S. Say 

Leni mazbatası 

2 - V - 1939 

Reisliğe 

raz edilerek abidelerin tamirine, yeni hayrat in
şasına ve lüzum görülecek istimlâklere tahsisi
dir. 

2762 sayılı kanunun 32 nci maddesi Vakıflar 
idaresinin eline geçecek taviz bedellerinin bir 
gelir kaynağı olarak muhafazasını ve en faydalı 
şekilde nemalandırılmasmı emreder. Vakıflar 
kanununun bu sarih hükmünü göz önünde tu
tan ve irad getirici gayri menkullerin nakde 
tahvili suretile elde edilecek paraların sermaye 
halinde işletilmesini vakıfların bekası bakımın
dan da zarurî addeden Encümenimiz yapılmak 
istenen istikrazın itfası imkânı ve faizsiz olması 
esbabı üzerinde durmak ihtiyacını duymuştur. 

Kanun lâlyihasına göre bu harç da, bundan 
evvelki 400 000 lira gibi, vakıflar kanununun 
10 ncu maddesi mucibince elde edilecek hayrat 
satışı hasılatından ödenecektir. Bu karşılığın 
kifayet edeceği ve bahsi geçen 400 000 liradan 
230 bin lira kadarının ödenmiş olduğu sorulan 

" suallere cevaben Vakıflar umum müdürü tarafın
dan ifade edilmiştir, istikrazın faizsizliğine ge
lince; bu cihet 3386 sayılı kanunun müzakere
sinde Bütçe encümeninin teklifi veçhile esasen 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu izahat Encümence kâfi görülerek kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve madde
lerin müzakeresine geçilerek birinci ve üçüncü 
maddeler, aşağıda görüleceği üzere, maksada vu
zuh verecek ufak tadilâtla ve diğer maddeler 
Hükümetin teklif ettiği gibi aynen kabul olun
muştur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. M. M. N. Kâtib 
Ağrı Afyon K. Rize 

îhsan Tav K. Kami 
Zonguldak Bursa 

Y. Z. özençi Dr. G. Kahraman 
istanbul İzmir Afyon K. 

A. Bayındır K. Dursun Haydar Çer çel 
Van 

İbrahim Arvas 
:sı : 45 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni , 12 - V - 1939 

Mazbata No. 16 
Esas No. 1/25 

Yüksek Reisliğe 

Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat inşası ve 
bunların harimlerinde yapılacak istimlâkler için 
vakıf paralar idaresinden istikraz akdi hakkında 
olub Başvekâletin 11 - I I - 1939 tarih ve 6/1727 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize verilmiş olmakla Vakıflar umum 
müdürü Fahri Kiper hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Vakıflar >umum müdürlüğünce 1936 yılından 
beri başlanmış olan abidatın tamiri için evvelce 
iki kanunla verilmiş salâhiyete istinaden yapılmış 
olan istikrazlar hasılatının tanzim edilen progra
mın tatbikına kifayet etmemesi dolayısile yeniden 
altı yüz bin liralık istikraz akdi ve tamirat işine 
devam edilmesi maksadını ihtiva eden lâyiha ye
linde görülerek esas itibarile Encümenimizce de 
kabul edilmiş ve Maliye encümeni metni müzake
reye esas tutulmuştur. 

Alınan izahata nazaran memleket hududlan 
dahilinde tesbit edilmiş binden fazla abide mev-
cud okıb bunların en mühimleri 82 olarak ayrıl
mış ve senelere taksim edilmek suretile tamirleri 
bir programa bağlanmıştır. 

Vakıflar kanununun 10 ncu maddesi muci
bince, tahsis edildikleri maksada göre kullanılma
ları kanuna veya amme intizamına uygun olmıyan 
ve yahud işe yaramaz bir hale gelen hayrat vakıf
ların satış bedelleri karşılık gösterilmek ısuretile 
Vakıf paralar müdürlüğünden akdedilen istikraz
larla mühim paralara ihtiyaç gösteren bu tamir 
işi (başarılmak istenmektedir. 

Mucib sebeblerin ve lâyiha metninin tedkikm-
dan da anlaşılacağı veçhile istikraz edilecek bu 
600 000 lira ile lüzumlu mahallerde yeni hayrat 
yapılacağı ve bilhassa tamir edilmekte olan kıy
metli eserlerin hariminde evvelce vakfa aid iken 
bilâhare eşhas eline geçmiş ve çirkin bir şekle 
konmuş olan mahallerin de istimlâki' derpiş edil
diği görülmekte olub yapılan tedkikata nazaran 
Vakıflar umum müdürlüğünün bu kabil yerlerin 
istimlâkine dair olan 28 haziran 1328 tarihli ka

nuna tevfikan bu istimlâkâtı yapabileceği anlaşıl
dığından lâyihanın birinci maddesi aynen kabul 
edilmiş, yalnız istikrazın faizsiz yapılacağına da
ir olan kayid maddeden çıkarılmıştır. 

Bu kaydin çıkarılması şundan ileri gelmiştir: 
Vakıflar kanunu icare ve mukaltaa taviz be

dellerinin en istifadeli şekilde nemalandırılma-
sını bir ana hüküm olarak vazetmiş ve bu esaslı 
prensibin muhafazası encümenimizce zarurî gö
rülmüştür. Gerçi 3386 sayılı ka'nunla verilen sa
lâhiyette vakıf paralardan yapılacak istikrazın 
faizsiz yapılması kabul edilmiş ise de o zaman 
istikraz mikdannm 200 000 liradan ibaret ol
ması bir defaya muhsus olmak üzere istisnaî bir 
muamele yapılmasının tervicine sebeb olmuş idi. 
istisnaî muamelenin teşmil ve temadisi ana hük
mün değiştirilmesi gibi bir netice hasıl edece
ğinden ve esasen toplanan taviz bedellerinden 
alınan faizler Vakıflar idaresi için esaslı bir ge
lir mambaı da teşkil eylediğinden idareyi böyle 
mühim bir gelir membaından da mahrum bırak
manın doğru olmıya'cağı düşünülerek bu defa 
maddeden faizsiz kaydi çıkarılmış bulunmakta
dır. Alınacak faizin kanun metninde az bir mik-
dar olarak tesbiti mevzubahs olmuş ise de bu su
ret dahi muhafaza eylemek istediğimiz bir esası 
kısmen ihlâl edecek mahiyette görüldüğünden 
kabul edilmemiş ve emsali ikrazlarda alınan 
faizlere göre bir mikdar tesbit edilebilmesi için 
idare serbest bırakılmış ve yapriacak istikrahın 
ne suretle ödeneceğini gösteren ikinci maddeye de 
yalnız faizile birlikte ödeneceği kaydi ilâve edil
miştir. 

Üçüncü madde Maliye encümenin değiştir
diği şekilde aynen kabul edilmiş ve bu suretle 
yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî He
yetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Eeis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
Kırklareli 
B. Deriker 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Kastamonu 
T. GoşJmn 

Kırşehir 
M. Seyfeli A. 

Çanakkale 
B. BuZayırh 

Kayseri 
S. Serim 

Kocaeli 
S. Akbaytuğan 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
II. Yalman 

Urfa 
Sami İşbay 

• 

Muğla 
H. Kitabet 

Srvas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Day 

YozgaVl 
S. Içöz 

HÜKÜMETİN. TEKLİFİ 

Abidelerin esaslı tamiri1 yeni hayrat inşası ve 
bunların halimlerinde yapılacak istimlâkler için 
Vakıf paralar idaresinden istikraz akdi hakkında 

MADDE 1 — Abidelerin esaslı tamirlerine 
ve bunların harimleri dahilinde eşhasm eline ge
çen mahallerin istimlâkine ve yeni hayrat inşa
sına sarfedilmek ve Hazineden taviz bedeli ola
rak filen yapılacak tediye mikdarını geçmemek 
üzere Vakıf paralar idaresinden faizsiz olarak 
600 000 liraya kadar istikraz akdine Vakıflar 
umum müdürlüğü salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek para 2762 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi mucibince elde edilecek paralardan 
ödenir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek 600 000 lira bir taraftan Vakıflar 
umum müdürlüğü bütçesinin varidat kısmında 
açılacak hususî bir fasla irad ve ayni zamanda 
masraf kısmında açılacak hususî bir fasla tah
sisat kaydedilerek sarfolunur. Bu tahsisatın se
nesi içinde sarfolünmayan kısmı ayni işlere sar-
folunmak üzere müteakib seneler bütçelerine 
devredilir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Abidelerin esaslı tamiri, yeni hayrat inşası Ve 
bunların harimlerinde yapılacak istimlâkler için 
Vakıf paralar idaresinden istikraz akdi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Abidelerin esaslı tamirlerine 
ve bunların harimlerinde eşhasm tasarruf ve 
temellükünde bulunan gayrimenkullerin istim
lâkine ve yeni hayrat inşasma sarfedilmek ve 
Hazineden taviz bedeli olarak filen yapılacak 
tediye mikdarını geçmemek üzere Vakıf paralar 
idaresinden faizsiz olarak 600 000 liraya kadar 
istikraz akdine Vakıflar umum müdürlüğü sa
lahiyetlidir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek para, Hazineden taviz bedeli ola
rak filen tahsil edildikçe, bir taraftan Vakıf
lar umum müdürlüğü bütçesinin varidat kısmın
da açılacak hususî bir fasla irad ve ayni zaman
da masraf kısmında açılacak hususî bir fasla 
tahsisat kaydedilerek sarfolunur. Bu tahsisatın 
senesi içinde sarfolünmayan kısmı ayni işlere 
sarfolunmak üzere müteakib seneler bütçelerine 
devredilir. 

MADDE 4 — Aynen 

( S . Sayısr : 45) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Abidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar idare
sinden istikraz akdi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Abidelerin esaslı tamirine ve 
bunların halimlerinde eşhasm temellük ve tasar
rufunda bulunan gayri menkullerin istimlâkine 
ve yeni hayrat inşasma sarfedilmek ve Hazine
den taviz bedeli olarak filen yapılacak tediyat 
mikdarmı geçmemek üzere Vakıf paralar idare
sinden 600 000 liraya kadar istikraz akdine Va
kıflar umum müdürlüğü salahiyettardır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince istik
raz edilecek para ve faizleri 2762 sayılı kanunun 
10 ncu maddesi mucibince elde edilecek paralar
dan ödenir. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Aynen kabul 

•'•v!f 

•|",W;.V» 
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MADDE 5 -- Bu kanun hükmünü icraya 

Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
İ>r. B. Saydam 

Da. V. 
Faik öztfâ>k 

m. v. 
Yüöel 

S. t. M. V. 
Df. H. Âlcââş 

Na. V. 
A. .P. Cebesöy 

4 - I V 
Ad. V. 

T. F. Süay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

a. t v. Rana Tarkan, 
Tî. V. 

C. Ergin 

.1939 
M. M. V. 
N, Ttnaz 
Mal. V. 

JP. Ağralt 
tk. V. 
# . Çafctr 

Zr.V. 
3f. Erhm&n 

MADDE 5 

( S, Sayısı : 45 ) 
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S. Sayısı: 46 
Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şir
ketlerde ve rnenafii umumiyeye hadim müesseselerde 
bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/108) 

T.C. 
Başvekâlet ' 2 8 - IV -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2136 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı muciebsile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Temyiz mahkemesi birinci reisliği ile Divanı muhasebat ve Devlet şılrassı reislikleri ve Temyiz 
mahkemesi başmüddeiumumiliği için 1296 sayılı kanun mucibince makam otomobili tahsis edilmiş 
değildir. 

Devlet dairelerinde en yüksek mevkileri işgal eden bu makamlar için, ehemmiyetlerine binaen, 
birer makam otomobili tahsisi icab etmektedir. Bu maksadı teminen merbut lâyiha tanzim edil
miştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 - V' - 1939 
Mazbata No. 17 
Esas No. 1/108 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanuna 
ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 28 - IV - 1939 
tarih ve 6/2136 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş 
olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare 
ve şirketlerde ve rnenafii umumiyeye hadim mü
esseselerde bulundurulabilecek nakil vasıtaları 

hakkındaki 1296 sayılı kanuna bağlı iki sayılı ced-
velde değişiklik yapılamamı isteyen lâyiha' Tem
yiz mahkemesi birinci Reisliği ve Baş müddeiumu
miliği ile Dvanı 'muhasebat ve Devlet şûrası Reis
liklerine birer makam otomobili tahsisi maksadını 
ihtiva etmekte olub bu mevkilerin ehemmiyetlerine 
binaen esas itibarile kabul olunmuştur. Ancak, 
1296 sayılı kanunda otomobillerin kullanma müd
detleri asgarî üç sene olarak tesbit edilmiş ise de 



^ Ö 
memleketimizin ttmumî yol şartlan nazarı dikkate 
alınmak suretile dahi iyi kullanılan bir otomobi
lin asgarî beş sene kullanıldığı verilen izahat ile 
anlaşılmış ve halbuki Ankara şehrinin asfalta çev
rilmiş olan yollan üzerinde işliyecek olan bu oto
mobillerin asgarî müddetten daha uızun bir ömre 
malik olacakları tabiî görülmüş olduğundan bun
lar için de asgarî müddet beş sene olarak tesbit 
edilmiştir. 

Gerek bu esas dairesinde ve gerekse tertibe aid 
bazı değişiklik yapılmak suretile yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

M. Unsal 

R. V. 
Kayseri 

F. Baysal 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Muş 

Ş. Ataman 
Trabzon 

Sırrı Vay 
Yozgad 
8. Içöz 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 

• Kocaeli 
A. S. Akoaytuğan 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
İL Yalman 

Urfa 
Sami İşbay A 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

istanbul 
G. B. Göker 

Kırklareli 
B. Denker 
Kütahya 

A. Tiritoğlu 
Muğla 

/ / . Kitabcı 
Sivas 
R. Çmer 

Yozgad 
. Sungur 

( Ş. SUVTST : 40 j 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE BNCÜMEıNİNİN DEĞİŞTİMşİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanuna 
ek kanım lâyihası 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundurula
bilecek nakil vasıtaları hakkındaki 21 mayıs 
1928 tarihli ve 1296 sayılı kanunun birinci mad
desine bağlı (2) saydı cedvele aşağıdaki ced-
vel ilave edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26 - IV -1939 

Beherinin 
azattnî Asgarî 

mubayaa müddeti 
bedeli Aded istimali 

Temyiz mahkemesi birinci 
reisliği 4000 
Temyiz mahkemesi baş 
müddeiumumiliği 4000 
Devlet şûrası reisliği 4000 
Divanı muhasebat reisliği 4000 

26 - IV 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. T. 

Bş, V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik Öztrak 

MI. V. 
Yücel 

S. î. M. V. G. İ. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

1 3 
1 3 
1 3 

1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. ve G. î. V. V, 

H. Çakır 
Zv. V. ve Na. V. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ergin 

Eesmî devair ve müessesat ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve menafii umu
miyeye hadim müesseselerde bulunduru
labilecek vesaiti nakliye hakkındaki ka

nunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun, lâyihası 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umu
miyeye hadim müesseselerde bulundurulabile
cek nakil vasıtaları hakkındaki 21 mayıs 1928 
tarih ve 1296 sayılı kanunun birinci maddesine 
bağlı 2 sayılı cedvele aşağıdaki makamlara aid 
nakil vasıtaları ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 
OEDVEL 

B >> 

Temyiz mahkemesi birinci rer 
isliği * 4 000 
Temyiz mahkemesi başmüd-
deiumumiliği 4 000 
Devlet şûrası reisliği 4 000 
Divanı muhasebat reisliği 4 000 

-d 

3 
<i-4 •—I 

41 
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S. Sayısı: 47 
Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/68) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - III - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/799 

Büyük Millet Mclisi Yüksk Risliğin 

4 - VII - 1934 tarih ve 2559 numaralı polis vazife ve salâhiyet kanununa zeylen Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 - III - 1937 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı ıraucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
: . . , jf. İnönü 

Esbabı mucibe 

Vazife ve salâhiyet kanununa bir maddenin ilâvesindeki zaruret 
İstanbulda belediye hududları içinde kaza teşkilâtı yapıldıktan sonra emniyet ve asayiş işlerinde 

muamelâtın gecikmesi muhtelif kanallardan bir birine aykırı verilen emirlerin tatbikindeki zorluklar 
ve bilhassa koruma ve buna benzer muhtelif kazaları alakalandıran işlere karşı alınacak tedbirlere 
dair verilecek direktiflerin bir elden idaresindeki zarurete işler üzerinde tesirini göstermekten hali 
kalmamıştır. Emniyet bakımnıdan tecezzi kabul et m iyen bir beldenin hududlarını lâalettayin onları 
ayrı, ayrı birer idareye tâbi kılmaktansa kaza emniyet teşkilâtının esasen valilik makamının yüksek 
idaresi altında ve valiye karşı mesul bir vaziyette çalışan emniyet müdürlüklerine ve bu vasıta ile 
doğrudan doğruya valiye bağlı kalmasındaki faydalar, vazife ve salâhiyet kanununa böyle bir mad
denin ilâvesine lüzum göstermiş ve arzedüen kanun lâyihası bu ihtiyacı karşılayacak • mahiyette bu* 
lunmuştur, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M, 
Dahiliye encümeni 19 -V -1939 

Esas No. 1/68 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Polis vazife ve salâhiyet kanununa zeyil ol
mak üzere Dahiliye vekilliğince hazırlanıb îcra 
Vekilleri Heyetinin 3 - III -1937 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 15 
mart 1937 tarihli ve 799 numaralı tezkeresile bir
likte encümenimize tevdi buyurulmuş ve fakat 
müzakeresi intaç edilmeden intihabın tecdidine 

karar verilmesi münasebetile yeniden tedkik 
edilmek üzere 21 - IV - 1939 tarihinde tekrar 
encümenimize tevdi kılınmış olduğundan Da
hiliye vekili hazır olduğu halde 5 - V - 1939 ta
rihli içtimaımızda okundu ve icabı konuşuldu : 

Tadil teklifinin istinad ettirildiği mucib se-
bebler arasmda gösterilen, istanbulda belediye 



hududları içinde kaza teşkilâtı yapridıktan son
ra emniyet ve asayiş işlerinde alınması lâzımge-
len acele tedbirlerin bir makamdan idare edilme
yerek kazaların ayrı ayrı tavsit edilmesi yüzün
den muamelelerin gecikmekte olduğuna müteal
lik mahzur dikkate şayan görülmüştür. Şu ka
dar ki, belediye hududları içinde kaza teşkilâtı 
yapılan vilâyetlerde bu teşkilâttan beklenen ve 
elde edilen faideler karşısında, teklif edilen 
lâyihada olduğu gibi kaza kaymakamlarının 
umumî mesuliyet ve otoritelerini kazanın emni
yet ve asayişi bakımından tahdid etmekte mu
vafık görülemedi. Bunun için, İstanbul gibi be
lediye sınırlan dahilinde kaza teşkilâtı olan vi
lâyet merkezlerinde emniyet ve asayiş işlerinin 
vahdetini temin edici ve ayni zamanda kaza 
kaymakamlarının da mesuliyet ve otoritelerini 
koruyucu ve bu iki lâzimeyi birleştirici bir şe
kil düşünüldü. 

Teklif edilen lâyihada; vilâyet emniyet mü
dürlerinin, kaza kaymakamlarının malûmatı ve 
tavassutu olmaksızın kaza emniyet âmirlerine 
doğrudan doğruya direktif verebilmeleri şek

lindeki idare tarzı yerine; emniyet ıküdürleri-
ni .beldenin emniyet ve asayişine taallûk.eden iş
lerinde va%e niyabet suretîle kaymakamlarla 
muhabere ve münasebette bulunabilmeleri salâ-
hiyetile teçhiz etmek şekli tensib edildi ve Da
hiliye vekili de bu fikre iştirak ettiğinden lâyi
ha metni bu şekilde tanzim olundu. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Mardin 

G. TJybadın ' Atıf Tüzün Edib Ergin 
Kâtib 

Yozgad izmir Ankara 
Z. Arkant M. R. Mvmaroğlu Fevzi Daldal 

Kars Erzurum Bursa 
E. özoğuz N. Elgün F. Güvendiren 

Çorum .Kayseri 
/ . Kemal Alpsar A. Hilmi Kaim 

Giresun Kayseri Samsun 
M. Akkaya N. Toker M. Ali Yörüker 
Çanakkale Sivas Zonguldak 

II. Ergeneli Milat Ş. Bleda Rifat Vardar 

( S , Sayısı : 4< } 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 
— 3 — 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞİ 

4 - VII -1934 tarih ve 2559 numaralı polis vazife 
ve salâhiyet kanununa müzeyyel kanun lâyihast 

MADDE 1 — Belediye sınırları içinde kaza 
teşkilâtı bulunan vilâyet merkezerindeki kaza 
emniyet teşkilâtı, kaza emniyet âmirlerine, ka
za emniyet âmirleri, vilâyet emniyet müdürlü
ğüne beğlıdrrlar. Kaza hududları dahilindeki 
kaza teşkilâtı emniyet âmirleri, vilâyet teşki
lâtı emniyet müdürlerile muhabere eder ve di
rektif alırlar. Emniyet müdürlerinin, emniyet 
ve asayiş işlerinde valiye karşı merbutiyet ve 
mesuliyetleri kanunlarındaki hükümlere tâ
bidir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

3 - m - 1937 
Bş. V. 

î. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

Polis vazife ve salâhiyeti kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye sınırları dahilinde ka
za teşkilâtı olan vilâyet merkezlerindeki emni
yet müdürleri, emniyet ve asayişe müteallik iş
lerde vali muavini sıfat ve salâhiyetini de haiz
dirler. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

\>m<i 
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