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Sayıfa 
tököl 2294 sayılı kanurtun verdiği salâhiyete is
tinaden meriyete konulduğundan keyfiyetin tas
diki hakkmda Başvekâlet tezkeresile Türkiye -
Yunanistan arasmda akid ve imza edfteti kliring 
Anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdiki hak
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laşmasına müzeyyel Anlaşmanın tasdiki hakkm
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16 - ^ Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî 
memurların yirmi beş yaşmı ikmal etmeden ev-
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tadili hakkmda kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
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1*7— Köyİkanununun .16, 19 ve 21 nci -m&d-
*&tefmi değiştİTen 2491 >«ayılı kanunun 1 nci 
•anaddesinin ^değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (1/144) ,442 

Birinci celse 
1934 malî yıh hesabı katği kanun lâyihasile 
Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesi hükmünün 

tefsirine mahal olmadığına dair mazbata kabul edildi. 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık

larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun lâyihası
nın iki maddesi müzakere ve kabul edildikten sonra 
teneffüs 4çin celse tatil olundu. 

tkinci celse 
Bankalar »ve Devlet müesseseleri memurları aylık-

Lfiyihalar 
1 — Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elek

trik Türk anonim şirketleri hisse senedlerile Elek-
tricitaets - Lieferung Geselleschaft ( E . X . G) ve Di-
dier Wetke A. G. Alman şirketlerinin bu üç şirketten 
matlûblarmm satm alınmasma dair akdolunan muka-
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Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
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mesi hakkmda kanun lâyihası ve Dahiliye encü
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22 — îskân kanununun bazı maddelerinin 
tadi l i hakkmda kanun lâyihası ve Adliye ve İs
kân kanunu Muvakkat encümeni mazbataları 
(1/143) 448:449 

23 — Vakıflar kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahi
liye, Adliye ve Maliye -encümenleri mazbataları 
(1/24) 449:450 

larmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanun lâyihası
nın müzakeresi bitirildikten 

Subaylar ve askerî memurlar maaşatma dair-ka
nuna ek kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde 
müzakere cereyan ettikten sonra maddelere geçildi 
ve cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Başkan vekili Kâtib Kfttib 
R. Canıtez Gazianteb Niğde 

B. Kaleli C. Oral 

velenamenin tasdikma dair kanun lâyiâhsı ( î /207) 
(Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Bursa ve müttehid elektrik Türk anonim şir
ketleri imtiyazlarile tesisatının ve Mersin elektrik 
Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının 
satm almmasma dair mukavelenin tasdiki ve bu mü-
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1 —«ABIK ZABIT HÜLÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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esaeselerin işletmeleri hakkmda kanun lâyihası 
(1/208) (Nafia ve Bütçe encümenlerine). 

3?— Hâkimler kanununun bazı maddelerini değiş
tiren 3501 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı 1 
ve 2 numaralı cedveller yerine bu kanuna bağlı 1 ve 
itti sayılı cedvellerin ikame edildiğine dair kanun lâ
yihası' (1/203) (Adliye encümenine) 

4 — Hatay halkmm askerlik işlerine, Hatayda 
vilâyet kurulmasına, Hatay vilâyetinde adlî kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infaz tarzına ve İs
kenderun limanmm bütün tesisat ve vesaiti ile bir
likte Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne 
devrine dair kanun lâyihaları (1/206) (Dahiliye, Ad
liye; Millî' Müdafâa, Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

5 —Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı 
terfi kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası (1/204) (Millî Müdafaa encümenine) 

6 — Orman umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı 
katğjgi hakkında, kanun lâyihası (1/205) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

7 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye 
vekâletine bağlanması hakkmda kanun, lâyihası 
(1/209) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
S — Askeri ceza kanununun 148 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkmda 1/114, askerî muhakeme 
usulü kanununun 3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra 
ilâvesi Hakkmda 1/115 ve askerî ceza kanununun 
47 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda 1/154 sa-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
DAHİLÎYE VEKÎI.Î FAİK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Arkadaşlar; evrakı varidenin dör
düncü maddesinde Hataya aid kanunlarımız 
vardır. Bir çok encümenleri alâkadar ediyor
lar; Hepsinden ayrı ayrr dolaşması hayli vakit 
isteyecektir. Tensib buyurursanız bütün encü
menlerden seçilecek arkadaşların iştirakile mu
vakkat bir encümen teşkilini rica ediyorum 
(jytuvafik sesleri). 

BAŞKAN — Hükümet muvakkat bir encü
men teşkilini istiyor. Bu teklifi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

NAFİA VEKÎLÎ GI. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Kısmen matbuattan da haber aldı* 
ğtnn veçhile Ankara elektrik ve havagazı, Ada-

yıh kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa v^Adöy» en
cümenleri mazbataları (Ruznameye)' 

9 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename* 
nin tasdiki hakkmdakt 3542' sayılı kanuna efe kattun» 
lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muaveneft 
encümenleri mazbataları (1/167) (Ruznameye)' 

10 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 aylarma 
aid' raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ti» 
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/77) (Ruznameye) 

11 — Devlet şûrasında açık bulunan birinci daire 
reisliği ile 3 azalık için intihab yapılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümen* 
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatan 
(3/106) (Ruznameye) 

12 — Türkiye - Estonya arasmdâ imza edilen Ti
caret ve Kliring Anlaşmalarının tasdiki hakkmda 
1/183, Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Aldatma
larına müzeyyel protokolün tasdikr hakkmda 1/184 
ve Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring; Anlaşmalar 
rma bağlı. 29 ağustos 1938 talihli, protokole ilişik (B) 
listesinde yaralı ham deri, kontenjant pozisyonlacmm 
tadiline mütedair teati olunan mektublarm tasdik» 
hakkmda 1/146, sayılı kanun, lâyihaları ve Hariciye 
ve İktısad encümenleri mazbataları (Ruznameye); 

13 — Türkiye - Fransa arasmda imzalanan Tür* 
kiye ile Suriye arasındaki? arazi mesailinin katğt «tt> 
rette hallini mutazammm anlaşma ve müzeyyelâtolllS^ 
tasdikma dair kanun lâyihası ve Muvakkat: encümen» 
mazbatası. (1/192), (Ruznameye); 

na elektrik şirketlerini Hükûinetinia satmı al
mıştır. Buna aid bir kanunumuz vardır. 

Bir de Bursa, elektrik şirketile müttehid 
elektrik şirketine aid Edirne, Tekirdağ, Balıke
sir, Gazianteb şirketlerinin satm alma mukav^ 
leşi imza edilmiştir. Ayni zamanda Mersin hiıse 
senedleri alınmıştır, buna. dair de evrakı varide-
de kanunlarımız vardır. Bu kanunların, bu içtk 
mada. tasdikinden çok laide memuldur,! Bunlaim 
muvakkat bir encümen teşkili ile oraya havale
sini rica ediyorum (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Hükûmetm bu teklifini reye. 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul: edilmiştir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) —Encümene k&-
çar asa verilecektir? 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saait 15 

BAŞKAN —Şemsettin öünaltay 

KÂTİBLER — Dr. Sadi Konuk (Bursa), Bekir Kaleli (Gazinateb) 
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BAŞKAN —• Beşer aza. 
NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 

(Konya) — İkinci bir ricam daha var. Ruzna-
menirı 2 nci maddesinde Küçükmenderes nehri 
ile tevabiiriin ıslahı hakkındaki kanunun daha 
iki sene temdidi hakkında bir kanun vardır. Bu
na aid müddet 6 haziranda bitmiştir. Gerek 
Bütçe encümeniı ve gerekse Nafia encümeni bu 

1 — Devlet havayollarında vazife uçuşu es
nasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek ile 
makinist Sami D emir elin dul ve yetimlerine 
aylık tahsisi hakkında kanun lâyihası ve Nafia, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(J/44) [1] 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
KEMALEîTİN KAMU (Rize) — Arkadaş

lar; müzakere buyuracağınız kanun lâyihası, 
Devlet hava yollarında vazife uçuşu esnasında 
düşüp ölmüş iki vazife kurbanmm çocuklarına 
dul ve yetim maaşı tahsisine dairdir. 

Bundan bir buçuk sene evvel Karamursal ci
varında iki gencin hayatma mal olan faciayı 
belki hatırlarsınız. Hükümet bunların ailelerine 
beşer bin lira nakdî tazminat verilmesi hak
kında bir kanun lâyihası getirmiş ve bu kanun 
18 kânunusani 1938 tarihinde Yüksek Meclisi
niz tarafından kabul buyrulmuştur. Kanunun 
müzakeresi sıralarında Büyük Meclis bir temen
ni izhar buyurmuş, demiş ki; «bu nevi hâdise
ler her vakit tekerrür edebilir, Hükümet Dev
let hava yolları memurlarının terfileri, terfih
leri, tekaüdlükleri ve bu nevi ahvalde çocuk
larına ve dullarına tahsis edilecek maaş veya 
verilecek ikramiye hakkmda umumî kaideler 
tesbit etsin.» Tamam üç buçuk ay sonra büyük 
Meclis Devlet hava yollan umum müdürlüğü 
teşkilâtına aid kabul buyurduğu 3424 numaralı 
kanunla bu arzusunu yerine getirmiştir. 

Bu kanunun beşinci maddesi diyorki: vazi
fe uçuşu esnasında düşüp ölenlerin ailelerine 
bir defaya mahsus olarak beş bin lira nakden 
tazminattan maada, dul ve yetimlerine maaş 
tahsis olunur.» 

Hükümet, daha sonra çıkmış olan bu kanun 
hükmünden demin bahsettiğim iki şehidin aile
sini istifade ettirmeği kanunun hükmünü ma
kabline teşmil addederek böyle bir tatbika git
memiştir. Fakat müsavi şerait altında ölenle
rin çocuklarına müsavi haklar temini gibi bir 
hak ye adalet icabmı yerine getirmek için hu
zurunuza hususî bir kanun lâyihası sevketmiş-
tir., Bu kanun lâyihası evvelce beş bin lira 
nakdî tazminat almış bulunan, fakat o zaman 
dul ve yetim maaşı için ahkâm bulunmadığın-

l l j 14.Ö sayılı basma yazı zabtın sonundadır. 

kanunun müstacelen çıkmasını kabul etmişler
dir. Yaz mevsiminde işimize devam etmek için 
bu kanunun müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. Lütfen kabulünü rica ederim (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Hükümetin teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

dan dolayı kendilerine maaş tahsisi imkânsız 
olan bu iki aileye dul ve yetim maaşı tahsisini 
tazammun etmektedir. Nafia encümeni, Hükü
metin teklifini âdilâne bularak kanun lâyihası
nı tasvib etmiş ve kabule şayan bulmuştur. Fa
kat Maliye encümeni ile Bütçe encümeni, ma
hiyeti itibarile bu hususî kanunu, bir kanunun 
hükmünü makabline teşmil etmek olacağından 
bahisle, kabule şayan görmemiş ve Meclise red
dini teklif etmişlerdir. Bendeniz Maliye encü
meninde bu karara muhalif kaldım, ve muhale
fet şerhi verdim. Bu iki dulun hakkını ve ek
meğini müdafaa için, B. M. Meclisinin kanun 
vazı ve tedvinindeki hükümran hakkını müda
faa için huzurunuza çıktım. Arkadaşlar bir ka
nun hükmünü makabline teşmil etmemek, o 
kanunu tatbik ve icra ile mükellef olanlar için, 
icra makamları için, adlî ve idarî mahkemeler 
için daima göz önünde tutulacak bir prensib-
tir. Fakat bu demek değildir ki bu prensib, 
T. B. M. Meclisinin kanun vazı tedvinindeki 
mutlak olan salâhiyetini de takyid eder. Hayir 
arkadaşlar. 

Bir düşünce, T. B. M. Meclisi böyle bir 
kanunu kabule mâni olabilirdi. Denebilirdi ki, 
böyle bir kanunu kabul edersek bu, başkaları 
için de emsal teşkil eder, ve aynı hüküm
lerden istifade etmek istiyen bazı hak iddi
acıları ortaya çıkar. Halbuki Devlet hava
yolları daha bir kaç sene evvel kurmuş 
bulunduğunuz genç bir idaredir. Bu ka
nunu masebak gösterecek ve hak iddia ede
cek başka bir dul ve yetim mevcud değildir. 

Bir kanunu makabline teşmil etmek caiz ol
madığına dair teşkilâtı esasiyemizde bir madde 
yoktur ve bunun içindir ki B. M. Meclisi her ka
nunun nihayetinde o kanunun neşrinden mute
ber olduğuna veyahud bir kaç ay sonra muteber 
olacağına dair madde koyar ve dilediği hükmü 
daha evvele teşmil etmek salâhiyetini her zaman 
haizdir. Burada mevzubahs olan, hususî bir ka
nunla bir hak ve adalet icabının yerine getiril
mesidir. Hükümet çok doğru ve âdilâne hare
ket etmiştir. Bunun Devlet hazinesine tahmil 
edeceği bir külfet yoktur. Çünkü Devlet demir
yolları tekaüd sandığından, ondaki esaslar da
hilinde bağlanacaktır. Bendeniz Nafia encüme
ni mazbatasının kabulü ile maddelere geçilmesi
ni arz ve teklif ediyorum. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 414 — 
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ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) ^- Vazife uçu

şu esnasında şehid düşen Ekrem Ermek ve Ma
kinist Sami Demirelin dul ve yetimlerine maaş 
tahsisi hakkındaki kanun lâyihası Nafia encü
menince tedkik edildi. Kaza, Devlet havayolları
nın teşkilât ve tekaüd sandığı hakkındaki kanu
nun neşrinden 4 ay evvel vaki olmuştur. Dev
let havayolları 933 senesinde, kazadan dört ay 
evvel teeşkkül etmiştir. Tabiî bu idare evvel 
emirde böyle mühim bir vazife esnasında me
murlarının kazaya uğradığı zaman ne gibi bir 
muameleye tâbi tutulacağını evvelden tesbit et
mesi lâzımdı. Saniyen, pek âlâ bilirsiniz ki, 
beynelmilel bütün havayollarının bu gibi me
murları daima sigorta ettirilir. Bunun da yapıl
ması lâzımdı. Devlet havayolLarı bu vazifeyi 
geç yapmışsa, (nitekim kanun gelir gelmez Yük
sek Meclisçe kabul edilmesile tahakkuk etmiş
tir). Bu yüzden şehid düşen memurların çocuk ve 
ailelerinin bu haktan mahrum kalmasını mucib 
olamaz. Bunun için Nafia encümeniniz katiyen 
bu kanunun makabline teşmili suretinde düşün
memiştir. Ancak zayi olan bir hakkın bu ka
nunla yerine getirilemeyeceğini kabul etmiştir. 
Ortada bir hak vardır onun için Hükümet ta
rafından teklif edilen kanun lâyihasının aynen 
kabulünü encümen muvafık bulmuştur. 

Pek âlâ biliyorsunuz ki, Devlet havayolları 
1933 senesinde teşekkül ettiği zaman maksadı 
teşekkülü havayolları üzerinde posta ve nakli
yat yappmaktı. Halbuki asıl maksad, günden gü
ne dünyannı her tarafında inkişaf eden tayare-
ciliği tamim etmek idi. Tayyarecilik demek bu 
gün pilotluk demektir. Geçen sene ve bu sene 
Devlet havayollarına 1,5 milyon lira bütçe ver
diniz. Bir milyon lirası inşaattır. 500 000 lirası 
da masraftır. Buna mukabil elde ettiğimiz va
ridat ancak 30 000 liraya yakmdır. Ondan da 
asıl maksadm tayareciliği inkişaf ettirmek oldu
ğu anlaşılır. Ona mukabil elde mevcud pilot 
mikdarı pek mahuddur. Bir pilot yetiştirmek 
Hükümete 20 000 liraya mal oluyor. Ayni za
manda bir pilot 2 - 3 senede yetişiyor ve yetiş
mek için bir kaç bin kilometre tecrübe uçuşu 
yapmak mecburiyetindedir. Bu gibi müstahdem
ler hayatlarında ancak 10 -15 sene çalışmağa ta
hammül edebiliyorlar, fazla çalışamıyorlar. Bun
dan dolayıdır ki, bu mesleke gençlerin intisab 
etmediklerini aid olduğu makamdan verilen ma
lûmattan öğrendik; gençleri bir dereceye ka
dar teşvik etmek icab ediyor. Bundan dolayı 
da kanunun kabulünü Nafia encümeni muvafık 
görmüştür, karar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Bu husustaki Bütçe encümeni 
mazbatasını okutuyorum. Sonra izahat verirler. 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Bu feci hâdiseyi hatırlarsınız. Devlet havayol
larının bir tayyaresi tstaabula giderken hava

nın fenalaşması neticesi olarak dütşü ve kıymet
li pilotile makinisti de öldüler. O zaman Devlet 
havayolları teşkilâtında çalışanlar münhasıran 
ücret almakta idiler. Bunların tekaüd hakları 
ve sigortalan da mevcud değildi. Maahaza 
bunların bıraktıkları yetimlerine; felâketlerinin 
tesellisine medar olmak üzere, ki birer refikaları 
vardn, beşer bin lira tazminat verildi. Bilâhare 
Havayolları teşkilâtında çalışanlara, tıbkı Dev
let demiryollarında olduğu gibi % 5 müessese 
ve % 5 de memurdan kesilmek suretile tekaüd 
hakkı kabul edildi ve bu suretle bunlarm dul 
ve yetimlerine yardım edilmesi karargir oldu. 
Bu kanundan sonra, bu kanunun neşrinden ev
velki devirde şehid olan bu kıymetli tayareci-
lerin ailelerine de maaş tahsisi için Meclisi Âli
ye bir kanun lâyihası geldi. 

Maliye encümeninin ekseriyeti, bilhassa teka-
üdlük meselesinin hiç mevzubahs olmadığı bir 
zamanda velevki böyle yüksek bir vazife uğrun
da da olsa vefat edenlerin bilâhare neşredilen 
bir kanunla ailelerine maaş tahsisini mevzuatı
mıza prensib olarak muvafık bulmamış ve bu iti
barla 5 bin lira ile iktifa edilmesini ve prensibin 
ihlâl edilmemesini ve evvelce nakdî yardım gö
ren bu ailelere ayrıca yetim maaşı tahsisinin 
muvafık olmadığı kanaatine varmış, mazbatayı 
gördüğünüz şekilde kabul ederek Bütçe encüme
nine sevketmiştir. Filvaki eğer hâdise yalnız bir 
iki şehidin ailesine yardım mahiyetinde kalsaydı 
ve tekaüd hakkı mevzubahs olmayan bir mües
sesede vefat edenlere veya malûl olanlara bilâ
hare çıkacak olan bir kanun bunu da kendi şü
mulü dahiline alarak, bunlara yardım edilmesi
ni icab ettirecek bir prensibin ihlâlini tazammun 
etmeseydi, şübhe yok ki Bütçe encümeni bunu da 
terviç edecekti. Bilhassa bu nokta Bütçe encü
meni ekseriyetini düşündürdü ve bunu mütea-
kib bir çok hâdiselerde de ayni şekilde bunu 
tatbik etmek yoluna gidilebilmesine açık bir gi
rizgâh bîrakmamak için Maliye encümeninin 

mazbatasını kabul etti. Maamafih takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş takriri oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen Nafia encümeni 

mazbatasının kabulü ile maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Rize 
Kemalettin Kamu 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar .... Anlaşılmadı, takriri nazarı 
dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar. Nazan 
itibare almayanlar ayağa kalksınlar. Takrir na
zan itibare alınmıştır. 

Ona apöre maddeleri okuyoruz, 
— 4 1 5 -
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Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında 
şehid düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist 
Sami Demirelin dul ve yetimlerine tekaüd maaşı 

tahsisi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Devlet Havayolları umum mü

dürlüğü teşkilâtına dair 3424 numaralı kanu
nun meriyetinden önce vazife uçuşu esnasında 
şehid düşen pilot Ekrem Ermek ve makinist 
Sami Demirelin dul ve yetimlerine, adı geçen 
kanunun dördüncü maddesi hükümleri daire
sinde dul ve yetim maaşları tahsis olunur. 

Şu kadar ki, bunların hizmet müddetlerine 
aid % 5 tekaüdiyeleri, bağlanacak dul ve yetim 
maaşlarından sandık hesabına mukassatan tev
kif edileceği gibi Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü bütçesinden de muadilleri tekaüd 
sandığına defaten yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
ını? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

Na. E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişehir) 
— Nafia vekili değildir, Münakalât vekili ola
caktır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih veçhile kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Na. V. ALt FÜAD CEBESOY (Konya) — 

Demin, Küçükmenderes nehri ile tevabiinin ıslâ
hı hakkındaki kanun lâyihasının hem müstace
liyetle hem de tercihan müzakeresini teklif ede
cektim. Tercihan müzakeresini teklif etmeği 
unutmuşum. Tercihan müzakeresini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Küçük Menderes nehri ile teva
biinin ıslahı hakkındaki kanun lâyihasının tak-
dimen müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Takdimen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

2 -— Küçük Menderes nehri ile tâbilerinîn ısla
hı hakkındaki 2246 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Nafiave Bütçe encümenleri mazbataları 
(i/mı. [i] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? 

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

[1] 144 sayüı btumayaz* zabtm »onundatUr. 

Küçük Menderes nehri ile tâbüerinin ıslahı hak
kındaki 2246 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Küçük Menderes nehri ile tâ
büerinin ıslahı hakkındaki 2246 sayılı kanuna. 
ek (3239) sayılı kanunun birinci maddesinde 
yazılı müddet iki sene uzatılmıştır. 

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

MADDE 2 — 2246 sayılı kanunla sarfma 
mezuniyet verilen 3,5 milyon liraya mahsuben 
1939 senesinden itibaren her sene ödenecek 
mikdar 700 000 lirayı geçemez. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

3 — îskân kanununun 32 nci maddesinin ta-
diline ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştiril* 
meşine dair olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra İlâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve îskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası. 
(1/60) [1] 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesi tadil 
edilmek üzere encümene gitmişti, encümenden 
tadilen gelmiştir, onu okuyoruz: 

tskân kanununun bazı maddelerini değiştiren 
2848 numaralı kanunun 3ncü ve 2510 numa
ralı kanunun 31 nci maddelerini tadil eden 

kanun 
MADDE 1 — îskân kanununun bazı madde

lerini değiştiren 2848 sayılı kanunun üçüncü 
maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir: 

Türkiyede yerleşmek maksadile ve Hükü
metten iskân yardımı istememek şartile dışarı
dan gelmek isteyen Türk soyundan olan kimse* 
ler Hariciye, Dahiliye ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilliklerince müştereken tesbit oluna
cak şekiller dahilinde konsoloslarımızın verecek
leri muhacir vizesile Türkiyeye gelirler ve ser
best muhacir olarak kabul olunurlar. Bu yolda 

dtr. 
[1] 65 saydı basmayazıya ek zabtın sonunda-
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geleceklerin pasaportlarına muktazi meşruhat 
verilir. 

İcra tekilleri "Heyeti bu madde hükümlerinin 
•hangi yerler halkma tatbik olunacağını tayin ve 
tesbit eder. 

BAŞKAN — Madde hâkkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . .Kabul edilmiştir. 

İkinci maddesi evvelce kabul edilmiş idi, 
şimdi 3 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini tcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

S — frenlet memurları .aylıklarının tevhid 
*m Modülüne dair olan kanunun bazı maddeleri
min {değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi 
ihakkmda kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası !{&/'45) [1] 

BAŞKAN —İkinci müzakeresidir, madde
lere ^esiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve tea
dülüne dair kanun 

MADDE 1 - r Maaşlı Devlet memurlarının 
(Hâkimler ve muallimler dahil, subaylar ve as
kerî memurlar hariç) dereceleri ve her derece
ye aid maaş asıllarile tutarı aşağıdaki cedvel-
tie gösterilmiştir: 

erece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
lî> 

Maaş asıllan 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Tutan 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Tekaüd ve harcırah hesablarmda ve muh-

[10 Birinci müzakeresi 25, 26, 27, 28, 29 ve 
W nou inikaâ zabttlarındadır. 

telif kanunların maaş asıllarına taallûk eden 
hükümlerinin tatbikmda bu cedvelin ikinci sü
tununda yazılı mikdarlar ve emsal hâsılma aid 
hükümlerde de üçüncü sütundaki rakamlar 
esastır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin birinci madde mevzuuna giren teşkilât 
kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı oedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maaşlı memuriyetlere ilk defa 
girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alı
nabilecekleri dereceler aşağıda gösterilmiştir : 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde memurin kanununa göre me
mur olabilecekler 15 nci dereceye, 

B - Orta mekteb mezunu olanlar 14 ncü dere
ceye, 

C) Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsille ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mekteb tahsilini ikmâl
den sonra en az iki yıllık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar 13 ncü dereceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahud beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten 
sonra en az dört yıllık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 
12 dereceye, 

(Lise veya muallim mektebini bitirdikten 
sonra imtihanla orta tedrisat muallimliği ehli
yetnamesi almış olanlar maarif meslekine bu ib
rece ile alınabilirler). 

E - Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me
zunu 11 nci dereceye, 

1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etmeden 
memuriyete intisab edecekler altı ay müddetle 
12 nci dereceye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfii müddetine 
eklenir, ve fazlası ilk terfii müddetinden indiri
lir. 

3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya yufli 
haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesikayı 
da Maarif vekâletine tasdik ettirmiş olanlar gi
rebilecekleri derecenin bir derece yükseğine alı
nabilirler. 

F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 10 m-
cu dereceye, 
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O) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden 

yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve gerek 
yabancı bir memlekette bitirdikten sonra mes
lekin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yapa
rak ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şe
kilde tasdik ettirenler 9 ncu dereceye, 

H) Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, 13, 12, 
11 ve 10 ncu dereceye girecekler arasmda mes
leklere göre îcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek yabancı dillerden birine ve 9 ncu dereceye 
alınabilecekler arasmda bu dillerden ikisine 
hakkile vukufları kezalik icra Vekilleri Heyeti 
kararile teşkil edilecek bir komisyon huzurunda 
imtihanla sabit olanlar bir derece yukarısına 
alınabilirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmda bir tadilna-
me vardır, okutuyorum. 

çok aşağıya düşüyor. Beriki ise liyakatsiz ol
duğu halde 4 sene kıdem kazanıyor. 

Arkadaşlar, bu dört senenin bilhassa ordu
da ne demek olduğunu ve kıdem kazanmanın 
ben asker olduğum için orduda bu hususun 
temas eden kısmını biliyorum. Orduya giren 
genç bir arkadaş, evvelâ kıtada uzun müddet 
hizmet edib liyakat gösterince bir imtihan ve
riyor ve sonra muvaffak olunca Harb akade
misine giriyor. Harp akademisinde 3 sene oku
yor. sonra belki 40 - 50 tatbikat ve manevra gö
rüyor. Bu tahsili bitirdikten sonra orduya gidi
yor ve Harbiye dairelerinde staj görüyor. Ehli
yet ve liyakati tahakkuk edince kendisine kı
dem veriliyor. 

Halbuki Rober kollejden gelmiş bir çocuk 
sırf lisan bildiği için, lisan dolayisile yine ar
kadaşlarından dört sene yukarıya gidiyor. Eğer 
mahzuru olmasa idi, madamki lisan biliyor, 
herhalde liyakati takviye eder, diye kabul ede
rim. Arkadaşlar, böyle haksız kıdem zammı ka
dar memurlar arasmda süi tesir yapan husu3 
yoktur. Hatta harp meydanlarında, orduda 
kahramanlık gösterenlere kıdem kabul edili
yordu. Bunun mahzurlarmı yine çek salâhiyetle 
Receb Peker arkadaşımız söyledi. Muharebe 
meydanmda kazanılan bir seuelık kıdem bile 
bu kadar ağır gelirse, madamki hayat nokta
sından insanların farkları yoktur, lisan biliyor 
diye dört senelik kıdem kabul edilmesi diğer
lerine de ağır gelmez mi? Meselâ bazı gençlere 
tesadüf ediyoruz. Tam terfi sıraları geliyor, ter-
filerine bir ay kalmış. Tam o sırada bir zengin 
çocuğu Avrupada bir sene bulunduğu için li
san öğrenmiş, geliyor, onun terfi edeceği yere 
geçiyor, öteki yeniden terfi için bir kaç sene 
beklemek mecburiyetinde kalıyor. 

Sonra kanunda şayanı dikkat bir nokta da
ha. Bihakkın bir lisana vakıf, deniyor. Bende
nizin dikkat ettiğim şey, orada 15, 14 ve 13 
ncü derecelerin mevzuu bahsolduğudur. Bir ar
kadaş orta mekteb tahsilini dahi görmemiş, 
amma ecnebi lisana bihakkm vakıf. Bendeniz 
«bihakkm vakıfı» anlamadım. Heyeti Vekilenin 
tasvibile teşekkül edecek bir komisyonda, bir 
orta mekteb mezunu imtihan verecek kabiliyeti 
haiz olmasa gerektir. 15 nci derecede orta tah
silli dahi yoktur. Binaenaleyh bendeniz, lisa
nın ehemmiyetini takdir etmekle beraber bu 
kıdem zammmı şu tarzda muvafık buldum. 
Şimdi bu kıdem zammı için şu tarzda maruzatta 
bulunacağım. Girdikten, hiç olmazsa bir sene 
sonra üst dereceye geçirilsin. Yani kıdem zam
mı 4 seneden 3 seneye indirilmiş olsun. Bu ka
zanılan bir sene zarfmda da imtihan olmuş 
olur. Meselâ bir daireye bir memur gelecek, o 
memur gelir gelmez imtihanı yapılamıyacak-
tır. Vakit geçecektir. Bu muamele hangi tarih
ten muteberdir, kanunda o da zikredilmemiştir. 
Eğer böyle bir sene bir fasıla verilirse hem ki-

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki sebeblerden dolayı (H) fıkrasmm 

sonunda « sabit olanlar » dan sonra « memuri
yete ilk giriş tarihinden bir sene sonra » kaydi-
ilâvesini arzederim : 

Erzurum mebusu 
Zeki Soydemir 

« Yükselmek için her şeyden evvel liyakat 
aranması zaruretinden bir genci yekden 3, 4 sene 
kıdemle taltif için liyakat ve ahlâkı da tesbite 
imkân bulunabilir. Bu müddet zarfmda imtihan 
yapılmış olur ve yine bu hareket tarzile yapıla
cak büyük kıdem zammmın bir senesi azaltılmak 
suretile fevkalâde kıdem zammından husule ge
lecek mahzur azaltılmış olur». 

Gl. ZEKÎ SOYDEMİR (Erzurum) — Kanu
nun geçen seferki müzakeresinde yabancı dil bi
lenler için imtiyaz verildi ve kabul edildi. Yal
nız bu yabancı dil müzakeresi esnasmda yabancı 
dil bilmek dolayisile yapılan zam için serdedi-
len sebebleri bendeniz o kadar ciddî görmedi
ğim için ve bilhassa diğer barem kanunlarında 
bunu temin edecek hiç bir husus görmediğim
den dolayı o maddede varidi hatır olan mah
zurları bertaraf etmek için bir tadil takriri 
verdim. Maruzatıma esas olmak üzere de bir 
misal arzedece£im. İki gene ayrı ayrı iki lise
den, faraza birisi İstanbul lisesinden, diğeri de 
Galatasaray lisesinden mezun oluyorlar. İstan
bul lisesinden çıkan talebe smrfm birincisi, 
Galatasaraydan çıkan ise sonuncusudur. Bun
lar her hangi bir daireye imtihanla memur ola
rak giriyorlar. Fakat Galatasaraydan gelen genç 
diğerine nazaran biraz lisan bildiği için diğer 
arkadaşı İstanbul lisesinden gelen efendiden 
tam 4 sene ileriye gidiyor. Halbuki arkadaşlar, 
hepiniz bilirsiniz ki, bir smrfm birincisi ve 
ikincisi diğer talebeyi okutacak derecede kuv
veti olabilir. Bu derece liyakatli bir adam olduğu 
halde kendisinden daha az liyakatli ve fakat 
bir az lisan bilen diğer bir arkadaşı bundan 
ileriye geçiyor. Bu suretle öbürünün vaziyeti 

— 418 — 
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demden bir sene tenzil edilmiş ve hem de o 
efendinin değeri hakkında âmirleri tarafından 
bir fikir edinilmiş olur. Yoksa böyle sümmette-
darik her hangi bir arkadaş gelmiş, orta tahsili 
yoktur amma lisan biliyor diye yukarı dereceye 
geçirilmiştir. Bendenizce bu, doğru değildir. 
Lisanı teşvik bakımından belki iyidir, fakat di
ğer gençler arasmda bu yüzden fena tesir hâsıl 
olur. Onun için takririmde; girdiği tarihten 
bir sene sonra itibar edilsin diye maruzatta bu
lundum. Her halde Yüksek Heyetiniz bu hususu 
daha iyi takdir eder. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu gençler, kanunun metnine göre 
evvelâ müsabaka imtihanına tâbi olacaklardır. 
Bu müsabaka imtihanında, tasvir buyurulduğu 
gibi, Galatasaray lisesinden çıkmış ve birincilik
le şahadetname almış olan diğer bir lise mezu
nuna tefevvuk etmesine imkân yoktur (Neden 
yok sesleri). 

Çünkü kendisine giriş için bir hakkı rüçhan 
vermiyoruz. Binaenaleyh bendenizce burada 
serdedilen misallerin yeri olmasa gerektir. Bir 
lisan bildiğinden dolayı girişte bir tercih hakkı 
verilseydi, söyledikleri hakikaten doğru olurdu. 
Girişte doğrudan doğruya evsafı haiz olan 
girecek, burada lisanm verdiği fark, nihayet me
murların vazifelerini garpdeki terakkiyatı ta-
Mb ederek yapabilmelerini temin içindir. Bu 
hüküm 1452 numaralı kanunda da vardır ve fay
dası görülmüştür. Bu itibarla buraya da almak
ta bir mahzur görmedik. 

BAŞKAN — Reye arzetmek için tadilnameyi 
tekrar okutuyorum. 

(Tadilname tekrar okundu) 
BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum, naza

rı itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı iti-
bare alınmadı. 

3 ncü maddeyi reyi âlinize arzediyorum, ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Kadroda açık yer bulunmama
sı dolayısile tahsillerine göre girebilecekleri de
receden daha aşağı derecede bir memuriyete alı
nanlar dairelerinde ilk açık vukuunda girebile
cekleri derecelere tercihan tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet memuriyetine bidaye-
ten alınırken yabancı bir dil bilmedikleri hal
de memuriyete geçtikten sonra öğrendikleri 
veya bir dil bildiklerinden dolayı bir üst de
receye alınanlardan bilâhare bir dil daha öğ
rendikleri üçüncü maddenin (H) fıkrasında ya
zılı şartlar dairesinde sabit olanlara yapılacak 
nizamname ile tesbit olunacak nisbetlerde ve 

bir defaya mahsus olmak üzere nakdî mükâ
fat verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 6 — Devlet memurluğuna ilk de
fa alınacak olanlardan Umumî müfettişlik, Ri
yaseti Cumhur dairesi memurlukları, hususî 
kalem müdürlükleri, mütercimlikler, elçilikler, 
valilikler ve hukuk müşavirliklerine bu kanu
nun 3 ncü maddesinde yazılı kayidlere tâbi tu
tulmaksızın kadrodaki derece maaşı ile memur 
tayini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunanla
rın muayyen terfi müddetlerini doldurdukça 
ayni vazifelerin yüksek derecelerine terfileri 
de yapılabilir. Şu kadar ki bunların bulunduk
ları bu dereceler tekaüdlük hesabında ve di
ğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde mük-
teseb hak sayılmaz. Bu gibilerin tahvil ve te
kaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet 
müddetlerine göre iktfsab edebilecekleri dere
ce maaşları esastır. Evvelce Devlet memuriye
tinde bulunduğu halde bilâhare ayrılmış ve 
en az beş seneyi müstemirren memurluk hari
cinde geçirmiş olanlar da bu vazifelere ayni 
suretle tayin olunabilirler. Şu kadar ki daire
sinin bağlı bulunduğu vekâlete tâbi alelûmum 
teşkilât haricinde diğer bir vekâlet teşkilâtına 
dahil yukarıda sayılı memuriyetlerden birine 
ilk defa olarak tayin edilecek her hangi bir de
recedeki Devlet memurları hakkında da birin
ci fıkra hükmü tatbik olunabilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tayin ve 
terfiler adı geçen vazifelerin filen ifasile mu-
kayyeddir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 7 — Yukarı dereceye terfi için en 
az dört sene bir derecede bulunmuş ve bu ka
dar müddet o derece maaşını filen almış ol
mak şarttır. Yüksek mektebden mezun olanlar 
için bu müddet üç senedir. 

Müddetini ikmal etmeden mafevk derecede 
bir memuriyete tayini icab edenler müddetle
rinin hitamına kadar eski derece maaşlarını 
alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 
fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, yedinci 
ve daha yukarı derecelerden birine aşağıdaki 
derecede kadroya göre memuriyet olmadığı ve
ya ehil memur bulunmadığı takdirde iki dere
ce aşağıdaki memurların tayini caizdir. Bu 
suretle iki derece yukarıdaki memuriyete ta
yin olunanlar eski derecelerinde bir terfi müd
deti dolduruncaya kadar o derece maaşını, bir 
terfi müddetince de aradaki derece maaşmı 
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aldıktan sonra tayin edildikleri derece maaşını 
alırlar. 

Altıncı ve daha aşağıdaki derecelerdeki me
muriyetlere bu dereceler karşılık gösterilmek 
şartile daha aşağı derece ile memur tayini ca
izdir. 

Altıncı maddede yazılı hükümler mahfuz 
kalmak üzere beşinci ve daha yukarı derece
lerdeki memuriyetlere tayin edilebilmek için 
yüksek mektebden mezun olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 8 — Ehliyetleri ve sicilleri itiba-
rile terfie hak kazandıkları halde kadroda mün
hal yer bulunmamak sebebile bir derecede iki 
terfi müddeti geçirmesine rağmen terfi edeme
yenlere her derecede bir defaya mahsus olmak 
üzre üst derece maaşı verilir. 

BAŞKAN — Mad(Je hakkmda tadilname 
yoktur. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 9 — Alelûmum maaşlı veya daimî 
ücretli hizmetlere aid kadroların teşkilât ka
nunlarına bağlanması şarttır. Ancak muvak
kat müddetlerle ifası icab eden ve daimî mahi
yet arzetmeyen hizmetlerin bütçe kanunlarına 
bağlı (E) cedvellerine dahil tertiblerden alına
cak kadrolarla idaresi caizdir. 

Bütçe kanununa bağlı (D) cedveli yalnız 19 
ncu maddede yazılı müstahdemlerle nakil vası
taları kadrolarına inhisar eder. 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — E cedvelin-
den ücret alanlar için teşkilât kanunu geleceği
ne göre bunlar muvakkat mahiyeti haiz olanlar
dan ise bu cedvele konacak mıdır ve muvakkat 
tabiri müddetle mukayyed midir? 

BÜTÇE E. REÎS VEKÎLÎ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Kadrosu gelecek olan kısım daimî 
memuriyeti haiz olanlardır. E cedvelinde ise mu
vakkat hizmetlerde istihdam edilecek memurlar 
bulunacaktır. Bu muvakkat hizmet bir sene ve 
iki sene de olabilir. Elverir ki hizmet muvak
kat olmuş olsun. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Daimî olarak Ankarada bulu
nan maaşlı memurlardan 1, 2 ve 3 ncü derecele
re dahil olanlara 60; 4 ve 5 nci derecelere dahil 
bulunanlara 30; 6, 7 ve 8 nci derecelere dahil 
bulunanlara 22; 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü derece
lere dahil bulunanlara 15; 14 ve 15 nci derece
lere dahil olanlara 10 lira her ay maaşlarına ilâ
veten muvakkat tazminat verilir. Bu tazminat 

kazanç ve iktisadî buhran vergilerine tâbi değil
dir. 

Devlete aid mebanide ve memurine tahsis 
edilen meskenlerde oturanlara ve mıntaka mer
kezleri Ankarada olan müfettişlerden Ankarada 
ikamet etmeyenlere bu tazminat verilmez. Me
zuniyet veya muvakkat memuriyetle Ankaradan 
ayrılanlara ayrıldıkları müddetin yalnız üç ayı 
için bu tazminat verilir 

Bir memuriyete açıktan vekâleten tayin edi
lenlere almakta oldukları vekâlet maaaşı nisbe-
tinde muvakkat tazminat verilir. 

7 nci madde mucibince müddetini ikmal et
meden yukarı derecelere tayin edilenlerin ala
cakları muvakkat tazminat, almakta olduklarî 
maaş derecesine tekabül eden tazminattır. 

Muvakkat tazminat maaşlar hakkındaki te
diye usulleri dairesinde tediye olunur. 

Bu tazminat borç için haczedilemez. 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Vazife ve memuriyetlerine mü
teallik hususattan dolayı işten el çektirilecek ma
aşları katolunan alelûmum memurlara tahkikat 
veya muhakeme neticesinde meni muhakeme ve
ya beraet kararı verildiği veya haklarında taki
bat umumî af ile kaldırıldığı surette katolunan 
maaşları tutarının yarısı verilir. 

işten menedildikleri suçtan dolayı hakların
da yapılan tahkikat veya muhakeme sırasında 
memuriyet vazifelerine müteallik diğer suçlan 
zuhur eden memurlar hakkmda bu madde hük-
nünün tatbik edilebilmesi için bunların bütün 
suçlarından meni muhakeme veya beraet kararı 
almaları veya umumî af ile takibatın kalkması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Ücretli vazifelere ilk alınacak 
memurlar tahsil derecelerine ve diğer vasıflarına 
göre girebilecekleri maaşlı memurluk derecesi
nin ancak bir üst derecesine aid maaş tutarile 
tayin olunabilirler. 

Bunların terfileri de maaşlı memurların ter-
filerindeki hükümlere tâbi olub altıncı madde 
hükmü bunlar hakkında da tatbik olunur. 

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

MADDE 13 — Hususî bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren memuriyetlere 
Devlet teşkilâtına dahil vazifelerde müstahdem 
olanlar arasından kanundaki esaslar dairesinde 
ve ehliyet dereceleri bakımından terfian veya 
naklen getirilecek kimse bulunmadığı takdirde, 
bu memuriyetlere hariçten Devlet memuriyetle
rinde hiç bulunmamış veya memuriyetle alâka-
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lan en aşağı beş senedenberi kesilmiş; bilgi, ih
tisas ve tecrübelerile mütemayiz kimselerin, kad
rodaki derece maaşlarile, bu kanunda yazılı ka-
yidlerle mukayyed olmaksızın, İcra Vekilleri He
yeti kararile tayinleri caizdir. 

Bu gibiler muayyen terfi müddetlerini dol
durdukça yine ihtisaslarile alâkadar diğer ihti
sas mevkilerine nakil ve terfi debilirler. Şu ka
dar ki bu dereceler bunlar için mükteseb hak 
teşkil etmez. Bu memuriyetler haricindeki me
muriyetlere nakil ve tahvillerde ve tekaüdlük-
lerde tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetlerine 
göre iktisab edebilecek derece maaşı esastır. 

İhtisas mevkileri teşkilât kanunlarına bağlı 
cedvellerde gösterilir. Bu kabîl maaşlı memuri
yetler bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

Bu memuriyelerde istihdam edileceklere bu 
kanunun umumî hükümleri dairesinde almakta 
oldukları derece maaşmı iktisab edinceye kadar, 
muvakkat tazminat verilmez. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şamildir. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Bu madde ile 

ihtisas mevkilerine terfian getirilecek kimse bu
lunmazsa hariçten mütehasssıları getiriyoruz. 
Halbuki ayni şekilde ihtisas mevkilerine hariç
ten getirilmiş ve ücretlte çalışıtnlanlar vardır. 
Aşağıda 10 ncu muvakkat madde vardır, muvak
kat maddede, bu suretle getirilmiş olanların ça
lıştırılmalarına müsaade ediliyor. Fakat bu 
maddeye göre getirilenlerin, terfi müddetlerini 
doldurdukça ayni ihtisas mevkilerinde terfi ve 
nakillerine cevaz verilmektedir. Evvelce bu ih
tisas mevkilerine getirilmiş olubda terfi müddet
lerini dolduranlar da terfian nakil ve tayin edi
lebilirler mi? Çünkü bu ihtisas mevkiinde bulu -
nanlar da ayni katagoridendir. Esbabı mucibe-
de bunlar hakkında sarahat göremedim, encü
menin izah etmesini rica ediyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Tadilname veril
memiştir, bir sual üzerine müzakere açabilecek 
miyiz? 

BAŞKAN — Müzakere açılamaz, tenevvür 
maksadile soruyorlar. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Encümenden ala
cağım cevaba göre tadilname vereceğim (Öyle 
şey olmaz sesleri). 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu madde hükmüne tevfikan yani 
ihtisas mevkilerinde bulunanların, terfi müddet
lerini ikmal etmek şartile terfileri caiz ve çok ta
biidir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Pekâlâ. Bu ce-
vab beni tatmin ediyor. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Ücretli vazifelerde bulunan
lardan bir terfi müddetini dolduranlar ücretle
rinin tekabül ettiği derecedeki maaşlı memuri

yetlere ve doldurmayanlar bir derece aşağıdaki 
memuriyetlere naklolunabilirler. 

Ücretli bir vazifeye nakledilecek maaşlı me
murlardan bulundukları derecede bir terfi müd
deti dolduranlar iki ve bu müddeti doldurma
yanlar bir üst dereceye aid maaş tutarrnm teka
bül ettiği ücretleri alabilirler. 

Bunlarm geçtikleri maaşlı veya ücretli me
muriyet derecesindeki terfi müddetinin mebdei 
nakledildikleri tarihtir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Rey vermiyen arkadaş varsa lütfen reylerini 
istimal buyursun. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 15 — Ücretlilerden Ankarada bulu

nanlara almakta oldukları ücret derecesinin bir 
derece dunundaki maaşlı memurların muvakkat 
tazminatı, maaşlılar hakkındaki umumî hüküm
ler dairesinde verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Vekâletler teşkilâtından ve 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilen müesseselerden birinden diğerine memur 
nakli aid olduğu vekilin muvafakatine bağlıdır. 
Ancak tayinleri mahallerine aid memuriyetler 
arasındaki nakil ve tahviller tayine salâhiyettar 
olan makamların müsadesile yapılır. 

İstifa edenler hakkmda dahi üç ay müddet
le bu hüküm tatbik edilir. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şamildir. 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul. edilmiştir. 

MADDE 17 — Meslekî tahsil görerek mes
leklerine aid daire ve vazifelere intisab edenler 
ile bu kanunun 6 ncı ve 13 ncü maddelerinde ya
zılı vazifelere almanlar müstesna olmak üzere bi-
dayeten Devlet memuriyetine alınacakların mü
sabaka imtihanına ve birden fazla talib bu
lunmadığı takdirde ehliyet imtihanına girip ka
zanmaları şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18 — Umumî, mülhak, hususî büt
çelerle belediyeler bütçelerinden ve bunlara tâ
bi teşekküllerden maaş ve ücret almakta olan 
memurların hususî bir kanunda aksine sarahat 
olmadıkça bulundukları müesseselerin içinde ve 
dışmda maaşlı veya ücretli ayrıca bir vazife 
almaları caiz değildir. 

788 sayılı memurin kanununun 8 nci madde-
sile 1496 sayılı kanunun birinci maddesi hüküm
leri ücretli memurlara da şamildir, 
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Maaşlı veya ücretli memurların uhdelerinde 

maaşlı veya ücretli yalnız bir daimî muallimlik 
bulunabilir. Şu kadar ki aslî vazifesi maaşlı 
olanlarm uhdesindeki maaşlı muallimlikten ala
cakları para, ücret itibar olunur. Bu suretle ilâ
veten bir muallimlik deruhde edenlere muallim
liğin ücret veya maaş tutarının üçte ikisi ve
rilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, dekan
lık, müdürlük, başmuavinlik, muavinlik, başmu-
allimlik, laboratuar, mühendis mektebi ve sanat 
okulları atelye şefliği gibi ücretli idarî bir vazi
fede bulunanların iki muallimliği cemetmeleri 
caizdir. Bunların idarî vazifelerine aid ücret
lerinin muallimlik maaş veya ücretlerinden mik-
darı fazla olanlarının tamamı ve ikincisinin üçte 
ikisi verilir (Müderris, profesör, doçent tabir
leri bu kanuna göre muallimlik ifadesinde da
hildir). 

Yukarıda sayılı idarî vazifeleri olmıyanlara 
üç muallimlik verilebilir. Bunlar maaş veya üc
retlerinden mikdarı fazla olanının tamamını ve 
tayin sırasile de ikincisinin üçte ikisini ve üçün
cüsünün üçte birini alırlar. 

Tabibler; iki meslekî vazifeyi veya biri idarî, 
diğeri meslekî, maaşlı veya ücretli iki vazifeyi 
deruhde edebilirler. 

Serbest tabib bulunmayan vilâyet ve kazalar
daki tabiblerin zaruret halinde o vilâyet ve ka
zaya aid üç muhtelif meslekî hizmeti deruhde 
etmeleri caizdir. Bu takdirde bunların alabilecek
leri ücret ve maaş nisbetleri muallimler hakkın
da yukarıda konulan hükümlere göre hesab edi
lir. 

Mühendisler ve veterinerler hakkmda da bu 
hükümler tatbik olunur. 

900 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
BAŞKAN — Madedyi yüksek reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Odacı, kolcu, bekçi, evrak mü-
vezzii, gemi mürettebatı, ücretli ve aidatlı tah
sildar, daktilo ve steno gibi müteferrik müstah
demler bu kanun hükümlerine tâbi değildirler. 

BAŞKAN — Madedyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ücretle müstahdem memurla
rın harcırahları maaşlı memurların harcırah hü
kümlerine tevfikan ve işbu kanunun 1 nci mad
desinde yazılı derece aylıkları esas tutularak he
sab edilir. 

BAŞKAN — Madedyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . .. Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21 — înhilâl vukubulan memuri
yetlerde vekil istihdamı halinde maaş kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince verilecek vekâlet 

maaşı veya ücretinin müddeti azamî altı aydan 
ibarettir. 

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

MADDE 22 — Hususî kanunlarında sarahat 
olmadıkça ihtisas ve komisyon ücreti ve makam 
tahsisatı ve tahsisatı maktua ve hakkı huzur 
gibi namlarla maaşlı veya ücretli memurlara ay
rıca umumî, mülhak ve hususî bütçelerden hiç 
bir meblâğ verilmez. 

Ancak kanunun tahmil etmediği munzam bir 
vazifeyi münferiden ifaya memur edilenlere mu
ayyen çalışma saatleri haricindeki mesailerine 
mukabil İcra Vekilleri Heyetince takdir oluna
cak bir ücret verilebilir. Şu kadar ki, bir veya 
muhtelif dairelerin her hangi bir işi için teşkil 
edilecek komisyonlara memur edilib bu komis
yonların bulundukları mahallin gayri yerlerden 
celbedilecek olanlara yalnız harcıarh ve icra 
Vekilleri Heyetince tayin olunacak mikdarda 
masarifi zaruriye verilir. 

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

MADDE 23 — Mülhak bütçeli idarelerle hu
susî idare ve belediyeler dahi bu kanun hüküm
lerine tâbidir. Ancak icra Vekilleri Heyetince va
ridatları müsaid görülmeyen belediyeler için bu 
kanunun birinci maddesinde yazılı derecelerin 
dununda memuriyet ihdasına mahallî belediye 
meclisleri salahiyetlidir. 

Hususî idarelerle belediyeler memurlarının 
kadroları İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

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

MADDE 24 — 1683 sayılı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun meriyetinden evvelki hüküm
lere göre maaş alan alelûmum mütekaidin ile ey
tam ve eramil ve hidematı vataniye tertibinden 
maaş alan zevata maaş asıllarile tahsisatı fev
kalâdeleri birleştirilmek suretile bir kalem ola
rak ahkâmı mevcudeye göre verilir. 

Bu suretle maaş alan mütekaidlerden olub~ da 
umumî mülhak ve hususî bütçelerden veya te
diye edilmiş sermayesinin en az yarısı Devlete 
aid olan müesseselerle memuriyet derece ve ay
lıkları kanunla tesbit edilmiş olan müesseseler
den tahsisat veya ücret alanların bu vaziyetleri 
devam ettikçe tekaüd maaşları tahsisatı fevkalâ
deleri ilâve edilmeksizin verilir. 

1683 numaralı tekaüd kanunu hükümlerine 
göre tekaüd maaşı tahsis edilenlerden yukarıda 
yazılı daire ve müesseselerden tahsisat veya üc
ret alanlar hakkmda da mezkûr kanunun 70 nci 
madedsi hükmü tatbik olunur. 

Alelûmum mütekaidlerden maaşlı bir hizmete 
tayin edilenlerin (bu maaşlı hizmetlerde ücret
le çalışsalar dahi) tekaüd maaşları tamamen ke-. 
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silir. Harb malûlleri bu madde hükmünden müs
tesnadır. 

900 numaralı kanun hükmü ve 2921 sayılı ka
nunun 36 ncı maddesi hükümleri mahfuzdur. 

Alelûmum mütekaidler hakkında bu hüküm
lerin tatbik edilebilmesi için bunlarm aldıkları 
tekaüd maaşile ücret veya tahsisat mecmuunun 
50 liradan aşağı düşmemesi şarttır. 

Gl. KÂZİM KARABEKÎR (İstanbul) — Bu 
madde hakkmda ufak bir tadil arzedeceğim. 

Vazife malûlleri hakkmda geçende maruzatta 
bulunmuştum. Bu madde yalnız harb malûlleri
ni zikretmektedir. Halbu ki, Ordu mensublan 
gerek talim ve gerek manevralarda, ki bunlar 
tamamile bir harb taklididir, bütün şevklerile, 
gayretlerile vazifeye atılmaları ve yılgınlık 
göstermemeleri için, onlarm da harb malûllerin
den ayrılmaması lâzımdır, zannediyorum. Bir 
misal arzedeyim, bir cepanelik ateş alıyor, ora
daki bir subay o bombayı çıkarıb dışarıya atma-
sa, cepanelik berhava olacaktır ve büyük bir 
şehir halkı mahvolacaktır. Bu hâdise Erzu-
rumda geçmiştir. Fakat bomba patlıyor ve su
bayın eli de beraber gidiyor. Bu zabit bir çok 
harblere girmiş ve bir çok vazifeler ifa etmiş
tir. Şimdi o suretle malûl kalan zabit bu gi
bi hallerde harb malûllerinden ayrılırsa bu mi
saller zabitanın bu gibi fedakârlıklara katlan
masına belki bir engel olabilir. Onun için rica 
ediyorum, bu maddeye vazife malûlünü de ilâ
ve edelim. 

Yüksek Reisliğe 
24 ncü maddedeki «harb malûlleri» cümlesi

nin «harb ve vazife malûlleri» tarzında tashihi
ni dilerim. 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

BÜTÇE E. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Gerek askerî, gerek sivil memurların teka-
üdlüklerine müteallik kanunlarda vazife başın
daki maluliyetleri için çok yüksek dereceler
de maaş tahsisi suretile bu vazifedeki fedakâr
lıklarının telâfisi düşünülmüş ve hükümler kon
muştur ve orada bunlarm derece itibarile ma
aşı aslisine çok yakın derecede tekaüd esasları 
konmuştur. Bu itibarla bu kanunu daha ziya
de teşvik suretile harb malûlleri için Yüksek 
heyetin kabul ettiği istisnayı, umumî mahi
yette, gerek sivil, gerek askere teşmil etmeği 
encümenimiz muvafık görmemektedir. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum: 
(İstanbul mebusu Kâzım Karabekirin takri

ri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-

yorum. Nazarı itibare alanlar... Almayanlar... 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

O halde maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25 — Devlet memurları maaşatmm 
tevhid ve teadülüne dair olan 18 mayıs 1929 
tarih ve 1452 sayılı kanun ile bu kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 1476, 1738, 2041, 
3139, 3234 ve 3391 sayılı kanunlarla 1804 sayı
lı kanunun birinci maddesi, 2291 sayılı kanu
nun 27 nci maddesi ve 2310 sayılı kanunun 
maaş ve temsil tahsisatlarına aid hükümlerin
den gayri hükümleri ve 2658 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin bu kanunun 11 nci madde-
sile temin edilen hükmü ve 3500 sayılı kanu
nun 11 nci maddesi hükmü ve 1509, 1511, 1533, 
1612, 1614, 1617, 1624, 1834, 1911, 2006, 2021, 
2197, 2201, 2202, 2203, 2225, 2287, 2293, 2368, 
2393, 2408, 2411, 2467, 2470, 2524, 2527, 2529, 
2530, 2531, 2541, 2669, 2773, 2777, 2782, 2787, 
2795, 2797, 2799, 2800, 2825, 2849, 2865, 2883, 
2885, 2890, 2953, 2996, 2997, 3007, 3012, 3013, 
3017, 3045, 3046, 3049, 3051, 3074, 3127, 3154, 
3184, 3201, 3203, 3223, 3224, 3225, 3230, 3232, 
3237, 3252, 3312, 3314, 3326, 3361, 3380, 3393, 
3397, 3406, 3407, 3408, 3409, 3412, 3429, 3452, 
3476, 3484, 3505, 3507, 3546, 3552, 3568, 3571, 
3604, 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3621 ve 3636 
sayılı kanunlara bağlı, umumî muvazeneye da
hil, kadro cedvelleri ve 1939 malî yılı muvaze-
nei umumiye kanununun 19 ncu maddesi ve 
diğer kanunlarm bu kanuna muhalif hükümleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmda encüme
nin bir tadil teklifi var. 

Yüksek Reisliğe 
25 nci maddede hükümlerinin ilgası derpiş 

edilen kanun numaralarından 2669, 2799, 3074 
ve 3476 sayılı kanunlarm maddeden çıkarılma
sını ve bağlı kelimesinden sonra (umumî mu
vazeneye dahil) ibaresinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri 
F. Baysal 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu tadilâtla maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Riyaseti Cumhur teşkilâtı 
hakkındaki 2180 sayılı kanunun 13 ncü ve mez
kûr kanunun 3011 sayılı kanunla değiştirilen 
14 ncü ve Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hak
kındaki 2291 sayılı kanunla İstanbul Üniversi
tesi hakkındaki 2928 sayılı kanunun ve bunlarm 
ek ve tadillerinin asistan, doçent ve profesörle
rin hizmete almış ve terfilerde müze ve rasad-
hane teşkilâtı hakkındaki 2530 sayılı kanunun 
mütehassısların hizmete almış ve terfilerine dair 
hükümleri ile 3459 saydı kanun hükmü ve 
Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası teş
kilât ve orkestra mensublannm terfi ve teczi-
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yeleri hakkındaki 3045 sayılı kanunun orkes
tra mensublarmın hizmete almış ve terfilerine 
dair hükümleri ve Posta, telgraf ve telefon ida
resi teşkilâtı hakkındaki 2822 sayılı kanunun 
3080 sayılı kanunla değiştirilen 28 nci maddesi 
ve 3201 sayılı Emniyet teşilâtı kanununun 24 
ve 47 nci ve Büyük Millet Meclisi teşkilâtı 
hakkındaki 3552 sayılı kanunun 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri ve 3007 sayılı kanunun ve 1702 sa
yılı kanunla ek ve zeyillerinin maaş ve terfilere 
dair olan hükümleri hariç olmak üzere diğer 
maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

Bu kanun, 2556 sayılı hâkimler kanununda 
yazılı haller haricinde hâkimler ve müddeiumu
milerle muavinleri ve bu sınıftan sayılanlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanun
ların hükümleri mahfuz olub muvakkat tazmi
natları da halen tatbik edilmekte olan esaslara 
göre verilir. Şu kadar ki hizmete alınışta tahsil 
dereceleri esasına göre verilecek ücretler bu 
kanundaki mikdarları ve birinci dereceye veri
len azamî ücret mikdarı bu kanundaki azamî 
haddi geçemez. Sanatkâr ve işçilerin hizmete 
almışında mezkûr kanunların hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Mütekaidlerin ücretli bir va
zifeye alınmaları halinde bunlara en çok, teka-
üdlüklerine mesnet olan memuriyet veya rütbe 
dereceleri maaşına tekabül eden ücret verile
bilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 2 
nci maddesine bağlı teşkilât kadrolarında ya
pılan değişiklik dolayisile ellerine geçecek para 
mikdarı evvelkinden az olanlar aradaki farkı, 
terfi suretile telâfi edinceye kadar almakta de
vam ederler. 

Yukarıki fıkra şümulüne giren veya girme
yenlerden birinci maddede yazılı cedvelde yapı
lan tadilât dolayisile maaş asılları değişmiş 
olanların gerek evvelki, gerek yeni derecelerin
de geçen hizmet müddetleri eski maaş asıllarına 
en yakm üst maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

Gerek 1452 sayılı kanuna bağlı kadro cedve-
linin ilk tatbiki dolayisile maaş mikdarları aza
lanlardan halen bu vaziyeti muhafaza edenlerin 
ve gerek bu kanuna istinaden maaş mikdarları 
indirilen tekaüd maaşlarmm hesabında evvelce 
aldıkları maaş mikdarları esastır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen ücretle 

müstahdem olan memurlar hakkmda aşağıdaki 
hükümlsr tatbik edilir: 

A - Halen ücretle müstahdem olanlarm tah
sil derecelerine ve bu kanuna tâbi dairelerle ay
lıkları kanunla tesbit olunan müesseselerde ve 
hususî mekteblerin tayin ve murakabesi Maarif 
vekâletine aid bulunan muallimliklerinde ücret 
ve maaşla geçen müddetlerin mecmuuna ve yük
sek tahsil görenlerin her iki ve görmiyenlerin 
her üç senede bir terfi esaslarına ve bu kanunun 
12 nci maddesindeki hükümler dahilinde ücret
leri tesbit edilir. 

B - Halen ücretle müstahdem olan mütekaid
lerin tekaüdlüklerine mesned olan memuriyet 
veya rütbe derecelerine, ücretle istihdam edil
dikleri müddet için yüksek tahsilleri bulunup 
bulunmadığına göre yukarıdaki esas dahilinde 
hesab edilecek derece farkları ilâve edilmek su
retile iktisab edebilecekleri dereceler tayin olu
nur. 

C - Yüksek tahsil veren bir mektebde iken 
harb sebebile askerliğe çağırılarak yedek subay 
rütbesini kazanmış olanlar için A fıkrasındaki 
terfi müddetlerinin hesabında her iki hizmet se
nesi bir derece terfi müddeti itibar edilerek ik
tisab edebilecekleri dereceler tayin edilir. 

D - Ücretle müstahdem iken askerlik hizme
tine girerek vazifesile irtibatı kesilmiş bulunan
ların askerliğe çağrılmazdan evvelki hizmetleri 
A bendi mucibince hesab edilmek suretile iktisab 
edebilecekleri derece ile yeniden hizmete alın
maları caizdir. 

E - A bendi mucibince tesbit edilen derece
lerde bu kanunun neşri tarihinde müstahdem 
olup hizmet müddetleri üç sene ve daha ziyade 
olanlardan ehliyetleri vekâletlerince tasdik edi
lenlerin bir üst dereceye geçirilmeleri caizdir. 

Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mük-
teseb hak teşkil etmez. 

F - A, B, C ve D bendleri mucibince derece
leri tesbit edileceklerin almaları icab eden üc
ret halen almakta oldukları ücret mikdarmdan 
fazla olanlar almakta oldukları ücretleri muha
faza ederler ve bu ücretler birinci maddede ya
zılı maaş derecelerinden birine tetabuk ediyorsa 
o dereceye ve etmiyorsa buna en yakm dere
ceye halen almakta oldukları ücretle dahil ol
muş sayılırlar. 

6 - A, B, C, D ve E bendleri mucibince tesbit 
edilecek ücret memurun almakta olduğu aylık
tan fazla ise aradaki fark memurun aylığından 
her ay yirmi beşte biri indirilmek suretile 25 
ayda izale edilir. Ancak memurların talebi üze
rine bu farkm da daha evvel de izalesi caizdir. 
Bu farkm izalesine kadar bu gibilere muvakkat 
tazminat verilmez. 

Şu kadar ki bu kesilecek farkm lkânunusa-
ni 1939 tarihinden sonra yapılan tayin veya ter-
filerden mütevellid kısmı varsa bu kısım tak-
sitlendirilmeyerek derhal kesilir. 
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H - inhisarlar umum müdürlüğü kadrosuna 

dahil olup bu kanunun neşri tarihinde müstah
dem olanlar halen almakta oldukları ücretleri 
muhafaza ederler. 

İSMET EKER (Çorum) — Bu madde hak
kında bir tadil teklifim var. İkinci muvakkat 
maddenin ilk fıkrası, müesseseler bareminin be
şinci muvakkat maddesinin ilk fıkrasına müte
nazırdır. Burada, halen müstahdem bulunan me
murların derecelerinin tayininde nazarı dikkate 
alınan hizmetler, müesseseler bareminde banka
lar, malî ve sınaî müesseselerde geçen hizmetler
de nazarı dikkate alınmıştı. Bu maddede bu 
fıkra mevcud değildir. Bunlar yekdiğerine tena
zur ve teadülü temin etmesi icab eden esaslar 
olduğu için buraya da bu fıkranın konulması lâ-
zımgelir kanaatindeyim. Devlet dairelerindeki 
ücretli memurlar; bankalar, fabrikalar gibi malî 
ve smaî müesseselerde hizmet etmiş ve oradan 
Devlet dairelerinden birine ücretli memur ola
rak nakledilmiş olabilirler. Binaenaleyh müesse
selerde bu hizmetler nazarı dikkate alınınca Dev
let dairelerinin ücretli memurluklarında da na
zarı dikkate alınmalıdır. Çünkü bir bankada ça
lışan bir memurun ilminden, ihtisasından diğer 
Devlet dairesi istifade etmek için bir ücretli va
zife ile o memuru kendi dairesine tayin edebilir. 
Binaenaleyh oradaaki hizmet ve bilgi müddetinin 
dahi nazarı dikkate alınması lâzımdır, kanaatin
deyim. Başka mahzur yoksa, her halde unutul
muş olacaktır. Onun için bu muvakkat ikinci 
maddenin « Maarif vekâletine aid bulunan mu
allimliklerde » ibaresinden sonra « ve bunlardan 
başka bankalar ve fabrikalar gibi malî ve sınaî 
müesseselerde » ibaresinin ilâvesini teklif ediyo
rum ve bunun için bir tadilname veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim esbaba binaen, muvak

kat ikinci maddenin A fıkrasında, 
« Maarif vekâletine aid bulunan muallimlik

lerde » ibaresinden sonra « ve bunlardan başka 
bankalar ve fabrikalar gibi malî ve smaî mües
seselerde » ibaresinin ilâvesini teklif eylerim. 

Çorum 
İsmet Eker 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor mu? 
BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 

(Kayseri) — Encümenin itirazı yoktur. 
BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Encümen kabul ettiği için takririn encümene 
gitmesine lüzum yoktur. , 

Encümenin de bir tadil teklifi vardır, okuta
cağım : 

Yüksek Reisliğe 
İkinci muvakkat maddenin (G) bendinin 

I ikinci satırındaki (fazla) kelimesinin (noksan) 
olarak tashihini arz ve teklif ederim. 

30 - VI -1939 
Kayseri mebusu 

Faik Baysal 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Yapılan tadillerle maddeyi yüksek reyinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Bu şekilde kabul buyurulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1939 malî yılı 
mvazenei umumiye kanununa bağlı (E) cedveli-
ne dahil tertiblerden alınan kadrolardan daimî 
mahiyeti haiz bulunanları da ihtiva eden ve 13 
ncü maddede yazılı ücretli memuriyetleri gös
teren ve bu kanunun 9 ncu maddesine göre teş
kilât kanunlarına eklenmesi icab eden daimî üc
retli kadrolara müteallik lâyihalar en geç 1 ikin
ci teşrin 1939 tarihine kadar Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu lâyihalar kanuniyet kesbedin-
ceye kadar muvazene! umumiyeye dahil (D) ve 
(E) cedvellerile tayin edilen kadrolar içindeki 
ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heyetince tayin 
olunur ve bu mevkilerde halen müstahdem bu
lunanların birinci derecedeki ücret mikdarmı 
geçmemek üzere almakta oldukları ücretlerle is
tihdamlarına devam olunabilir. 

Bu madde hükmü mülhak bütçeli idarelerle 
belediye ve hususî idareler hakkında da tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında takilname yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Kadroları 1939 
bütçelerine merbut cedvelde aynca gösterilen 
maaşlı memurlar bu kanun mevzuundan hariçtir. 
Bunlarm maaş ve tahsisatları birleştirilerek ah
kâmı mevcudeye göre kendilerine verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Yüksek mekteb 
mezunu olmayıb da bu kanunun meriyeti tari
hinde Devlet hizmetinde müstahdem bulunan ma
aşlı ve ücretli memurların bu kanundaki esas
lar dairesinde 3 ncü dereceye kadar ve bunlar
dan halen üçüncü ve daha yüksek derecede olan
ların bir derece daha yukarı terfileri caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanunun me 
riyete girdiği tarihte vazife başında bulunan me
murların bilfiil maaşını almakta oldukları dere
cedeki terfi müddetleri 15 ve 2 0 sene kaydi ol-
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maksızm 1452 sayılı kanunla kabul edilmiş olan 
terfi müddetlerine göre hesab olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir tadilname 
vardır. Okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Halen müstahdem bulunan maiyet memurla-

rmm bu günkü mevzuata göre haiz bulunluk-
ları 40 lira maaşlı kaymakamlığa terfi etmek 
haklarını mahfuz bulundurarak hem bu gibile
rin mükteseb haklarmı korumak, hem de kay
makamlık için hazırlanıp yetişmiş olan bu ele
manlardan istifade edilmesine imkân vermek için 
muvakkat 6 ncı maddenin (1452 sayılı kanunla) 
kelimelerinden sonra (ve maiyet memurlarının 
1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesinde) fık
rasının ilâvesini teklif ederim. 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Halen müstahdem bulunan kay
dına encümen itiraz etmemektedir. Takrirde de 
esasen o şekilde bir lüzum ve zaruret görülmek
tedir. Bu kaydm ilâvesile maddenin kabulü 
mahzurlu değildir. 

BAŞKAN — Encümen, halen müstahdem bu
lunanların kaydile bu tadilin kabul edilmesini 
muvafık görüyor. Buna göre tadilnameyi encü
menin kabul ettiği şekilde yüksek reyinize arze-
diyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ta
dilname nazarı itibare alınmıştır. 

Maddenin yeni şeklini okutuyorum: 
MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanunun me

riyete girdiği tarihte vazife başmda bulunan me
murların bilfiil maaşrnı almakta oldukları de
recedeki terfi müddetleri, 15 ve 20 sene kaydi 
olmaksızın 1452 sayılı kanunla ve kezalik bu 

kanunun meriyete girdiği tarihte vazife başmda 
bulunan maiyet memurları için 1700 sayılı kanu
nun üçüncü maddesile kabul edilmiş olan terfi 
müddetlerine göre hesab olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Muhtelif daire
lerin teşkilât kanunlarile 1452 sayılı kanun hü
kümleri haricinde olarak ücretlilerin maaşa ge
çebilmelerine veya hariçten alınacakların muay
yen derecelere tayinlerine ve maaş emsal hası
lının tamamı veya maaş emsal hasılmm fazla ve
ya eksiğinin ücret olarak verilebileceğine dair 
olan salâhiyetler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 8 — 3499 sayılı avu
katlık kanununun 5 nci maddesi hükmü mezkûr 
kanunun 8 nci muvakkat maddesinde gösterilen 

müddet içinde Devlet, umumî ve hususî ve mül
hak bütçeli idarelerin avukatları hakkında tat
bik edilinceye kadar bu avukatlar bu daireler 
haricinde kalan müesseselerin avukatlıklarını 
deruhde edebilirler. Bu takdirde bunların üc
retleri tam olarak verildiği gibi bunlar tayin 
şartlan müsaid olduğu takdirde serbest iş alma
ğa da devam edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — 1 eylül 1929 ta
rihinden evvel maaşlı Devlet memuriyetinde 
bulunmuş olanlardan bu kanunun meriyeti tari
hinden sonra yeniden memuriyete alınacakla
rın filen aldıkları maaş ve bu maaşm mevcud 
derecelerden birine tekabül etmemesi halinde 
buna en yakın üst derece maaşı kendileri için 
mükteseb hak sayılır. Evvelce bu maaşta geçir
dikleri müddetler yeni girdikleri derecede geç
miş sayılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların evvelce 
bulunmuş oldukları memuriyete yahud bunun 
maaşça muadili olan diğer her hangi bir memuri
yete almamaları da caizdir. Şu kadar ki, bu su
retle alınanların yeni maaşları eskisinden yük
sek ise mafevk dereceye terfi için bu maaşla 
muayyen müdeti ikmal etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 10 — Muhtelif daire
lerin teşkilât kanunlarında mevcud ve maaş 
emsal hâsılının veya emsal hâsıl falzası veya ek
siğinin ücret olarak verilebileceği yolundaki sa
lâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş olanlardan 
halen müstahdem bulunanlara bu gün verilmek
te olan ücretler ile muvakkat tazminatarr ayni 
vazifede kaldıkları müddetçe şahıslarına mün
hasır olmak üzere verilmesine devam olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 11 — Bu kanuna bağ
lı (1) numaralı cedveldeki memuriyetlerden 1939 
malî yılı zarfmda mevkuf tutulacaklar bağlı 
(3) sayılı cedvelde gösterilmiş ve bu cedvel 1939 
malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(L) işaretli cedvel yerine konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 12 — Mülhak bütçeli 
idarelerle hususî idare ve belediyelerin teşkilât 
kadroları bu kanun hükümleri dairesinde tadil 
edilinceye kadar bu îaderelere aid ve halen meri 
olan kadroların tatbikma devam olunur. Ancak 
mülhak bütçeli idarelerin bu kanun hükümleri 
dairesinde tanzim edilecek teşkilât kadroları en 
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geç 1 teşrinisani 1939 tarihine kadar Büyük Mil
let Meclisine ve belediye ve hususî idareler teş
kilât kadroları da kezalik ayni tarihe kadar İc
ra Vekilleri Heyetine tevdi edilmiş olmak şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 13 — Bu kanunun 
neşrinden evvel ücretle istihdam edilmiş olanla
rın bu kanunun neşrinden sonra tekrar ücretli 
veya maaşlı bir vazifeye tayinlerinde girebile
cekleri dereceler bu kanunun hükümlerine ve 
tahsil vaziyetlerile geçmiş hizmet müddetlerine 
göre tayin edilir. Şu kadar ki bunlarm girebi
lecekleri derecenin ücreti son aldıkları ücret 
mikdarından fazla olamıyacağı gibi maaşlı me
muriyetlerde dahi bunun bir aşağı derecesi esas 
tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 14 — 15 nci madde 
mucibince 1939 malî yılmda ücretli memurla
ra verilecek muvakkat tazminat, ücretlerin ta
allûk ettiği tertiblerden verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 15 — Yurdda yüksek 
tahsilini bitirdikten sonra bu kanunun neşri ta
rihine kadar, yabancı memlekette ayni tahsili 
yapmış veya yapmakta bulunmuş olanların ikin
ci tahsil için geçirdikleri müddet birinci terfi 
müddetlerinden indirilir. Ancak bu müddet, üç 
seneden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 16 — 8 nci madde 
hükmünün tatbikrnda geçecek terfi müddetleri
nin mebdei bu kanunun neşri tarihinden hesab 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MADDE 28 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. Ancak bu kanun mucibince em
sal hâsıllarının artmasından ve derecelerin il
gasından dolayı tediyesi icab eden fazlalarla 
ücretlilere verilecek muvakkat tazminat ve 
ikinci muvakkat madde mucibince yapılacak 
derece intibakı ve bunun neticesi olarak tenzili 
lâzımgeîen farkların kesilmesi 1 eylül 1939 ta
rihinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 29 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme

yenler... Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul 
olundu. 

İskân kanununun 32 nci maddesinin tadili
ne ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 2848 sayılı kanunun üçüncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanu
na rey vermek suretile (318) zat iştirak etmiş
tir. Lâyihai kanuniye (318) reyle kabul olun
muştur. 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 145.2 sayılı kanuna bağlı 
2 sayılı cedveldeki Millî Müdafaa vekâleti ka
ra kısmı muallimlerinin mikdar ve maaşları 
derecelerinin değiştirilmesi hakkında 1/46 ve 
subay ve askerî memurların aylıkları hakkın
daki 1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/75 sayılı kanun 
lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları 

BAŞKAN — Askerî barem kanunu lâyiha
sının heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
ler bitmiş ve maddelere geçilmesi karargir ol
muştu. Şimdi maddelere devam edeceğiz. 

Subaylar ve askerî memurların maaşatına 
dair olan 1453 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Kara, deniz, hava, askerî fab

rikalar, harita subayları ve askerî memurları 
(askerî mekteblerdeki maaşlı sivil muallimlerle 
maaşlı sivil memurlar hariç) ve jandarma su
bayları için 13 derece tayin edilmiş ve bu de
recelere aid maaş asıllarile tutarı ve her dere
ceye dahil subaylar ve askerî memurlar bağlı 
cedvelde gösterilmiştir. Tekaüd ve harcırah 
hesablarında ve muhtelif kanunların maaş asıl
larına taallûk eden hükümlerinin tatbikatında 
bu cedvelin üçüncü sütununda yazılı mikdar-
lar ve emsal hâsılına aid hükümlerde de dör
düncü sütundaki rakamlar esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Temyiz Müd
deiumumisi ikinci derecede olduğu mazbatada 
yazılmış ise de cedvelde yeri görünmüyor, ya
zılmamıştır. Esbabı mucibe mazbatasında bir 
kanunu mahsusla ikinci derece maaş alacağı 
musarrahtır. Mademki kâmil bir kanundur, 
cedvele de yazılması lâzımdır mütaleasındayım. 

İkincisi; aşağı yukarı bütün hukuk müşa
virleri üçüncü derecede mukayyeddir. Millî 
Müdafaa vekâletinin, bir çok milyonları idare 
eden bir dairenin hukuk müşaviri 4 ncü dere
cede yazılmıştır. Emsali üçüncü derecede bu
lunurken bunun da üçüncü dereceye girmesi 
muvafık olacağı mütaleasındayım. Bu maka
ma halen 500 lira veriliyor, ücretten maaşa ge
çecek olurlarsa üçüncü dereceye alınacaktır. 
Binaenaleyh bu derecede kalırsa, derecesini, 
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düşürmek gibi bir tehlike gösterebilir. Bunun 
için bir takrir veriyorum, kabulünü rica ede
rim. 

BÜTÇE E. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Askerî mensublar hakkmda da muhtelif 
kanunlarda derece ve terfi esasları konmuştur. 
Arkadaşım bahis buyurdukları müddeiumumi 
hakkmda da bir kanunu mahsusla bir esas kon
muştur. Kıdemleri itibarile ve askerî rütbelerle 
tenazur takib edilmek suretile ona derece veril
miştir. Bu itibarla bu kanunla esas kanunların 
tesbit ettiği dereceleri tadil etmek encümeni-
mizce muvafık görülmemiştir. Ve bu mevzuda 
da esasen tevakkuf edilmemiştir. Hukuk müşa
virleri de belki aynı mahiyettedir. Ve bunlar 
için 500 lira ücretli hukuk müşavirlikleri var
dır. Askerî memurlarla tenazuru takib etmek 
suretile derece alan bu kısım memurlar hak
kmda da yine bu kanun münasebetile bir tadil 
yapmağı encümeniniz muvafık görmemektedir. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Askerî temyiz 
müddeiumumileri için söyledikleri doğru olabilir. 
Bununla beraber buraya yazmak herhalde fay
dalı olurdu. Amma hukuk müşavirleri için öyle 
değildir. Kendileri de dördüncü derece diyor
lar. Bu husus her hangi bir kanuna teşmil edi
lebilir mi? ister istemez bu kanunun şümulü 
dairesine girecektir. Bundan dolayı Millî Mü
dafaa vekâleti hukuk müşavirlerini ki, buna 
mümasil arkadaşları üçüncü derecededirler. Bi
naenaleyh zaten bu gün 500 lira verilen bu 
makama mukabil olarak üçüncü dereceye çıka
rılmalıdır. Bu itibarladır ki, takririmi yüksek 
huzurunuza arzediyorum. Kabulünü dilerim. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa hukuk müşavirlerinin de em

sali misilli üçüncü dereceye alınmasını dilerim. 
Trabzon 

Mitat Aydm 
BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi

yorum. Nazarı itibara alanlar... Almryanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Madde hakkında başka söz isteyen yoktur. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Terfi şartlarını haiz oldukları 
halde kadroda münhal bulunmaması sebebile 
bir derecede rütbesine mahsus asgarî müddetin 
iki mislini geçirmesine rağmen terfi edemeyen
lere her derecede bir defaya mahsus olmak üze
re üst derece maaşı verilir. Bu hükmün tatbi-
kmda geçecek terfi müddetlerinin mebdei bu 
kanunun meriyeti tarihinden hesab olunur. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (istanbul) — 
Zannediyorum ki burada iki misli kaydmı ko
yarken yeni terfi kanunundaki zabitanm as

garî müddetleri pek düşünülmemiş olsa gerek. 
Evvelce yani 1933 kanununda hakikaten müd
detler 3 - 4 sene idi. Meselâ binbaşının terfi
inde asgarî müddet 4 yıldır. Halbuki yeni terfi 
kanununda asgarî müddet, meselâ binbaşılar 
için 7 senedir. Üsteğmenler beş sene. Yani bu 
müddetler uzundur. O halde bugünkü vaziyette 
asgarî müddetini doldurarak terfi edenler bile 
albaylıktan sonra tahdidi sinne tâbidir. Bu ka-
yıdlar kalırsa hiç bir zabitin istifadesini imkân 
halinde görmüyorum. 

Çünkü, binbaşı oluncaya kadar zaten 40 ya
şma gelmiştir. Yedi yılda orada oturdu mu, 47, 
eh orada bir yedi yıl daha geçirdi mi mesele kal
mıyor. Bu maddeden yalnız generaller istifade 
edebilir. Çünkü bunlarm bekleme müddeti 3 - 4 
senedir, hakikaten zabitanm yükselmeleri için 
bu lâzımdır, ilerisinin açılması da güçtür. Al
bay ve ondan aşağı zabitan terfi edemezse, müd
deti asgariyeleri burada mevzu bahsedilmediği 
gibi, iki misli beklerler, hiç bir zamma nail ola
mazlar. Onun için bendeniz teklif ediyorum, 
bu madde generallere teşmil edilmeli, fakat al
baydan aşağı zabitan için iki yıl kabul edilme
li ve iki yıl geçtiği zaman buna nail olunmalı
dır. Bu hususta bir tadilname takdim ediyorum. 

Dr. AKtP ARKAN (Çankırı) — Kanunun 
bu maddesinin son fıkrasında (bu hükmün tat-
bikmda geçecek terfi müddetlerinin mebdei bu 
kanunun meriyeti tarihinden hesab olunur) de
niyor. Halbu ki, Devlet bareminin sekizinci 
maddesinde (ehliyetleri ve sicilleri itibarile ter-
fie hak kazandıkları halde kadroda münhal yer 
bulunmamak sebebile bir derecede iki terfi müd
deti geçirmesine rağmen terfi edemeyenlere her 
derecede bir defaya mahsus olmak üzere üst de
rece maaşı verilir) denilmektedir. Müsavat ol
ması için buradaki fıkranm tayyini teklif edi
yorum. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Muhterem generalin bahis buyurdukları yedi 
senelik terfi müddeti azamî müddettir, asgarî 
müddet, eskiden olduğu gibi, 4 senedir. Binaen
aleyh, asgarî müddetleri mütalea etmek sureti
le bir iki derece nazarı itibare alınmıştır. Gene 
bilmünasebe arzettiğim gibi askerî teşkilât ka
nunlarının esasları, bilhassa yüksek Şûrayi as
keriden geçmek suretile, tedkik esasma tâbi tu
tulması hasebile, biz bu kanunda, bu noktalar
da tevakkuf etmedik, ve bu hususta tadil dahi 
mevzubahs olmamıştır, ikinci fıkraya gelince: 
arkadaşımızın işaret ettiği fıkra; sivil baremde 
olduğu gibi burada da işaret edilmiştir. Bina'en-
aleyh, bu tesbit esası kanunun neşri tarihinden 
sonra başlamış olacaktır. Binaenaleyh, burada 
ki fıkra, sivil baremde tesbit edilen esasa muva
fık ve mütenazırdır. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. 
Bir takrir vardır okutacağım : 
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30 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı 2 nci 

maddedeki, iki misli ibaresinin generallere has-
rile diğer subaylar için bu müddetin iki yıl ol
masını teklif eylerim. 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazan itibare alınmamış
tır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1453 sayılı kanunun 10 ncu ve 
3140 sayılı kanunun 1 nci maddeleri mucibin
ce verilecek muvakkat tazminat, 1, 2 ve 3 
ncü dereceler için 60, 4 ve 5 nci dereceler için 
30 ve 6, 7 ve 8 nci dereceler için 22, 9, 10, 
11, 12 ve 13 ncü dereceler için 15 lira olarak 
tesbit olunmuştur. Bu tazminat kazanç ve ik
tisadî buhran vergilerine tâbi değildir. 

Devlete aid mebanide ve memurine tahsis 
edilen meskenlerde oturanlara bu tazminat ve
rilmez. 

Mezuniyet veya muvakkat memuriyetle An-
karadan ayrılanlara ayrıldıkları müddetin yal
nız üç ayı için bu tazminat verilir. 

Muvakkat tazminat olarak verilen paralar 
borç için haciz olunamıyacağı gibi bu tazminat 
maaşlar hakkındaki tediye usulleri dairesinde 
tediye olunur. 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var, oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Madde 3 deki maaşlar hakkındaki «tediye 

usulleri dairesinde tediye olunur» cümlesinin, 
Devlet memurları hakkındaki kanunun 9 ncu 
maddesindekinin ayni olarak şöylece tashihini 
dilerim: 

«Bu tazminat kazanç ve iktisadî buhran ver
gilerine tâbi değildir.» 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

BAŞKAN — Musahhah maddede bu hüküm 
vardır ve öyle okundu. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Son 
fıkra yukarıdaki hükmü cerhediyor, maaş usul
leri diyor. 

BÜTÇE E. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Son fıkraya lüzum vardır, maaşla birlikte 
ve peşin verilmesi esasmı buradada tatbik için 
son fıkranın kalması zaruridir. Kazanç ve ik
tisadî buhran vergilerine tâbi olmaması keyfi
yeti tashihen konmuştur ve bu vergilere tâbi 
olmayacağı tasrih edilmiştir. 

Gl. KAZIM KARABEKİR (İstanbul) — O 

halde takririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze

diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa vekâleti hususî 
kalem müdürü maaşlı sivil memur olduğu tak
dirde, diğer vekâletler hususî kalem müdürleri 
hakkındaki hükümlere tâbi olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

Yüksek tasdikmıza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aslî vazifesinden maada mual
limlik deruhde eden subaylar ve askerî memur
lar hakkında aslî vazifelerine ilâveten muallim
lik deruhde eden sivil memurlar hakkındaki 
hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Askerî kadrolarda ücretle ça
lışacaklar hakkında Devlet memurları aylıfe 
larının tevhid ve teadülüne dair kanunda ya
zılı hükümler tatbik olunur. 

Bu gibilerden halen müstahdem olanlar için 
yapılacak muamele dahi mezkûr kanunla yazılı 
esaslara göre tayin edilir. 

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

MADDE 7 — 1453 sayılı kanunun 1 ve 3 ncü 
maddelerile 2702 sayılı kanunun birinci maddesi 
ve 3278 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükümle
rinden bu kanuna muhalif olan hükümler kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak bu kanun mucibince maaş asıl
ları ve emsal hâsıllarının artmasından dolayı 
tediyesi icab eden farklar 1 eylül 1939 tarihin
den tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İstirahat etmek için 20 dakika celseyi tatil 

ediyorum. 
Kapanma saati : 17 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTIBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Söz Hariciye vekilinindir, buyurun. 
6* — Türkic, - Fransa arasında imzalanan Tür

kiye ile Suriye arasındaki aram mesailinin katği 
Surette hallini mut azanımın Anlaşma ve müzey-
yelâtmm tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbatası (1/192) [T] 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Hatay hakkındaki kanunun müstace-
len, tercihan ve takdimen müzakeresine müsaade 
buyurmanızı rica edeceğim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye - Fransa arasında im
zalanan Türkiye ile Suriye arasındaki arazi me
sailinin katği surette hallini mutazammm anlaş
maya aid olan kanunun tercihan ve müstacelen 
müzakeresi teklif ediliyor, bu teklifi reyi âlinize 
arzediyorum, Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 

(İzmir) — Arkadaşlar; Hatayı Türkiyeye iade 
eden ve bu kanunla huzurunuza çıkan vesikalar 
(7) tanedir. Bunlardan birincisi, anlaşmadır. İkin
cisi zabıtnamedir. Üçüncüsü pprotokoldür. Dör
düncü ve beşincisi iki lahikadır, altmcı ve ye
dincisi cevablarile beraber iki mektubdur. 

Hatay anlaşmasının bu yedi vesikası eğer ya
kından tedkik edilecek olursa görülür ki Hatayı 
Türkiyeye iade keyfiyeti, Türkiye ile Suriye ara
sındaki hududları tashih etmek yolu ile olmuş
tur. Türkiye ile Suriye arasındaki hududîar bun
dan sonra Suriye ile Hatay arasındaki hududîar 
olmuştur. Hudud yolu ile Hatayı Türkiyeye al
mak ciheti bizzat bizim tercih ettiğimiz bir cihet 
olmuştur. Çünkü 921 mukavelesini Fransızlar
la yapmıştık, bu mukaveleyi de Fransızlarla ya
pıyoruz ve böylece hukukan Fransızlarla yap
mış olduğumuz mukaveleleri tashih etmekten 
ibaret bir hukukî vaziyet hâsıl oluyor ki, böy
lece Hatay hukukan ara yerde geçmiş Cemiyeti 
Akvam müdahaleleri ve saireleri tamamen berta
raf edilmiş oluyor. 

Hatay için yapmış olduğumuz anlaşmaların 
ikinci hükmü Hatayın hududunun tesbiti ol
muştur. Daha Cemiyeti Akvamda mesele mev

t i] 146 sayılı bmmayazı zabtın sonundadır. 

zubahs olduğu zaman eski îskenderon sancağı
nın hududları esas olarak alınmış ve böylece 
Hatay devletinin hududları harita üzerinde ve 
yazı ile tesbit edilmiş idi. Bilâhare iki tarafın 
askerî heyetileri marifetile bir buçuk sene ka
dar süren sıkı bir mesai neticesinde bu hudud 
kâğıdlar üzerinden alınarak topraklar üzerine 
nakledilmiştir. Elyevm toprak üzerine nakle
dilmiş olan hududun yalnız üç noktasında ufak 
tadilât yapıldıktan sonradır ki bu hudud Türki
ye ile Suriyenin yeni huudunu teşkil edecektir. 
Hatay devletinin hududları üzerinde yapılmış 
olan tadilât Cenub hududunda denize yakın 
yerde Hatay devletinin hududu içinde bulunan üç 
ermeni köyünü, tarlaları ve topraklarile bera
ber Suriyeye bırakır. Bilmukabele Şarkta Kö-
minid köyü denilen bir köy vardır. Bu köy 
hududun tesbiti esnasında hakikaten akıllara 
sığmayacak kadar fedakârlık göstermiş, bütün 
köy halkı, gündüzleri ekisperlerin, askerlerin 
koymuş olduğu hudud taşlarını ve işaretlerini 
gece kaldırarak kendi köylerini hataya ilhak 
edecek bir surette mütemadiyen tadilât yapmış
lardır (Bravo sesleri, alkışlar). İşte hududun tes
biti ve kâğıd üstünden toprağa nakilleri sıra
sında, Türklüğe, Türkiyeye ve Hataya rabıtası
nı filen ispat etmiş olan bu köyü tamamen Türle 
topraklarına bırakacak bir şekilde tashih edil
miştir (Alkışlar). Diğer bir tashih Hatay dahi
linde uzun mesafeler üstünde güzel bir yol var
dır ki bu yol hududun tesbiti esnasında kısmen 
Suriye topraklarında kalmış bulunuyordu. Fran
sızlar bu yolun tamamen Türkiyeye ve Türk top
raklan dahilinde kalıcı bir surette hududun tas
hihine muvafakat etmişlerdir. 

Arzettiğînı gibi hudud üç nokta üzerinde ta
dilât yapıldıktan sonra yeni Türkiye hududu bu 
tadilâtı ihtiva eden Hatay hududu olacaktır. 

Diğer bir hüküm, Türk olmak istemeyen 
gayri Türk anasırdan kim varsa altı ay içinde 
mahallî hükümete müracaat ederek bu. arzusu
nu, bir hiyar hakkmı istimal edecektir. Böyle 
hiyar hakkını istimal edenler de nihayet 18 ay 
içinde Hatay topraklarını terketmeğe mecbur 
olacaklardır. Binaenaleyh ancak 18 ay sonra
dır ki bunlar artık 6 aydan itibaren hiç bir kim
se o hakkı istimal edemiyecek ve 18 aydan sonra 
da hiç kimse Hatayı terkedemiyecektir. Fakat 
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Hatay halkının Türkiyeye göstermiş olduğu 
alâka odur ki, adeta ırk ve cins farkı olmaksı
zın bu hiyar hakkınm hiç kimse tarafından isti
mal edilmiyeceğine ve Hatayı terketmiyeceğine 
kaniim. Eğer terkedecekler olursa onlar zaten 
vatan sinesinde bulunmağa lâyık olmayan kim
selerdir ki bu suretle biz de bir safra atmış ola
cağız. Bunu takib eden bir hüküm de yazılmış 
olan hududların katği ve nihaî hududlar oldu
ğunu ifade eden hükümlerdir. Katği ve nihaî 
olduğu bir kere daha tesbit edilen hükümden 
sonra her iki taraf kendi topraklarında diğer 
tarafın emniyet ve rejimini tehlikeye sokacak 
bir surette hâsıl olan faaliyetleri tamamen ber
taraf etmek vadinde bulunmuşlardır. Bunu takib 
eden hükümler, müddeti bitmek üzere olan Su
riye - Türkiye dostluk muahedesinin yenisi ya
pılıncaya kadar yani 1940 martmm 15 ine kadar 
temdid edilmiş bulunuyor. 

Nihayet mukavelenamenin ihtiva ettiği kuv
vetli hükümlerden birisi de, mukavelenin meriye
te gireceği tarihi tesbit eden maddedir. Muka
vele, meriyetin iki tarafça tasdik muamelesinin 
vukuundan sonra hazırlanacak tasdiknamelerin 
teatisi tarihidir. Ancak bu tarihten mukaveleler 
makbul ve muteber olacaktır. Fakat hiç bir va
kit teati keyfiyeti 22 temmuzdan ileri gidemiye-
cektir. Şayed giderse 23 temmuzdan sonra yap
mış olduğumuz mukaveleler katği olarak meri
yete girmiş olacaktır (Bravo sesleri). Esasen 
daha çok süratle mukaveleyi meriyete koymak 
için Hariciye vekâleti tertibat almış, Fransa bu
nu hüsnü telâkki etmiştir. Büyük Millet Mecli
sinde mukavele tasdik edince hususî kurye ile 
Parise göndereceğiz ve Hariciyenizce mümkün 
olan süratle teati edilecektir. Böyle mukavele 
22 temmuzdan çok daha evvel mevkii meriyete 
girmiş bulunacaktır (Bravo sesleri). 

Mukavelede diğer bir hüküm, Fransızlarla 
ecnebi tebaalarına aid olup ta, Türkiyenin bura 
hakkındaki mevzuatı Hatayda tatbika başlanıl-
mazdan evvel, yedlerinde ecnebi dövizler mevcud 
olanlar, bu dövizleri para kaçakçılığına mâni 
olmak için bizim koyduğumuz tedbirlere riayet 
şartile harice götürmek hakkına halik olacak
lardır. 

Anlaşmanın diğer hükmü de, Hataylı ve Su
riyeli mütekaidler hakkındadır. Elyevm bazı 
Hataylı mütekaidler Suriye kasalarından tekaüd 
maaşlarını almaktadırlar. Keza bazı Suriyeli 
mütekaidler de Hatay kasalarından maaşlarını 
almaktadırlar. Çünkü üç Hükümet arasmda bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın icabı her 
biri tekaüdlere maaş veriyor. Sene nihayetinde 
bunlar hakkında muhasebe yapılıyor. Mukavele
ye koyduğumuz madde, yarm Türk olacak olan 
ve çoktanberi Türk bulunan Hatay mütekaidle-
rinin Suriyedeki alacaklarını ibra etmektir. Ke-
zalik onlar da Suriyeli olup ta Hatay tekaüd 
sandığından para alacak mütekaidlerin hakkı 

için bizi ibra etmiş bulunuyorlar. Bu takdırdâ 
herkes kendi tekaüdlerile başbaşa kalmış bulu
nuyor. Ancak bizim Hataylı mütekaidler için 
mukavelede her hangi bir ahkâm olmadığı için, 
rnevzubahs olmadı. Yakmda tedkik edeceğiniz 
Hatay vilâyeti teşkilâtı hakkındaki kanuna bu 
hakkı muhafaza edici hükümler koyduk. 

Bundan sonra mukavelenin mühim madde
lerinden birisi de Hatay dahilinde bulunan Fran
sız eşhası hususiye ve hukukiyesinin emval, me
nafi ve hukukunun satm almması keyfiyetidir. 
Uzun ve mücadeleli olan bu mevzuda nihayet 
İM taraf tamamen bütün maziyi temizlemek ve 
istikbalde her hangi bir ihtilâfa mahal verme
mek için Hatayda bulunan bütün Fransız emval 
ve hukukunu Türk Devleti muayyen bir fiatla 
satm almıştır. Bu muayyen fiatm ilk tesbitin-
de, 36 milyon frank olarak tesbit edilmişti. Fa
kat mukaveleye 35 milyon olarak konmuştur. 
Bunun sebebini ayrıca arzedeceğim. Fransızlar 
tarafından bize vaki olan ve hakikati ifade et
tiklerini söylediklerine göre bize geçen emval, 
hukuk ve menafiin belli başlısmı teşkil eden 
listeye göre atacak olursak görürüz ki, Antak-
yada bir hastane vardır, sekiz milyon frank tak
dir edilmiştir. Soğuk olukta rahiblere aid bir 
müessese vardır, 500 bin frank tahmin edilmiş
tir. Antakya, îskenderon elektrik şirketlerinin 
bilûmum tesisat ve menafii vardır, 13 milyon 
frank tahmin edilmiştir. Tütün rejisininki bizim 
bıraktığımız reji orada hâlâ yaşamaktadır, iddia 
ettiği menafi 3 700 000 franktır. îskenderon li
manının bilcümle tesisatı emval, hukuk ve me
nafii için 6 800 000 frank istenmiştir. Kezalik 
bizde ömrü hitam bulmuş olan Fenerler şirketi
nin orada bir iki feneri ve tesisatı vardrr, bunun 
için de bir milyon frank takdir edilmiştir. Ceza
yir ve Tunus bankasrnm ahalide 1 800 000 frank 
alacağı vardır. Fakat bu alacağı, daha Hatay 
Hükümetin zamanmda Hatay Hükümeti üzerine 
almış ve halkı bu borçtan ibra etmişti. Hataym 
taksit taksit ödemekte olduğu bu parayı da bu 
münasebetle hesaba koymak ve arkasmı kes
mek istedik. 

Uzun bir silsile takib eden bu rakamların ye
kûnu olanların mütevazi olarak iddia ettikleri 
rakama göre 52 milyon franktır. Biz bunu 36 
milyon franka bağladık. Fakat bilâhare Lüb-
nanda bulunan iki binayı konsoloshane ittihaz 
etmek için Fransa Hükümeti iadesini istedi. 
Onun için 36 milyon frank olarak tesbit edilmiş 
olan tediye yekûnumuz bir milyon frank nok-
sanile 35 milyon frank olarak tesbit edilmiştir. 
Yani Hatay Devletinin toprakları üstünde bu
lunan Fransız hukukî ve şahsî bütün menafii 
evmal ve hukukunu ceman 35 milyon franka sa
tın almış bulunuyoruz. Bunun büyük bir kısmı
nı peşinen ve döviz olarak diğer bir kısmı da 
kliring hesabile tedricen ödenecektir. Bundan 
başka arkadaşlar, diğer bir hüküm de Payasla 
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îskenderun arasındaki şimendifer hattmm mu
kavelenin meriyete girmesinden evvel kumpan
yalar tarafından bizim Devlet demiryolları ida
remize teslim edileceğine dairdir. 

Nihayet Hatayda bir kaç senedir çalışan haf
riyat şirketlerinin mukaveleye merbut haklan 
tanzim edilmiştir. Birisi İngiliz, diğeri İngiliz 
ve Fransız, üçüncüsü de Amerikalı olmak üzere 
üç şirket mevcuddur. Bunlardan mukavele 
müddeti en uzun olanı şirketin müddeti 1941 se
nesinin nihayetinden evvel hitam bulmaktadır 
ve yine hükümler arasmda gördük ki, bunlar 
bulundukları asarı âtikadan sadece çift olanla
rını alıb götürmek hakkını haizdirler. Bunlar 
mukavelelerinin hitamına kadar bizim ta
rafımızdan muteber addedileceğini kendilerine 
ifade edilmiş bulunuyor. 

Gene mukavelede yer bulmamakla beraber bu 
münasebetle geçmiş olan resmî bir vesikadan da 
burada iki kelime ile bahsetmeyi faydalı görü
yorum. Fransa Hükümeti Suriyeye her hangi 
bir üçüncü Devlet lehine terketmiyeceğini be
yan etmiştir, biz de bu beyanatı bir sened itti
haz ettik. 

İşte arkadaşlar, bir kaç kelime içinde hulâsa 
ve izaha çalıştığım vesikalar Hatym katği ve 
mutlak olarak ana vatana kavuştuğunu tesbit 
eden senedlerdir. 

Bu senedlere ve bu neticeye vâsıl olmak için 
iki taraf uzun ve çetin bir müzakere devresi ge
çirdi. Fakat arkadaşlar, Müzakere filvaki 
uzun ve çetin oldu. Fakat hiç bir vakit bir ta
raf diğer tarafm işini bozmağa çalışmadı. Bilâ
kis iki taraf işin en iyi hal şeklini ve en iyi hal za
manını bulmak için yekdiğerine yardım etti 
ve meselenin meçhul noktalarını karşılıklı aydın
lattı. İşte bu aydmlık ve karşılıklı yardım iki 
taraf için çoktanberi bir zaaf yatağı olan Hatay 
meselesini o şekilde ve öyle bir zamanda hallet
miştir ki, bu hal şekli ve zamanı yine iki taraf 
için yeni bir kuvvet, yeni bir kudret, yeni bir 
nüfuz kaynağı olmuştur (Alkışlar). 

Zaten umumî politikaları tamamen yekdiğe
rine muvazi olan Türkiye ve Fransa Hatay me
selesinin halli üstünde yekdiğerinin elini o ka
dar samimî ve candan sıkmışlardır ki, bu eller
de ve bu ellere bakan gözlerde Fransa ve Tür-
kiyeiıin nüfuz ve kudretlerinin arttığını duyma
mak kabil olmaz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bir kere daha sabit olmuştur ki, 
Fransa hasmane vaki olan talebleri reddetmek 
hususunda ne kadar kuvvetli ise dostane vaki 
olan haklı müracaatları tedkik hususunda o ka
dar hak taraftandır. Hatay meselesinde dava
mız tamamile haklı idi. Müracaatımız tamamile 
dostane vaki oldu ve böylece mesele her iki ta
rafm şerefini artıran bir hal şekli buldu (Bravo 
sesleri). 

Hatay meselesinin muallak bulunduğu sıra-
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larda bu iş iki Devletin münasebatmı zaman za
man için için yıpratmak ve kemirmekle kalmı
yor menfaatlerini iki taraf münasebatınm bo
zulmasında görenler bu yara üstüne zaman za
man zehirlerini döküyor, ve propagandalarına 
geniş bir mecra veriyorlardı. Şimdi onlar bil
sinler ki, bu yara tamamen tedavi edilmiş ve her 
çeşid propagandalara karşı kapılar sımsıkı ka
panmıştır (Alkışlar). 

Bundan sonra sulhun samimî yolcuları olan 
Türkiye ve Fransa, kökleri tarihin ve asırlann 
derinliklerinde olan Türk - Fransız dostluğunun 
sulh içinde vereceği yeni meyvaları toplamak t 
için hazırlanıyor. 

Türk - Fransız dostluğundan şüphe edenle
re tek bir tavsiyem var : Kendi şüphelerini bi
zim dostluğumuzu mihenk taşma vurmağa kal
kışmasınlar. Çünki bu takdirde kendilerini bek
leyen yalnız hezimettir. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, tasvibinize arzolunan eser Şefi
miz İnönünün sıkı emir ve talimatlarile işlen
miştir. Ve kanaatıma göre Cumhuriyetimize 
yaraşan bir eser olmuştur. (Var olsunlar ses
leri) . 

Bunun tasvibini sizlerden rica ederken der
hal ilâve etmeliyim ki Hükümetiniz yirmi se
nedir ana vatandan uzak yaşayan Hataylıların 
acılarını unutturmak kararındadır. 

İstiyoruz ki mektebleri, yollan, kanalları, 
limanları, ticareti ve ziraatı ile Hatay Türkün 
hudud üzerine dikilmiş aşılmaz ve erişilmez bir 
kalesi olsun. (Bravo sesleri, alkışlar). Öyle bir 
kale ki o kalenin her taşmda Türkün kuvveti, 
Türkün kültürü ve Türkün medeniyeti okun
sun. 

Arkadaşlar, daha dün vatanımızın harici em
niyetini takviye eden kararlar almıştınız. Bu 
gün ise Hatayı Türk topraklarına bağlryan bir 
kararı almak üzeresiniz. Sizler bu karan alır
ken ben de Cumhuriyetimizin altıncı ve çok 
oğurlu Meclisinin önünde hürmetle eğilerek ve 
bu vesile ile Büyük Atatürkün büyük nammı 
sevgiler ve saygılarla anarak sözlerime nihayet 
veriyorum. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

İBRAHİİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım, sabır ve tahammülün çok 
fevkinde, uzun süren müzakerelerden sonra bek
lediğimiz büyük müjdeyi nihayet saym Hükü
metimiz tasvibinize arzedilen lâyihai kanuniye 
ile vermiş bulunuyor. Bu çok kıymetli müjde
lerinden dolayı yüksek huzurunuzda Refik Say
dam Hükümetine teşekkür etmeği borç bilirim. 
Uzun senelerden beri istirablar içinde yaşayan 
Türk Hatay anavatanın sıcak ve müşfik buca
ğına kavuşuyor. 

Arkadaşlar, bu hayırlı müjdeyi hepimiz bek
liyorduk. Çünkü Türk milletinin katği zaferini 
müteakib bu zaferi temin eden, yaratan Ebedi 
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şef; Adanayı teşriflerinde; coşkun tezahüratla 
kendisini karşılayan, minnet ve şükranlarını 
doğrudan doğruya büyük kurtarıcılarına sun
mağa gelen Adanalı halk selinin arasmda çok 
hazin bir manzara ile karşılaşmıştı. Siyahlara 
bürünmüş bir Hataylı kız, zencirli ellerile siyah 
tüllerle örtülü bir Türk bayrağı taşıyordu. 

Türk Hataym o vakitki vaziyetini temsil 
eden bu manzarayı görür görmez Büyük dahi 
durdu: Türk Hatayı da, hıçkırıkları arasmda 

kurtarmasını rica eden Hataylı kıza, hiç tereddüd 
etmeden, Türkün büyük Aatası şu mukabelede 
bulundu: Kırk asırlık Türk yurdu esir kalamaz! 
(Alkışlar). 

Arkadaşlar; 
Yaratıcısının ağzmdan çıkan hangi söz veya 

vadi Türk milleti yerine getirmemiştir? Tam 
yerinde söylenen bu sözler, bütün Türk milleti
ni ve idarecilerini harekete getirdi ve bu gün
kü hayırlı neticeye varıldı. 

Atatürkün mukaddes vücudunun aramızdan 
gaib oluşu bazılarına şu kanaati vermiştir. 
Türkiyenin yerine getirecek adamı yoktur. 

Fakat arkadaşlar; bu kanaati besliyenler 
bir kaç saat sonra inkisarı hayale uğradılar. 
Çünkü Atatürkün en yakin arkadaşı ve yegâne 
halefi, milletin makûs taliini yenen İnönünü, 
temsil ettiğiniz Türk milletinin duygusuna ta-
mamile tercüman olmak suretile Millî Şef seçti
niz! (Alkışlar). 

Ebedî Şefin başladığı bu mukaddes davayı 
Mülî Şef yarıda bırakmazdı, bırakmadı. Sabır 
ve imanla bekliyen Türk Hatayı anavatanın 
kucağına verdi. 

Arkadaşlar, 
Ancak kendi haris arzularını tatmin etmek 

istiyen müstemlekeci memurlarının sözlerine ve 
yazılarına kapılarak, Fransa Hükümeti, Türk 
milletinin bünyesinden ayn kılmasına imkân 
bulunmryan Hataym anavatan dışmda bırakıl
masını terviç ediyordu, nihayet Fransa Hükü
meti de Türk Hataym anavatana kavuşmasına 
muvafakat etmekle, Türk milleti gibi merd ve 
yüksek kudretli bir milletin dostluğunu kaza
nacağına kanaat getirdi. 

Arkadaşlar; 
Türk milletine hitab ediyorum; ey milletim 

senin gibi sözünün eri, verdiği sözü yerine geti
rebilecek kudrette olan bir milletin dostluğunu 
kazanan milletler öğünebilirler. 

Ebedî Şef ruhun şad olsun. 
Millî Şefimiz, bu çok kıymetli hediyenizden 

dolayı Türk milletinin bir mümessili ve bir ferdi 
sıfatile ve ana vatanm sıcak ve müşfik kucağma 
kavuşturduğunuz bütün Hataylı ırkdaşlarmıız 
namma minnet ve şükranlarımı arzederken, bu 
millî davanın devamı müddetince büyük bir has
sasiyet gösteren yüksek heyetinize, geceli gün
düzlü çalışan saym Hükümetimize ve saym Hari

ciye vekilimiz Saracoğluna bu davanın hallini 
kolaylaştıran şanlı Türk ordusuna ve gene bu 
millî dava için çalışanların hepsine ayrı ayrı te
şekkür etmeği büyük bir borç bilirim. 

Hoş geldin, sevgili güzel Hatay Uzun yıl
lardan beri seni kucaklamak, öz snurlarmuzm 
içine çekip almak için açık ve mütehassir duran 
kollarımızın bütün kuvvetile seni bağrımıza ba
sıyoruz. Ana vatanla beraber dünya göçünceye 
kadar artık bir arafasm. Ne bize ve ne de sana 
asla zeval yok. Kurtuluşun bin dafa kutlu olsun. 
Uğurlu gelişin ana vatan için emsalsiz bir arma
ğan oldu. Evlâd anasma kavuştu. Bir millet için 
bundan daha güzel bir talih ve bahtiyarlık olur 
mu ? Çünkü, bu, bir millet hakkmm tecellisidir. 
Büyük Türk milleti bin yaşa. (Alkışlar). 

MUHtDDtN BAHA PARS (Bursa) — Çok 
büyük Türk milletinin şerefli vekilleri büyük bir 
gün daha yaşıyoruz, zaten 20 senedenberi büyük 
günden başka bir şey yaşadığımız yok. Büyük 
hâdiselere, büyük şereflere o kadar alıştık ki, 
başka milletlerin bin bir bayram yapacağı şey
lerde biz bunu, zaten istiyorduk istediğimiz şey 
elbette olacaktı ve oldu diyoruz, gayet tabii bu
luyoruz. Bu gün, 20 seneden beri esir olan - Onu 
biz de 3 sene çektik biliriz - 300 000 türk, ana 
vatana kavuşuyor. 20 senedenberi bekliyen 17 
milyon türk de onlara kavuşmuş oluyor. 20 sene
denberi ana vatandan, bir vücuddan parça gibi 
ayrılmış olan Hatay, mübarek bir vatan parçası 
ana vatanla birleşiyor. Biz büyük şeylere alışmış 
olan kalblerimizde yüksek heyecanlar hissediyo
ruz, fakat dediğim gibi o kadar alışmışız ki se
vinmesini bilemiyoruz. Hatay, sevgili Hatay, 
bize yalnız da gelmedi. Tarihde mukadderatımı
zın çok birleştiği bir Devletin, bir milletin dost
luğunu da bize hediye olarak getirdi. Diyenler 
var ki bize ve Fransızlara, neden Fransızlarla 
dost oldunuz? ve Fransızlara neden Türklerle 
dost oldunuz? Onlara cevab vereceğim, çünkü 
onlarm hayat sahası diye bütün milletlerin haya
tına taarruz eden bir sahaları ve idealleri yok
tur. Çünkü onlarm hariciye vekilleri yine o ha
riciye vekili ailesine mensub bir gazete ve mec
muada, biz boğazları zaptedeceğiz ve Rusları 
Karadenizde esir edeceğiz demiyor. Çünkü 
onlarm Hariciye vekilleri ailelerine mensub, 
kont cenablarmm ailesine mensub Telgraf gaze
tesi Türk milletine mütef essih dediği halde Fran
sızlar ve ingilizler gazetelerinde, biz Türklerle 
müttefik olmakla şeref ve kuvveti bulduk, (Al
kışlar) ve Fransızlarla İngilizler, Türklerle bera
ber biz Bahri Sefidde bir majino hattı kurduk 
ve onun kilidinin anahtarı da Türklerin elinde
dir diye yazıyorlar. Biz Türkün haysiyet ve 
şerefine ve Türklüğe hürmet edenlerle beraberiz. 
Çünkü biz sulhu ve insaniyeti seven bir milletiz. 
Sulhu ve insaniyeti korumağa kimin arzusu var
sa, insaniyeti mahvetmek isteyenlere kim karşı 
çıkıyorsa biz onlarla beraberiz. (Alkışlar) biz 
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gazetesinde Türk milletine mütefessih diyenlerle 
mi dost olacaktık? 

Arkadaşlar; Türk milletine bu lâkırdıyı soy- f 
liyebilmek için çok küstah, çok kör olmak lâzım. 
20 senede hangi millet bu azameti ve bu kudreti 
gösterdi. Hangi millet tarihin yazmadığı günler-
denberi Türk milletinin gösterdiği hârikaları 
yarattı; Hangi millet; mütefessih diyen 
o adama, o adamlara soruyorum, hangi mil
let kendi hududuna iltica etmiş olan bir adamı 
senelerce teslim etmemek iğin muharebeyi göze 
aldı? mütefessih bir İtalyan gazetesi Türk mil
letine mütefessih diyor. Hodkâmlığı mukaddes 
sıfatile tavsif ederek, senelerdenberi müttefiki 
olan bir millete silâh çeken milletin bir gazetesi, 
verdiği bir söz üzerine senelerce muharebe eden 
ve binlerce şehid veren bir millete mütefessih 
diyor. 

Diyorlar ki, biz Hataym Türklere verilmesi
ne müsaade etmeyebiliriz, Türk milleti kudre
tini başkalarının iradesine tevdi eden ve mu
kadderatını tesbit ederken başkalarının rey ve 
iradelerini alacak milletlerden değildir. Hata
yı biz istedik, biz aldık. Biz istedik dostumuz 
Fransa verdi. Hatay zaten şimdi değil biace 

çoktanberi bizimdi, ayrıldığı gündenberi bizim-
di. Arkadaşlar, son teşrin günlerinden birinde 
dünyanın en büyük adamı ve bizim göz bebeği
miz Atatürk burada sene başı nutuklarında si
yasî ve idarî ahvalden bahsettikten sonra durdu 
ve sizin gözlerinizden ruhlarınızı okumak ister 
gibi, ruhunun ateşini, azametini sizin gözleriniz
den, kalblerinize sokmak ister gibi ve dünyaya; 
benim söylediğime dikkat edin, ben hakkı haki
kati, doğruyu söylerim der gibi bakarak ; 
Hatay bizimdir, bizim olacaktır, dedi. Biz o gün 
Hataym bizim olduğuna inandık. 

Arkadaşlar, kalblerinizde ateş, gözlerinizde 
birer inci olarak tekrar yaşayan Atatürkü bura
da hürmetle, selâmlarım. 

Hatylılar; unutmayınız ki Atatürk sizin için 
sıhhatini, belki de sizin için hayatını verdi. En 
zalim bir hastalığın tesiri altında bile size kotşu. 
Hatay o zaman fethedilmişti. 

Bizi de kaburga kemiği kırık olduğu halde 
kurtardı. O bize yalnız Hatayı mı, o bize yalnız 
vatanı mı, o bize bu gün buraad bu şekilde ba
ğırmak kudret ve kuvvetini de verdi (Alkışlar). 
O bize, onsuz dahi yaşayabilecek bir millet ka
biliyeti verdi, o bize yetiştirdiği en büyük kar
deşi bildiği emsal olarak bulduğu înönünü şef 
olarak bıraktı (Alkışlar). Bize onu da bıraktı. 
Millî şef, millî şef, zaten tabiî şef. 

Arkadaşlar, Atatürk sağ iken bir yerde, Ata
türk Reisicumhurdan, İnönü Başvekilden büyük
tür demiştim. Hakikaten öyle. Hangi Oümhur-
reisi Atatürkten daha büyük olur, hangi Başve
kil, hizmetten çekildiği halde, İsmet İnönünden 
daha büyük olabilmiştir. Elbette Atatürkün ar
kadaşlığını yapmış olan, elbette şefin, İnönü-

nün itimadını kazanmış olan muhterem başve
kilimizin de, onun Hariciye vekilinin de ve bü
tün mesai arkadaşlarının da tanzim ettiği namü
tenahi mesaileri bu güzel neticeyi verecekti. On
lara da önlerinde hürmetle, minnetle, her zaman 
olduğu gibi eğilerek ve derinden, yalnız kendim 
İçin değil, milletin de şükranını arzetmeği bir 
vazife bilirim. Burada bize bu lâkırdıları bu 
kadar kuvvetle söyletenlerden biri de mukad
des ordudur. Onu nasıl unutayım? Ey mukaddes 
ordu!. Senin kanm gibi parlak ve saf renkli gü
zel Türk bayrağını daima yükselttin, onu en 
yüksek şahikaların ziyneti haline getirdin. Onu 
vahdetin, kudretin; şahametin timsali yaptın. 
Yarın icab ederse dünyanın sulh ve sükûnunu 
bozmak isteyenler çıkar ve bizi muharebeye ve 
müdafaaya sevkederse yine o bayrağı insaniye
tin sulh ve müsalemetin en yüksek şahikalarına 
çıkaracaksın (Alkışlar). 

Aziz ve çok mesud arkadaşlar, sizi de millete 
getirdiğiniz saadetten, hissettiğiniz fahrü gu
rurdan dolayı tebrik ederim. Bütün bu mesaiye 
iştirak ettiğinizden dolayı tebrik ederim. Müca-
delei milliyeye karışmış bir nesil olduğunuz için 
ve Atatürkün itimadına mazhar olduğunuz için, 
İnönünün arkadaşlığını yapmak şerefine nail 
olduğunuz için ve nihayet Türk milletinin vekili 
olmak şerefine mazhar olduğunuz için tebrik 
ederim. 

Ey aziz Türk milleti; Buna bir şey ilâve et
mek istemez. Türk milleti demek kâfidir. 

Ey aziz Türk milleti; senin önünde hürmet 
ve minnetle eğilirim. Sen, Atatürkü yaratan 
sen, İnönünü vücude getiren sen... Sana ne diye
yim? Senin için ne şeref bulayım? Değil şeref
ler, tek bir şeref sana kâfidir. 

Ey büyük millet, Atatürkü vücude getirmiş 
olmaktan, dünyanın en büyük adamının içinde 
yaşadığı ve dünyanîn en büyük adamını içiden 
çıktığı millet kalmakta daha mukaddes bir şey 
olur mu? 

Nihayet büyük vazifem, bir kere daha, bin 
kere daha sizinle ve bütün milletle beraber mü
ebbed Atatürkün önünde eğilmektir. Ona vere
ceğimiz ne var? Hele şimdi ne verebiliriz? Ona 
tek bir şeyi, müebbed yaşayacak olan Türk mille
tinin, müebbed, namütenahi Türk milletinin ebe
dî, yüksek, namütenahi kalbini, namütenahi yük
sek minnetini arzetmekle sözlerime nihayet veri
yorum (Alkışlar). 

CAVİD ORAL (Niğde) — Saym arkadaş
lar; dün hudud taşları kaldırılan ve bu gün 
kanunî formalitesi, reylerinizle ve kararları
nızla tamamlanacak olan Hatay, artık istiklâ
line, hürriyetine, ana vatana kavuşmuş olacak
tır. Evet, yıllardan beri dillerimizin ve kalp
lerimizin acısı ve sızı olan Hatay; yıllardan be
ri acıklı ve ıztırablı bir hayat geçirmiş olan 
Hatay, yıllardan beri istiklâli ve hürriyeti için 
mücadele etmiş olan Hatay. 
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Arkadaşlar; Hatay davası, inkılâb tarihi

mizde Türk diplomasisinin büyük muvaffaki
yetlerinden birisi olarak kalacak ve yaşıyacak-
tır. Çünkü Hatay davasının ve mücadelesinin 
geçirdiği ve gösterdiği safhalar gerek millî 
birlik, millî şuur ve yurdseverlik bakımından 
ve gerekse tarihi ve politik mana ve ehemmi-
yetile çok entresan bir manzara arzeder. Millî 
birlik ve yurdseverlik bakmamdan mühim ve 
entreşandır. Çünkü realiteler ve hâdiseler bir 
defa daha bütün dünyaya göstermiştir ki, 
Türk milleti, her nerede olursa olsun, hatta 
ne kadar imkânsız şartlar ve vasıtalar içinde 
bulunursa bulunsun, ferd olarak camia olarak 
istiklâline, hürriyetine tapmırcasma inanmış 
ve bağlanmış bir millettir, bir bütünlüktür. 
Hataylılar bu hakikati bir defa daha göster
miş ve isbat etmiş oldular, ne mutlu onlara. 

Tarihî ve politik bakımdan mühimdir, en
teresandır ve övünç verecek bir mahiyettedir. 
Çünkü Hatay davasmm bu müsbet neticesini ve 
bu davanm yürümesinde Türk diplomasisinin 
gösterdiği teenni, sabır hakkma inanmak, inan
dırmak hususunda olgunluk ve üstünlüğü bize 
dün ve bu gün ve mütemadiyen gaybetmiş 
olan İmparatorlukla mütemadiyen almakta, ka
zanmakta olan Kemalist Türkiyesinin arasın
daki tarihî ve politik farkları çok güzel bir su
rette tebarüz ettirecek bir fırsat ve vesile ver
miştir. 

Arkadaşlarım, ikinci Viyana muhasarasın
dan sonra Osmanlı İmparatorluğunun yaptığı 
ve imzaladığı muahedeleri göz önüne alalım. 
1856 Paris, 1878 Berlin ve nihayet 1920 Sevr 
muahedesini gözlerimizin önünde canlandıra
lım. Millî duygularımıza ıztırab veren, yü
reklerimizi halâ yakan bu muahedeleri tefer
ruatları ve çıplaklıklarile göz önüne getirelim. 
Müdahale devrinin, imparatorluğun vesayat ve 
himaye altma girişini, yıkılışını ve nihayet par
çalanmasını bir tarafa koyalım. Sonra bu kap 
karanlık mazinin karşısında içimize gurur ve
ren, göğüslerimizi kabartan Büyük kahra
manla birlikte, bir Lozanı bir Montröyü ve 
bir Hatay anlaşmasını göz önüne koyalım. Ha
yır yalnız bunlar da değil, dün yük olur diye, 
derd olur diye itilen Türk elile bu gün, 
dünya politikasındaki; dünya barışmdaki 
ve dünya muvazenesindeki müsbet rolünün 
kuvvet ve kudretindeki ve günden güne artan 
ve kabaran satvetli vaziyeti karşısında bize 
uzatılan elleri, dostlukları ve ittifakları bir mu
kayese edelim. Ondan sonra mütesanid, kuv
vetli, şeflerine inançlı Cumhuriyet Türkiyesi
nin dış politikasının da bu kuvveti ifade eden 
bir vaziyette bu görüş ve anlayışla ne güzel 
idare edildiğini ve ne iyi programla ilerlediği
ni çok kolaylıkla anlamış, öğrenmiş olacağız. 

Arkadaşlarım; Hatay anlaşmasını yalnız bir 
zaviyeden görmek de doğru olmaz. Bu anlaşma 

yalnız bir vatan parçasının ilhakından ibaret 
değildir. Bu anlaşma dünya sulhünde ve Ak
deniz havzasında huzur ve sükun da mühim rol
leri olan iki büyük Devleti, Türkiye ile Fran-
sayı birbirine yaklaştırmak, birbirile anlaştır
mak ve mukadderatlarını birbirine bağlamak 
gibi mühim ve tarihî bir fayda da temin etmiş 
oluyor. 

Onun için bize bu günkü bu parlak, şerefli, 
öğünçlü vaziyeti yaratmakta rehber olan Bü
yük Ebedî Şefimizin manevî huzurunda, Bü
yük Asil Millî Şefimizin yüksek huzurlarında 
derin minnet ve şükran duygularile eğilir, ve 
bu muvaffakiyetli eserlerinden dolayı Muhte
rem Refik Saydam Hükümetini, ve kıymetli 
Hariciye vekilimiz Şükrü Saracoğlunu saygıla
rımla tebrik ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Ali Rana Tarhanmdır. 
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; 1918 yılındanberi bizden ayrr 
kalan bir vatan parçası, Fransa ile yaptığımız 
anlaşmalar neticesinde tekrar bizim oluyor. Ge
çen 21 senelik ayrılığm ıstırabını Hatay kadar 
anavatan da çekmiştir. Tarihî bünyesile Türk 
vatanmm cidden ayrılmaz bir parçasmı teşkil 
eden Hatay Anadolunun bütün tabiî vasıflarım 
ihtiva eden tefrik kabul etmez bir cüzüdür. 

Mondoros mütarekesinin meşum hükümlerin
den birile filen bizden ayrıldıktan sonra 1921 
Türkiye - Fransa muahedesinin bizden hükmen 
de ayrıldığı, fakat hususî maddelerile bize eski
sinden daha ziyade yaklaştırdığı Hatay, bütün 
müşküllere rağmen kurtuluş mücadelelerine 
devam etmekten hali kalmadı. Bu Türk yurdun
da kurtuluş aşkmrn ne güç şartlar altmda, ne 
büyük azim ve metanetle devam ettiğini eserle-
rile gördük. 

1927 de, felâketinden dokuz sene sonra, Ha
tay, mücadelesinde istiklâl ilânma kadar giden 
celâdetler göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, bu çok 
sevgili vatan parçasmm ıstırablarmdan büyük 
elemler duymuş, ve onun imdadma koşacak za
manı dört gözle beklerken kabul etmiş olduğu 
feragatlerin Hataya hiç bir vakit şamil olamı-
yacağmı ilândan geri durmamıştır. 

1936 yılında Fransa, Suriye ile bir muahede 
aktederek Hataym bize karşı taahhüd edilen 
ayrı ve Türk hüviyetini bir kalemde siliverme-
ğe teşebbüs edince Hükümetimiz, hattı hare
ketini tayinde bir an tereddüd göstermedi. İş
te o vakitten başlryan ve bu sefer, zamanı geldi
ği için ana vatan tarafından idare edilen kurtar
ma mücadelesi, çetin safhalardan geçtikten ve 
bizi ıstrrabdan ıstıraba sürükledikten sonra bu 
gün hitama ermiş oluyor. 

Hükümetimizin muvaffakiyetini tebrik için, 
Hataym mukadder olan katği kurtuluşundaki 
şekli de tebarüz ettirmeliyim: 
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Türkiye, dünya sulhunu tehdide uğratan 

emri vakilerden tevakki etmiştir. Beynelmilel 
kanunlara riayet etmek istediği içindir ki Tür
kiye Hatay müzakeratmın ıstrrablı safhalarına 
üç sene tahammül etmiş ve nihayet dost Fransa 
ile bu haklı davayı dostça halletmek imkânmı 
bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiyenin beynelmi
lel sahadaki münasebetleri bize bazan göster
miştir ki iki millet arasmda bir zihniyet takar
rürü bin vesikadan evlâdır. Hatay meselesinin 
halli, Fransa ile Türkiye arasında, müteaddid 
vesikaların, sayısız teşekküllerin, daimî temasla
rın bu güne kadar yapamadığını yapacaktır, ü-
midi kavisindeyiz. 

Fransa - Türkiye münasebatındaki yeni zih
niyet artık şüphelerden, tereddüdlerden sıyrıl
mış olarak iki milleti birbirine bağlıyacaktır. Bu 
zihniyeti Hatay işindeki temiz düşüncelerin müş
terek muvaffakiyeti olarak kaydeder ve o zihni
yeti tesis etmeden geçen cuma günü muhterem 
Başvekilimizin okudukları bağlanma vesikasını 
akdetmekte faide görmiyen Cumhuriyet Hükü
metini, ve Fransa Hükümetini bilhassa tebrik 
ve takdir etmek isterim. 

Ebedî Şefimiz Atatürkün hayatlarında bu 
vatan parçası için ne derin elem duyduklarını 
biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
günkü müzakereleri onun yüksek ruhlarmı şa
dedecektir. 

Grupumuz, Hükümetin bize getirdiği vesika
yı tam bir itminan ile karşılar, ve üç senedenberi 
Hatay manevî seferberliğini teferruatına kadar 
tesbit ve takib eden ve bu günkü netice ile aziz 
Hatayı vatana kavuşturan büyük Millî Şefimiz 
ismet tnönünün yüce huzurlarına sonsuz tazim 
ve şükranlarını arzetmeği vazife bilir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Daha altı arkadaş söz almıştır. 
Fakat kifayeti müzakere hakkmda bir takrir 
vardır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Kifayeti müzake
re aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar bu, 

kanun müzakeresi değildir, bir vatan meselesi
dir Yirmi senedenberi hasret kaldığımız Hatay 
meselesidir. Binaenaleyh müzakere kâfi değil
dir. 

RASLH KAPLAN (Antalya) — Kâfi değil
dir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Devamla) — Bendeniz ade-
timdir, zaten uzun söylemem. 

1921 senesinde ve Birinci Büyük Millet Mec
lisinin toplandığı yukarı binada Ankara itilâf -

namesi - ki buna o zaman Franklen Buyyon itilâf -
namesi diyorduk - müzakere edildiği sırada sa-
miin locasında Hataydan gelmiş ve memleket
lerinin mukadderatlarının ne olacağına intizar 
eden bir heyet vardı. Müzakere, şiddet ve heye
can içinde devam ettiği sırada biz samiine bak

tığımız zaman bunların yüzleri sapsarı balmu
mu kesilmiş ve gözlerinden yaşlar aktığmı gö
rüyorduk. Nihayet biz vatanm yüksek menfaa
ti namına Hataym anayurda kavuşmasını ati
ye bıraktık. Nihayet o zaman Urfa mebusu bu
lunan rahmetli Hayalî efendi kürsüye geldi. 
«Arkadaşlar, nasıl oluyor da beni kolumdan tu-
tub Fransızlara atıyorsunuz? » demişti. Şimdi 
ben Hayalî efendinin ruhuna hitab ediyorum. 
M,üjde sana, arzun, emelin işte bugün yerine 
geldi. Sen Büyük Atanm manevî huzuruna git, 
teşekkürünü ifa et, diyorum. (Bravo sesleri). 

Orada Fransızlar Hatay için ayrı bir idare 
teşkil edeceklerdi. 20 sene zarfmda edilmedi. 
Çünkü onlar da haklı idiler. Biliyorlardı ki, 
Hatay Türktür ve bir gün yine Türkün olacak
tır. Onun için yapmadılar. Ben kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Bize bu mesud günü yaşatan Büyük înönüne 
ve onun Hükümetine huzurunuzda teşekkür ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Takriri okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini 
teklif ederiz. 

Konya Aydm Manisa 
Kâzım Okay Nuri Göktepe Dr. Sainı Uzel 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul buyu-
rulmuştur. 

Türkiye ile Fransa arasmda Ankarada 23 ha
ziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile 
Suriye arasında arazi mesailinin katği surette 
hallini mutazammm Anlaşma ve müzeyyelâtmm 

tasdikma aid kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Fran

sa Cumhuriyeti arasmda 23 haziran 1939 tari
hinde Ankarada imza edilen Türkiye ile Suri
ye arasmda arazi mesailinin katği surette hal
lini mutazammm Anlaşma ve bu Anlaşmanın 
bir protokol, iki lahika, bir Prose - Verbal ve 
iki mektubdan mürekkeb müzeyyelâtı kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım; af finizi rica edeceğim; yurd da
vası mevzubahs olsun da Rasih burada söz söy
lemesin, onun için zannederim mazur görürsü
nüz. Maddenin müzakeresinden istifade ederek 
söz aldım. 

Arkadaşlar, Büyük Ata bütü millî davaları 
bu Mecliste Türk milletile birlikte halletmeği; 
millî mücadelenin başladığı günden, hayatının 
sonuna kadar esas ittihaz etmişlerdir. Biliyor
sunuz, Büyük Ata bütün davalarmı hazırlar, 

— 436 
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zihninde sıralar, programlarını hazırlar... fakat 
zamanından evvel ne kararlarını izhar eder, ne 
de tatbika geçerdir. Bu davanın da tatbik za
manının geldiğini hissettiği gün, Yüksek huzu
runuzda irad ettiği büyük nutkunda, (Arkadaş
lar, Hatayı anavatana getirmek zamanı gelmiş
tir, Hatay bizimdir), hitabesini bu kürsüden irad 
buyurduğu gün, bütün heyetiniz de Türk milleti 
namma ayağa kalkarak, onun ittihaz ettiği ka
rarın icrasına hepimiz söz vermiştik. 

Büyük Ata! Türk milleti ve onun meclisi ver
diği sözü, başında Millî Şefi İnönü ve Hükümeti 
olduğu halde hallederken, bu davanm hallolun-
duğunu yüksek huzurunda tekrar ediyorum.. 
Büyük Ata, her davada daima üstünlüğünü elin
den bırakmadığı gibi bu davada da bunu gös
terdi. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, onun bu davada da 
koyduğu prensib, Türk esir olmaz, davası idi. 
Çünkü esir yaşayamaz, Türkün yurdu esir oldu 
mu, artık orada Türk yok demektir. Tarihi ted-
kik ediniz, hangi Türk yurdu esarete düşmüşse 
orada Türk bulamazsınız. Onun esir yaşamak şi
arı değildir. 

Esasen Hatay, misaki millî hududuna dahildi. 
Tamamen Türktü, orası esir kalamazdı, çünkü 
yaşayamazdı. Türk bu gün mesuddur. Hatay da 
mesuddur. Bütün varlığı ile Türk milleti, bu 
hâdiseyi bütün milletlere karşı, Türkün hürriyete 
aşkınm derecesini bu gün bu kanunun kabulü ile 
bütün dünyaya ilân etmiştir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edildi. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

7 — Vakıf paralar' ikrazahndan mütevellid 
alacakların takib ve paraya çevrilmesine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (L/101) [1]' 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edildi. 

[1] 117 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Vakıf paralar ikrazatından mütevellid alacak
ların takib ve paraya çevrilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü, 
2762 sayılı kanuna tevfikan Vakıf paralar san
dıklarına tenmiye ettirmekte olduğu paralar
dan, gayri menkullerle menkul mal ve kıymetler-
terhini mukabilinde yaptığı ikrazattan mütevel
lid alacaklarını takib ve paraya çevirme husus
larında borçlunun gayri merhununa müracaat 
hali umumî hükümlere tâbi olmak kaydile 3202 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ka
nununun 40, 43 ve 45 nci maddelerindeki istisnaî 
hükümlerden istifade eder. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
kanun vakıflara aid bazı paraların sureti tahsi
line taallûk etmektedir. Binaenaleyh kanunun 
Adliye encümeninden de geçmesi lâzımdı. Onun 
için bu kanunun bir kere de Adliye encümenin
den geçmesini teklif ediyorum. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Efendim, ruznamede vakıf paraların ik
razatından mütevellid alacakların takibi ve pa
raya çevrilmesi hakkmda bir lâyiha gördük. Bu 
lâyiha Maliye ve Bütçe encümenlerinden geçmiş
tir. Münderecatı vakıf paralar tarafından men
kul rehni veya ipotek edilmek suretile gayri
menkul mukabilinde yapılan ikrazat için Ziraat 
bankasının evvelce çıkan bir kanunla salahiyetli 
olduğu hükümden istifade edileceğini gösteriyor. 
İstenilen şey tabiî doğrudan doğruya adlî bir 
muameledir. 

İcra işlerinin Vakıf idaresi de, banka gibi, 
kendisine verilmesini arzu ediyor. Bu derece 
adliyeye taallûk eden bir meselenin Adliye en
cümenine havale edilmemesini bendeniz hayretle 
karşılarım. Bunu tedkik eden muhterem en
cümenler de bir kere olsun Adliye encümeninin 
bu husustaki mütaleası, düşüncesi nedir diye 
aramak zahmet ve külfetini nedense ihtiyar et
memişlerdir. 

Bundan başka şayanı dikkat bir şey daha 
vardır. Bir lâyiha hazırlanırken usulü veçhile 
bütün vekâletlere projesi gönderilir, mütalealan 
almır. Adliye vekâletinden hususî şekilde tah
kikat yaptım. Bu proje Adliye vekâletine gön
derilmemiş, Adliye vekâletinin hiç bir makamı
nın buna aid malûmatı yok. 

Sonra esbabı mucibe mazbatasında, icra ka
nununa karşı mühim bir ittihamı mutazammm 
sözler yazılmıştır. Diyor ki, « İktısad ve imar 
sahasındaki hidemat ve faaliyetini tevsi ve tez-
yid gayesile şubeler açacak olan Vakıf paralar 
idaresinin, matlûbatmı istihsal emrinde tâbi bu
lunmakta olduğu merasimden mütevellid güçlük, 
hem idareyi mutazarrır kılmakta, hem de alâ
kalı müşterilerinin hak ve menfaatlerine menfi 
şekilde tesirler ika etmektedir ». Mevkii meri
yette bulunan bir kanuna Devlet müessesesi olan 
Vakıflar idaresinin bu esbabı mucibe lâyihasm-
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da böyle ağır ve ithamkâr sözlerin yazılması ha
kikaten teessürü mucib bir haldir. Demek ki, 
kendilerine ve müşterilerinin hak ve menfaatle
rine zarar ika eden bir kanunun kaldırılmasını 
istiyorlar, Şu halde kanunun hükümlerini bir 
daire kaldırmış Vakıflar idaresi de kaldrrtacak 

o halde bu kanun ile halk mı ezilsin? Burada şöyle 
bir şey beklenir. Eğer tcra kanunu iyi fayda
lar temin etmeyen bir kanunsa bu kanunun ıslâ
hı neye mütevakkıfsa Hükümetin yolu ile bun
lara çalışılsın ve meydana getirilsin. Nitekim 
icra kanunu hakkında ötedenberi bir çok şikâ
yetler vardır. Son bildiğimiz vaziyet, icra ka
nunu iktibas ettiğimiz memleketten yani îs-
viçreden Adliye vekâleti bir mütehassıs getirtti, 
tedkikat yaptırttı, bir kaç icra dairelerimizi 
gezdirdi, rapor aldı ve bu raporlar tabedildi, 
bir çok bu işle alâkadar olan yerlere, hâkimle
re, barolara tevzi olundu. Onlardan mütalea 
alınmakla beraber muhterem arkadaşımız Tev-
fik Fikret Sılayın da Adliye vekili iken bizzat 
iştirak ettiği yüksek hâkimlerden mürekkeb bir 
komisyonda tedkikat icra edilmektedir. Yine 
hatırlarsınız ki, Parti Büyük Kurultayı dolayısi-
le icra kanunu hakkındaki söylenen sözlere kar
şı vekâlet tarafından arzettiğim surette bir ce-
vab verildi. Şimdi bu işler böyle hazırlanırken 
Vakıflar idaresinin bu esbabı mucibede bu kadar 
şiddetli yazılarla Ziraat bankasına verilmiş bir 
salâhiyetten kendisinin de istifade etmesini te
min edecek bir kanun lâyihası tanzimile nasılsa 
Meclisin ruznamesine kadar gelmiş olduğunu gö
rüyoruz. Bendeniz şahsan Ziraat bankasmm ve 
burada esbabı mucibe lâyihasının diğer kısımla
rında görüldüğü üzere Emniyet sandığı ile ken
dilerini mukayese ediyorlar, Emniyet sandığı
nın da böyle hususî icra salâhiyetlerini 
haia olmasma şahsan taraftar değilim. 
Çünkü bilhassa gayrimenkullerin satılması 
meselesi, mezada çıkarılması meselesi, böyle 
diğer muamelâtı icraiyeden daha farklı 
ve daha ehemmiyetli kayıdlara bağlanması 
gayet tabiî ve zaruridir. Çünkü eski ahkâma 
göre davayı aymda hasım zilyeddir diye bir ada
mın elinden çıkup bir çok ellerden geçmiş olan 
gayrimenkûlleri, derhal alırlardı. Çok iyi hatır
larım istanbul mahkemelerini çok işgal etmiş
tir. 

Abdülhamid devrinde mahlûl vakfa aid em
lâk şuna buna verilmiş yıllarca sonra üçüncü 
ellere geçirilmiş dava edilerek istirdade teşebbüs 
olunmuştur, nihayet bunun halli için Hükümet 
para vermek suretile sulha bağlamak yolu ile 
meselenin önüne geçmiştir. Zannediyorum. Gay
rimenkullerin paraya çevrilmesinde böyle pü-
rüzller bırakmaksızın iş yapılması için kanunda 
kayıdlar mevcud olabilir. Bu, halkın hukukunu 
müteessir ediyorsa, bunun izalesi neye mütevak
kıfsa, onun esbabı düşünülür ve bu mülâhaza
larla yapılacak tadil bütün memleketi birden 

müstefid etmelidir. Yoksa emniyet sandığı kendi 
işleri için hususî hükümler almakla vaziyetini 
güya temin ediyor, vakıflar idaresi de bu yolu 
ihtiyara tevessül ederse vatandaşlar, halk ne
reye gitsinler. Bunun için teşkilât yapılmak za
rureti, bu kabîl teşkilât kazaî mahiyettedir. 
tcra kazanm tetümmesidir. Bunda hiç şüphe 
yoktur. Bu kabîl teşkilâtı vücude getirecek, 
masraflar yapacak, nihayet bu işi ben yapacağım 
diyecektir. Bunlar esas hukuka muhaliftir. Ka
zada vahdeti en evvel gözettiğimiz bir neticei 
mühimmedir. Ben icra kanununu penbe görerek 
onun her halde kolaylıklar temin ettiği nokta
sında ısrar etmiyorum. Tatbik mevkiinde bu
lunanlar hangi müşküle tesadüf ediyorlarsa, 
hangi hususlardan şikâyet ediyorlarsa şüphesiz 
nazarı dikkate alınacaktır. Evkaf idaresinin de 
böyle bir şikâyeti varsa söylemeleri, halk ile be
raber kendi istifadeleri icabıdır. Yoksa alâkalı 
olan Meclis içinde ki Adliye encümenine dahi 
göstermeksizin böyle bir lâyihayı buraya getir
mek doğru değildir. Binaenaleyh şahsen Ad
liye encümeni mazbata muharriri olduğum için 
encümen namma değil, şahsen lâyihanm Adliye 
encümenine havalesini istiyorum ve bir takrir 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Rey vermeyenler varsa lütfen 
reylerini versin ... Rey toplama muamelesi bit
miştir.. 

KEMALETTÎN KAMU (Rize) — Maliye en
cümeni namma şunu arzetmek istiyorum: Va
kıa müdafaası Bütçe encümenine düşer amma 
arkadaşımız her iki encümeni muahaza buyurdu
lar. Biz bu kanunun müzakeresinde esasen ikinci 
madde için Adliye encümeninin mütaleasmm 
alınmasını düşündük, böyle kararlaştırmıştık. 
Arkasından Hükümet geldi, maddenin kaldırıl
masına muvafakat ediyoruz, dediler. Bu suretle 
geçti. Bizce esas itibarile Adliye encümeninden 
geçmesi lâzımdır. Adliye encümeni istiyorsa biz 
maalmemnuniye muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı lâyihanm Ad

liye encümenine havalesine karar verilmesini 
teklif ederim. 

Kocaeli mebusu 
Salâh Yargı 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . Naza
rı itibare alınmıştır. Lâyiha Adliye encümeni
ne verilecektir. 

8 ----- Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması 
için teali olunan mektubların tasdiki hakkında 
kamın lâyihası- ve Hariciye ve Iktısad encümen-
Uri mazbataları (1/94) [ l ] . 

11 120 sayılı basmayazı zabtın sonıındadır. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-

talea var mı?.. (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Finlandiya ticaret Anlaşması için 
teati edilen mektublarm imzaları tarihinden 
muteber olmak üzere tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Finlandiya arasm
da münakid 12 ağustos 1929 tarihli ticaret ve 
seyrisefain muahedesine müzeyyel 20 haziran 
1936 tarihli ticaret Anlaşmasının (2) numaralı 
listesine ilâve edilecek munzam ve yeni kon
tenjanlar ile Finlândiyaya ihraç olunacak Tür
kiye menşeli buğday bedellerinin % 40 mm 
serbest döviz ve % 60 mm da kliring; kanalile 
ödenmesine mütedair Finlandiya Hükümeti ile 
teati olunan 2 kânunuevvel 1938 tarihli mektub-
lar imzaları tarihinden itibaren meri olmak 
üzere kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain 

•muahedesinin cüzü mütemmimini teşkil etmek 
üzere akdedilen ticaret ve tediye anlaşmalarile 
^bunlara, ek olarak tanzim edilen vesaikin me
riyete konulmasına dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve îktısad encümenleri mazbataları (1/98) 
[1]. 

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

Türkiye - İtalya Ticaret ve seyrisefain mua
hedesinin cüzü mütemmimini teşkil etmek 
üzere akdedilen Ticaret ve tediye anlaşmala
rile bunlara ek olarak tanzim edilen vesaikin 

meriyete vazma dair kanun 
MADDE 1 — 29 birinci kânun 1936 tarihli 

Türkiye - İtalya Ticaret ve seyrisefain muahe
desinin cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere 
15 birinci teşrin 1938 tarihinde akdedilen Tica

ri] 125 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ret anlaşmasile tediye anlaşması ve bunlara 
ek olarak tanzim olunan vesaikm 1 ikinci teşrin 
1938 tarihinden itibaren meriyete konulması tas
dik olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına 

bağlı 2 sayılı listede tadilât yapılmasına mü
tedair teati olunan notaların tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümen
leri mazbataları (1/121) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Bir 
şey soracağım. Elimizde bir çok ticaret mua
hedeleri ve anlaşmaları var. Bunlarm müzake
resi müstaceliyetle yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Usulen çıkar. Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - İtalya ticaret Anlaşmasma bağlı (2) 
sayılı listede tadilât yapılmasına mütedair 
olarak İtalya Büyük elçiliği ile teati olunan 

notalarm tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — 15 - X -1938 tarihli Türkiye -

İtalya ticaret anlaşmasma bağlı (2) sayılı liste
de tadilât yapılmasına mütedair olarak Hariciye 
vekâleti ile İtalya Büyük elçiliği arasmda 
12 - IV -1939 tarihinde teati olunan notalar ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. _ ^ ^ 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 124 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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11 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring an

laşması protokolüne merbut listeye İlâve edile
cek kontenjan hakkında teati olunan mektubların 
tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye ve î.k-
tısad encümenleri mazbataları (1/97) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - isveç Ticaret anlaşması protokolüne 
merbut listeye ilâve edilecek kontenjan hak

kında kanun 

MADDE 1 — 31 kânunuevvel 1937 tarihli 
Türkiye - İsveç Ticaret ve kliring anlaşması 
protokolüne merbut listeye, gümrük tarifemizin 
323 - 363 numaralı (Kâğıd ve tatbikatı) grubu
na 35 bin, 440 - 449 numaralı (Lâstik, kauçuk 
ve mamulâtı) grubuna 30 bin Türk liralık mun
zam kontenjan ilâvesine mütedair 15 kânunu
evvel 1938 tarihinde Ankarada İsveç Hükûme-
tile teati olunan mektublar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

12 — Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain 
m.uaJıedenamesine müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/109) [2] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

Mjaddelere geçilmesini yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain muahede-
namesine müzeyyel olub Ankarada 24 mart 1939 
tarihinde imza edilen anlaşmanın tasdikma dair 

kanun 

MADDE 1 — 29 eylül 1929 tarihli Türkiye -
İsveç ticaret ve seyrisefain muahedenamesıne 

[1] 122 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 123 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

zeylen Ankarada 24 mart 1939 tarihinde imza 
edilen anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buy
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

13 — Türkiye - Yunanistan arasında akid ve 
imza edilen kliring Anlaşmasına müzeyyel proto
kol 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Yuna
nistan arasında akid ve imza edilen kliring Anlaş
masına müzeyyel protokolün tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (3/82, 1/100) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasmda 26 eylül 1935 
tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel protokolün 

tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 26 eylül 1935 tarihli kliring 
anlaşmasına zeylen Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yunanistan Kırallık Hükümeti arasmda 15 bi
rinci kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza 
edilen protokol 1 kânunusani 1939 tarihinden 
muteber olmak üzere tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı Maddeyi kabul buyuranlar ... (Etmiyenler ... 
Kabul olundu. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul olundu. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika, 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞAKN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul olundu. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 126 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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14 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve Hü

meyranm Türkiyeye avdet etmeleri hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/157) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea varmı ? 

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

Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve Hümeyranm 
Türkiyeye avdet etmelerine dair kanun 

MADDE 1 — Ölü General Enver çocukları 
Mahpeyker, Türkân ve Ali ile biraderi Kâmil 
kızı Rananm ve îsmail Hakkı kızı Hümeyranm 
Türk vatandaşlığına kabul ve Türkiyeye gelme
lerine müsaade edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? ... Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun meriyetinden ev
vel birinci maddede adları yazılı olanlar hak
kında 431 saydı kanun hükümlerine göre ya
pılmış olan muameleler muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 

15 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına zey-
len imza olunan anlaşma, 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden mevkii meriyete konul
duğundan keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresüe Türkiye - Romanya ticaret anlaşma
sına müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri maz
bataları ı(3/38, 1/99) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? ... 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenier ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk - Romen ticaret Anlaşmasma müzeyyel An
laşma hakkmda kanun 

MADDE 1 — Türkiye Hükûmetile Romanya 

[1] 131 sayılı basmayazı zaptın sonmıdadır. 
[2] 132 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Hükümeti arasmda 5 ikinci kânun 1938 tarihli 
Türk - Romen ticaret Anlaşmasma zeylen 
6 - XII - 1938 tarihinde Ankarada akid ve imza 
edilen müzeyyel Anlaşma, imzası tarihinden meri 
olmak üzere tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 

16 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî 
memurların yirmi beş yaşını ikmal etmeden 
evlenemiyeceklerine dair olan 1434 sayılı kanu
nun tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/35) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci maddesi en
cümene gönderilmişti. Encümenden gelmiştir, 
evvelâ onu okutacağım. 

Ordu mensublannın evlenmelerine dair kanun 

MADDE 1 — Muvazzaf subaylar üsteğmen 
rütbesinde en az bir sene bulunmadıkça ve as
kerî memurlar yirmi beş yaşını ikmal etmedikçe 
ve kara, deniz, hava gedikli erbaşları başçavuş 
olmadıkça evlenemezler. 

İhtiyat subaylığından askerî memurluğa in-
tisab edenler bu maddede yazılı kayidden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzeediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

2, 3, 4 ncü maddeler evvelki müzakerede ka
bul edilmişti. Şimdi 5 nci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden altı 
ay sonra muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 108 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda
dır. 
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Layihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
17 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci madde

lerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değitşirilmesine ve mezkûr kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatası (1/144) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci maddesi kabul 
edilmiş, ikinci maddesi de encümene gitmişti. 
Encümen tadilâtını yapmış getirmiştir. Şimdi 
müzakere edeceğiz. 

MADDE 2 — Salma köyde oturanlar için ha
ne başına tevzi edilir. Bir hanede oturanların 
kendilerine aid gelirleri olduğu takdirde bunlar 
dahi ayn hane sahibi sayılırlar. Salma tevzi edi
lirken her hanenin tediye kudreti esas olarak 
göz önünde tutulur. 

Köy haricinde oturup da köyde maddî alâ-
kasî bulunanların vergi mikdarı, o köydeki alâ
ka ve istifadelerinin derecesi nisbetile ölçülür 
ve ona göre tayin olunur. 

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

MADDE 3 —- Köyün aylıklı adamlarının üc-
retlerile mecburî işlerden başka hiç bir iş için ve 
hiç bir nam ve maksadla salma salınamaz. Bu 
suretle toplanan paralar bu işlerden maada hiç 
bir yere ve hizmete tahsis olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 4 — Köy ihtiyar meclisi salınacak 
salmanın nisbet, cins ve mikdarını ikinci kâ
nun ayı içinde tayin ve tevzi cedvellerini tan
zim ederek on beş gün müddetle umumun göre
bileceği yerlere asmak suretile ilân ve hariçte 
bulunanlara tebliğ eder. Salınan salmalarda 
kanun hükümlerine uygunsuzluk veya nisbetsiz
lik olduğunu iddia edenler ilân veya tebliğ müd
detinin hitamından itibaren on gün içinde iti
razlarını köy muhtarına söylerler veya yazıyla 
bildirirler ve müracaatlarını tutulacak deftere 
yazdırarak bir ilmühaber alırlar. 

Köy ihtiyar meclisi bir hafta içinde itiraz
lara bakarak kararını vermeğe ve itiraz eden
lere bildirmeğe mecburdur. Bu kararlar aley
hine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün için
de merkez kazasında valiye, diğer kazalarda 
kaymakamlara müracaat edilebilir. Bunlarm 
verecekleri kararlar katği olub aleyhine Dev
let şûrasına müraccat edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

[1] 90 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
dır. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDÎB ERGİN (Mar
din) — Maddenin 6 nci satırındaki « salınan 
salmalarda kanun hükümlerine uygunsuzluk ve 
nisbetsizlik.... » yazılıdır « veya nisbetsizlik » 
olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil ile yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Salma kararlarının köy karar 
defterine geçirilmesi ve tadilâtının işaret olun
ması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Salma mükellefiyetini aynen 
veya nakden ifa edemeyenler bedenen çalıştırıla
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini yü-
rütmeğ Dahiliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İS — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazife

leri hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/14) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 2800 sayılı Diyanet işleri reis

liği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Diyanet işleri reisliği teşkilâtı, bir reisin ida
resi altmda merkezde : reis muavini, müşavere 
heyeti, zat işleri müdürlüğü, yazı işleri müdürlü
ğü ve mushaflar tedkik heyetinden; 

Taşrada; müftü, müsevvid, vaiz ve dersiam
lardan mürekkebdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 137 say ıh basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Diyanet işleri reisi, Başvekilin inhası üzerine 

Cumhur reisi tarafından tayin olunur. 
Reismuavini, müşavere heyeti azası ile zat ve 

yazı işleri müdürleri Diyanet işleri reisinin in
tihabı ve Başvekilin inhası üzerine Cumhur Re
isi tarafından tayin olunur. 

Reis muavini, müşavere heyeti azası ile zat 
ve yazı işleri müdürleri Diyanet işleri reisinin 
intihabı ve Başvekilin inhası ve Cumhur Reisinin 
tasdiki ile tayin olunur. 

Müşavere heyeti azasmm akaid ve ulûmu islâ-
miyede ihtisası bulunan ulema arasından seçil
mesi şarttır. 

Yukariki fıkralar haricinde kalan memurlar 
Reislik tarafından tayin olunur. 

BAŞKAN" — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun beşinci mad
desine bağlı (A) işaretli cedvel bu kanuna bağlı 
cedvelde p-österildiei şekilde değiştirilmiştir : 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
— Bu lâyiha uzun müddetdenberi encümende 
idi. Bunu teadül kanunundan evvel Heyeti Ce-
lileye takdim etmiş bulunuyorduk. Simdi ikin
ci müzakeresi yapılan barem kanunlarının hü
kümlerine göre derecelerde bazı değişiklikler 
vardır. Binaenalevh, teadül kanununun ikinci 
maddesine bap-lı olan cedvelde Divanet isleri re
isliğinin cedveli de vardır. Bu sebebler g'oz önü
ne alınarak Encümenimiz üçüncü maddenin son 
vaziyete göre tadiline lüzum görmüştür. Müsa
ade buyurursanız o madde okunsun. 

MADDE 3 — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhid ve teadülüne dair olan kanunun ikinci 
maddesine bağlı kadronun Diyanet işleri başlığı 
altındaki kısmı kaldırılmış ve yerine bu kanuna 
bağlı cedvel konmuştur. 

Cedvel 
Derece Memuriyet unvanı Aded Maaş 

Merkez memurları 
1 Reis 
3 Reis muavini 

Müşavere heyeti 
4 Aza 

10 Mümeyyiz ve kütüpane me
muru 

11 TedMk ve tasnif memuru 
12 Kâtib 

Mushaflar ve dinî eserler 
tedkik heyeti (Istanbulda) 

11 Reis 

150 
100 

90 

35 
30 
25 

30 

Derece Memuriyet unvanı Aded Maaş 

12 Aza 
14 Başkâtib 
10 Muvakkit (tstanbulda) 

Zat işleri müdürlüğü 
6 Müdür 
9 Sicil mümeyyizi 

11 Sicil memuru 
11 Tahsis memuru 
11 Tedkik memuru 
10 Muamelât mümeyyizi 
11 Tahakkuk memuru 
11 Tedkik memuru 
12 Birinci sınıf kâtib 
13 İkinci smrf kâtib 
11 Mubayaa ve levazım me

muru 
11 Ayniyat muhasibi ve mu-

temed 
Yazı işleri müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Mümeyyiz 
12 Dosya memuru 
13 Kâtib 
11 Evrak memuru 
13 Kâtib 

Taşra teşkkilâtı 
6 Birinci smrf müfti 
7 İkinci » » 
8 Üçüncü » » 
9 Dördüncü » » 

10 Beşinci » » 
11 Altmcı » » 
12 Yedinci » » 
13 Sekizinci » » 
14 Dokuzuncu » » 
12 Müfti müsevvidleri 
13 » » 
14 » » 
13 Müfti kâtibleri 
14 » » 

2 25 
1 15 
1 35 

2 
1 
1 
4 

15 
19 
26 
55 

285 
4 
7 

16 
6 

15 
İstanbul müftiliği yazı işleri 

ve levazım kalemi 
10 Mümeyyiz 1 
11 Ayniyat muhasibi vemutemed 1 
13 Kâtib 1 

Seriye sicilleri mahzeni kalemi 
11 Başmemur 1 
13 Muhafaza ve muamele memuru 1 
13 Kâtib 1 
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BAŞKAN — Üçüncü maddenin yerine şim
di okunan şekil teklif ediliyor. Bu şekil hak
kında mütalea yoktur. Maddeyi cedvelle bir
likte yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE — İşbu kanuna bağlı 

eedvele göre memuriyeti derecesi yükselen me
murların yeni derecelerine muhassas maaşları 
alabilmeleri, halen almakta oldukları maaşlarda 
1452 sayılı kanun hükümleri dairesinde müd
detlerini ikmal etmiş bulunmalarile mümkün 
olur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Türkiye ile Fransa arasmda Ankarada 23 ha

ziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Su
riye arasmda arazi mesailinin katği surette halli
ni mutazammın Anlaşma ve müzeyyelâtmm tas-
dikma dair kanuna (334) zat rey vermek sure-
tile iştirak etmiştir. Lâyiha mevcudun ittifa-
kile, (334) rey ile kabul ve tasdik olunmuştur 
(Alkışlar). 

19 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin indiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/47) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesin reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Hariçten idhal edilecek 55 000 ton kok kömü
rünün gümrük resminin 7,5 liradan iki liraya 
tenziline dair İcra Vekilleri Heyetince verilen 

kararm tasdikine dair kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesinin verdiği salâhiyete istinaden gümrük 
tarifesinin 694/B pozisyonuna dahil kok kömü
ründen alınmakta olan 7,5 lira gümrük resmi
nin iki liraya indirilmesine dair îcra Vekilleri 
Heyetince 2 - VH -1938 tarihinde verilen bağlı 
2/9154 sayılı karar tasdik olunmuştur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım; Şimdiye kadar gümrük resimlerinden 
ne kadar tenzilât yapmışsak maliyet îiyatmda 
hiç tenezzül olmamıştır. Kömürde de tenzilât 
yapmak istiyoruz. îktisad veya, Ticaret vekili 
kani midirler ki bu tenzilâttan müstehlikler is
tifade edeceklerdir, kömür ucuz satılacak mı? 

[1] 136 safih basmmjazı zabtın sonundadır. 

ÎKTİSAD VEKİLİ HÜSNÜ ÇAKIR (İzmir) 
— Bu tenzilât memleketin ihtiyacını temin et
mek için geçen sene Heyeti Vekilece ittihaz edi
len karar üzerine yapılmış ve şimdi de tasdik 
için yüksek huzurunuza arzedilmiştir. Esasen 
dahildeki istihsalde lâzrmgelen mikdarda tenzilât 
yapılmıştır. Yani dahildeki kömür fiyatlarında 
matlub olan tenzilât icra edilmiştir. Ton başına 
225 kuruş ucuzlatılmıstır. 

RASİH KAPLAN* (Antalya) — Çok güzel. 
BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde

yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
20 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuri

yetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve ihti
lâflarının sureti tedkik ve halline müteallik mu
ahedeye bağlı 1 numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Bizenin, adı ge
çen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değişti
rildiğine dair teati olunan notaların adı geçen 
mukavelenin cüzü mütemmimi olarak tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müda
faa encümenleri mazbataları (1/110) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul olunmuş
tur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasmda hudud hâdise ve ih
tilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 15 
temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen 
mukaveleye bağlı 1 numaralı protokolde Çoruh 
vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, 
adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle 
değiştirildiğine dair teati olunan notaların adı 
geçen mukavelenin cüzü mütemmimi olarak ka

bul ve tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasmda 
hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve 
halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Mos-

[1] 135 sayılı basmaı/azı zabtın sonundadır, 
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kovada imza edilen mukaveleye bağlı (1) numa- | 
ralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak 
gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin balen mer
kezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olu
nan notalar adı geçen mukavelenin cüzü mütem
mimi olarak kabul ve tasdik edilmişlerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu mukaveleye bağlı 1 numa
ralı protokolün 1 nci maddesinin A fıkrasına 
3 ncü numara olarak âtideki kısım ilâve olunmuş 
olup mukavelenin cüzü mütemmimini teşkil et
mektedir : 

« 3 - Daimî makamı Şavşetde olan Şavşet 
kaymakamı. 

Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağm te
pesine kadar uzanacaktır. » 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler 
Kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
21 — Belediye kanununun 19 ncu maddesinin 

5 nci fıkrasının değiştirilmesine dair olan 2571 
sayılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encü
meni mazbatası (1/162) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

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

1580 numaralı belediyeler kanununun 19 ncu 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

MADDE 1 — Belediye hududları dahilinde 
muayyen mmtakalar arasmda yolcu nakil vası
tası olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel 
troley, füniküler işletmek ve mezbahalarda ke
silen etleri - Belediye meclisince tayin ve Da
hiliye vekâletince tasdik edilecek ücret muka
bilinde - satış yerlerine nakletmek münhasıran 
belediyelerin hakkıdır. 

Bunlarm, belediyelerin de iştirak edecekle

r i ] 140 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ri şirketler vasrtasile yapılması ve işletilmesi 
veya icara verilmeği veyahud imtiyazın 4ffvri 
îcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. Be
lediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek 
şartile bunlarm işletilmesine ruhsat dahi ve
rebilir. 

Hususî mahiyette elektrik tesisatı gibi iş
lerin yapılmasına ve umuma aid sularm ihti
yaçtan fazlasmm hususî istihsalâtia kullanıl
masına ve beldenin muayyen mevkileri ara. 
sinda yük basma ücret alan. nakil vasıtalarmm 
işletilmesine, inhisarı tazammun etmemek üze
re, ruhsat vermek de belediyelere aiddir. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? 
De OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Hükümet etlerin mezbahalardan satış yerlerine 
sıhhî şartlar dahilinde naklini temin etmek üzere 
bir kanun lâyihası getiriyor. Bu lâyiha Dahiliye 
encümenine gidiyor ve geniş ölçüde oradada 
kabul ediliyor. Hükümetin esbabı mucibesinde 
değilse de birinci maddesinde, ancak fennî mez
bahası olan yerlerde et nakliyatmm belediyelere 
verilmesini istiyor. Dahiliye encümeni mazba
tasında. ve maddesinde böyle fennî mezbahası 
olmayan yerlerde dahi sıhhî şartlar dahilinde 
nakliyat yapmanın belediyelere aid olacağmı 
söylüyor. Bunlara nazaran görüşler ayırdir. 
esasen böyle bir kanunun tedvinine IÜATITP bırak
mazdı. Bana kalırsa etlerin sıhhî surette nak
ledilmesi zaten belediyelerin cümlei vezaifin
dendir. Tutub bunları kanun haline getirmeyi 
ben anlayamadım. Mezbahalar esasen belediye
nin malı olduğuna göre, belediyelerin mezbaha
dan itibaren kasab dükkânlarına, satış yerlerine 
kadar et nakliyatını teminle mükellef olmaları 
gayet tabiidir, istanbul belediyesi galiba bu işi 
bir şirkete havale etmiştir. Bu hakkm başkala
rınca istimali kamınan zaten menedilmiştir. Bil
hassa Dahiliye encümeninin kabul ettiği ve bu
rada müzakere edilecek olan formül, esasen alel-
umum mezbahalar nazarı dikkate alınarak ya
pıldığı için yerinde değildir. Mezbaha gayri-
fennî oldukça, etlerin sıhhî şartlarla nakli 
mevzubahs dahi olamaz. Lâyihanın gaye
si etleri sıhhî şartlarla nakletmek ise 
mezbaha fennî şartlan haiz olmadığı su
rette bunun manası kalmamaktadır. Mezbaha 
fennî olsa ve etler fennî şartlarla nakledilse, ka
sab dükkânları bozuk ve matlûba muvafık ol
madığı takdirde ne olacaktır? Acaba kasab 
dükkânları için de burada bir kanun lâyihası mı 
müzakere edilecektir? Zannederim, bu iş te be
lediyelerin cümlei vazaifindendir. 

Dflftrl^yft flTyftTİTTUftm y ine fal frfifafo •mmt^afibft.i-
le meselede bir su meselesini nazarı dikkate alı
yor ve elektrik istihsalinden bahsederek diyor 
ki; belediyeler halkm içeceği sudan fazla olanmı 
bu türlü istihsalâtta kullanılmak üzere başkala
rına verebilir. Evvelce bilmünasebe gene arzet-
miştim ki, belediyelerde su için tam ve olgun 

- 4 £ & -
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bir kanaat yoktur. En ziyade belediye teşkilâtı
nın eski ve muntazam olduğu îstanbulda dahi 
su meselesinin ne kadar fena şartlar dahilinde 
cereyan ettiğini ve halka gayri kâfi su verildi
ğini söylemiş ve uzun boylu izahat vermiştim. 
Bu şartlar içerisinde Dahiliye encümeninin orta
ya koyduğu formül belediyelere öyle salâhiyet 
veriyor ki; belediyeler, icabederse halk için ve
rilen su kâfi diyerek halkın içeceği suyu başka 
işlere verebilecektir. 

Bendenizin, Dahiliye vekâleti bütçesi müna-
sebetile söylediğim sözler arasmda Dahiliye ve
kâletinin bir su siyaseti olduğundan bahsile ifa
dede bulunmuştum; Muhterem Dahiliye vekili 
benim sözlerime tam mânasile iştirak etmemiş
ler ve adeta gücenmişlerdi. Fakat bu gün bir 
çok belediyeleri tedkik etmiş ve görmüş bir ar
kadaşınız srfatile bu beyanatımdaki samiyeti 
tekrar ederim. Fakat ne bileyim, Dahiliye ve
kâleti de henüz her yerde olgun belediyeler bu
lunduğuna kani olmaz zannederim. Bu gibi va
ziyetlerde ve bu gibi tekemmüle daha ziyade 
muhtaç olduğumuz vaziyetlerde belediyelere bu 
kadar geniş salâhiyet verilmesi münasib değil
dir kanaatindeyim. Bu işi eğer yapmak lâzmı-
gelirse Dahiliye vekâleti kendi eline alsm. 

Hulâsa olarak; etlerin mezbahalardan nakli 
işi basit hıfzıssıhha işidir. Bunun için kanun çı
karmağa lüzum yoktur. Bunlar belediyelerin 
cümlei vezaifindendir. Belediyeler bunu nizam
namelerine idhal edebilirler zannederin. Yani 
böyle bir kanuna lüzum yoktur kanaatindeyim. 

Da. V. FAÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Saym 
arkadaşım, etlerin sıhhî şartlar dahilinde kesil
dikleri yerlerden satıldıkları yerlere kadar 
naklinin zaten belediyelerin cümlei veîiaifinden 
olduğunu söylemekle bu bahiste bizimle mütte
fiktir. Yalnız bunun için bir kanuna lüzum ol
madığı kanaatindedirler. O halde ihtilâfımız ba
sit ve kolayca kabili haldir. 

Etlerin, diğer yenen maddelerle bereber sıh
hî şartlar dahilinde bulundurulması ve bir yer
den diğer yere nakledilmesi hakikaten belediye
lerin vazifeleri cümlesindendir. 

Bu lâyihayı getirmekle onu inkâr etmiş ol
muyoruz. Burada istediğimiz şey, bu işin biz
zat belediyenin elile yapılması keyfiyetidir. Za
ten her kim bu işi yaparsa ona nezaret etmek 
ve sıhhî şartlar altmda bu işleri yapmağa on
ları mecbur etmek belediyelerin salâhiyeti da
hilindedir. Fakat biz bu işi bizzat belediyenin 
eline vermek istiyoruz. Çünkü o daha teminat
lıdır. Bu lâyihayı onun için getirdik. 

Bu maruzatımdan sonra kasab dükkânları
nın da diğer yiyecek ve içecek satan dükşânlar 
gibi belediyenin nezareti altmda olduğunu ve 
bunları sıkı şeraite tâbi tutmak sıfat ve salâ-
p-retini haiz bulunduğunu ifade etmiş olduğu
ma zannediyorum. 

Maddenin diğer fıkralarına da temas ettiler 

ve onlar hakkındaki mütaleaiarını da söyledi
ler. Su meselesinde olduğu gibi. 

Arkadaşlar, arzedeyim ki, buyurdukları şey 
ler yeni hükümler değildir. Bunlar zaten bele
diye kanunlarında bulunan maddelerin değişmi-
yen fıkralarıdır. Dahiliye vekâleti bunu madde
nin şeklini göstermek için yapmıştır, nasıl ki 
Hükümetin teklifi de bu yoldadır. Binaenaleyh 
onlar zaten meridir. 

Arkadaşım su işlerinin fena gittiğinden bah
settiler. Zannederim ki bunun münakaşasını 
bütçenin müzakeresi esnasında uzun uzadıya 
yapmıştık. Bu kadar kısa bir zaman içinde tek
rar bunun münakaşasına rücu etmek zannedi
yorum ki faydasız yere Heyeti âliyenin vaktini 
işgal etmek olacaktır. Onun için bundan tevakki 
ediyorum. Kendileri yine buna istinaden Dahi
liye vekâletinin bir su siyaseti mevcud olmadı
ğını tekrar ifade ettiler. 

Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 
Dahiliye vekâletinin su siyaseti olmadığını söy
lemedim, şemmesini hissetmediğimi arzettim. 

DAHÎLlYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK [De
vamla) — Zannediyorum ki bu şekilde ifadede 
bulunmanız, su siyaseti takib etmediğimiz hak
kındaki sözünüze daha kuvvet veriyor. Bu; çok 
zaif de olsa bir su siyaseti olsaydı kokusu gelir
di demektir (Gülmeler). Yani hiç yok demek is
tiyorsunuz. Vekâletin bir su siyaseti takib etti
ğini bendeniz bütçenin müzakeresi esnasında 
söylemiş ve bütün vesaikile ispat etmiştim. 

Böyle basit işler için kanun getirilmemeli
dir, diyorlar. Biz bu kanunu, bir boşluğu doldur
mak için getirdik. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bendeniz encü
menden bir şey sormak istiyorum. 

Encümenin mazbatasına göre Hükümetin 
teklifinde yalnız fennî mezbahalarda kesilen et
lerin naklinin belediyelerin inhisarı altma alın
ması şeklindedir. Dahiliye encümeni mazbata
sında, bunu teşmil ediyor, fennî şekilde tesis 
edilmiş olsun veya olmasm bütün mezbahalar
da kesilen etlerin naklini belediyeye veriyor. 
Esbabı mucibesinde de bunu gösteriyor. Fakat 
şimdi Yüksek Meclise sevkedilen kanun lâyihası 
bu şekilde değildir. Bir defa kanunun başlığı 
kalkmıştır, unvanı kalkmıştır. Bu bir tabı ha
tası mıdır? Lütfen bunu izah etsinler. 

DAHİLİYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Hükümetin teklifindeki, fennî mezbaha, 
kelimesinin yerine mutlak surette mezbaha keli
mesinin bulunmasından encümenin kasdettiği 
gaye şudur. Mezbaha, mademki belediyeye aid-
dir, idaresi belediyeye aiddir, fennî olsa da, ol
masa da oradan et nakliyatının bu kanunun 
hükmü, çerçevesi dahiline girmesi muvafık ola
cağı kanaatiledir ki kayıdsız, mutlak olarak 
mezbahalarda kesilen etlerin, tabirini kullandık, 
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FÜAD SİRMEN (Rize) — Suallerimi anla

madılar. Ben Dahiliye encümeni niçin teşmil 
etmiştir diye sormadım. O husustaki fikirlerine 
tamamile • iştirak ederim. Bendenizin sormak 
istediğim; kanunun başlığı olarak gösterilen sa
tırlar, kanunun birinci maddesi içine girmesi 
lâzım gelen hükümlerdir. Binaenaleyh madde
nin hükmünü başlık gibi yapmışlar ve başlık 
yok olmuştur. Bu tabı hatası mıdır, yoksa bir 
sehiv midir? 

DAHİLÎYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Burada ikinci defa olarak cevab arzede-
yim. Hükümetin teklif ettiği lâyihanın başlığı, 
belediye kanununun 2571 numaralı kanunla 
tadil edilen birinci maddesine bir fıkra eklen
mesidir. Maddeler arasına fıkra şeklinde ilâve 
yapılmaması, Büyük Meclisin ittihaz etmiş ol
duğu usuldendir. Eğer bir fıkra değiştirilmek 
icab ederse kanunun o maddesinin aynen değiş
tirilmesini usul ittihaz etmiş olduğu içindir ki 
Büyük Meclisin bu kararma ittibaen maddeyi 
tamamile değiştirdik. Maddenin değişmesi 
2571 numaralı kanunun tamamile ilga edilmesi
ni icab ettiriyordu. Çünkü 2571 numaralı kanun 
1580 numaralı belediye kanununun birinci mad
desinin değiştirilmesinden ibarettir. Binaenaleyh 
2571 sayılı kanun ilga edildi. O takdirde bele
diye kanununun 19 ncu madesinin değiştirilme
si zarurî oldu. Başlığımız bunu ifade ediyor. 
Belediye kanununun 19 ncu madesinin beşinci 
fıkrasının değiştirilmesi icab ediyor. Beşinci 
fıkranm değiştirilmesine dair bu kanunun ser
levhası, esasları gösteriyor. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Şimdiye kadar 
Büyük Meclis böyle bir kanun başlığı koymamış
tır. 1580 numaralı belediyeler kanununun 19 
ncu madesinin beşinci fıkrasmm değiştirilmesi
ne dair kanun, diyelim. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Teklif, encümenin aynıdır. Bendeniz 
sehiv etmişim, değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası, demek lâzımdır. 

GALİB BAHTİYAR GÖKER (İstanbul) — 
Yüksek Meclise takdim olunan kanun lâyihası be
lediye kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dairdir. Burada bulunan vezaif araşma 
bir de fennî mezbahada kesilen et nakli de kon
muştur. Bu temamile 19 ncu maddenin tevsiine 
lüzum görülen esbabdan başka bir de İstanbul 
belediyesinin mezbahasında kesilen etlerin nak
li meselesinden doğmuştur ve esbabı mucibenin 
dahi bu srhhî şeraitten ziyade başka sebeblere 
istinad ettiğini zannediyorum. Bu sebeblerin 
birisi de belediye mezbahasında kesilen etlerin 
kapıda teslimi esas ittihaz edilmiştir. Bunun 
üzerine hususî teşekküller meydana gelmiş, 
nakletmektedirler. Bunlarm nakliyatının gayri 
fennî olduğu iddia edilemez. Muntazam araba 
ve kamyonetlerle nakletmektedirler. Asıl me
sele, nakil ücretinin fazlalığıdır. Bu bir çok 

şikâyet ve müdahaleleri mucib olmuştur. Nihk 
yet belediye de bu varidatı kaybetmiyeyim diye 
düşünmüştür. Fena bir şey değil. Esasen fennî 
mezbaha belediyenin olduktan sonra, Istanbulda 
ve bir çok şehirlerde mezbahanm şehir haricin
de olması, bu itibarla yaprlan ameliyatın mü
temmimi olarak etin istihlâk yerine kadar gö
türülmesinin belediyeye verilmesi tabiidir. Yal
nız bir korku beni düşündürmektedir. Buna saik 
yalnız esbabı sıhhiye değildir. İzmirde de, tstan-
bulda da görüyoruz. Hiç bir zaman etler gayri 
sıhhî bir surette nakledilmiyor. Kapalı bir kam
yon içinde nakledilmektedir. Bununla beraber 
zaten et çiğ yenecek değildir. 100 derecei hara
rete arzedilmektedir. Onun için bence sıhhî se-
beb ikinci derecede kalır. Asri sebeb varidat 
meselesi olsa gerek. Daha mühim olarak bu se
bebi nazarı dikkate almak lâzım geliyor. Nak
liyat, belediyeye varidat temin eden mühim bir 
yekûn teşkil eder. Şu halde iki nokta nazarı 
dikkati celbeder. Belediyenin bunu başka bir 
şirkete verebileceğini de söylüyorlar. Eğer be
lediyeler bu işi üzerine sıhhî bir vazife olarak 
alıyorsa başka bir şirkete vermek doğru değil
dir, bunu kaldırmalıdır, doğrudan doğruya ken
disi yapmalıdır. 

İkincisi; bu bir varidat sebebi olmasın. Etin 
nakliye ücretinin indirilmesini ve terkos suyun
da olduğu gibi ücret tezyidine gidilmemesini 
rica ederim. Çünkü bugün şehir suyunda bu 
ücret noktai nazarından biraz fazlalık vardır. 
Vakıa saatin kaldırılması ve saire gibi tevil
lerle yapılmış sözü vardır. Fakat fazladır. Be
lediyeye varidat temin etmek maksadile Istan-
bulda zaten gali olan etin üzerine, bir de nak
liyenin haylice yüksek bir surette binmemesini 
temin etmelerini bilhassa rica edeceğim. Bunu, 
başka bir şirketle anlaşmak suretile yapmasın
lar. Bu iş belediyenin vazifesidir. Belediye; 
bidayetinden hayvanları toplayıb dükkânlara 
et halinde teslim edinceye kadar ne yapılması 
lazımsa yapmalıdır. Belediye bunu bir vazife 
olarak yapsın ve masrafı ne ise onu alsın. Bu 
suretle biraz da bu taraftan fiyat pahalılığına 
sebeb olmasınlar. Bunu rica ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FAÎK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Bu lâyihanın takdimini mucib olan 
sebeb; münhasıran sıhhî düşüncedir, varidat te
mini gayesi düşünülmemiştir. Eğer bunun zım
nında kendiliğinden belediyeye bir varidat gele
cek olursa bundan memnun olacak Galib Bah
tiyar arkadaşımızdır. Çünkü kendilerinin İs
tanbul belediyesinde çok hizmetleri vardır. Bu 
nakliyat işi belediyece bir varidat membaı itti
haz edilerek etin fahiş fiyatla satılması yoluna 
gidilmesinden endişe edelim mi, etmiyelim mi? 
Bilmiyorum, İstanbul gibi büyük bir şehir mec
lisi tarafından idare edilen bir yerin vazifesini 
görmesinden bizim endişe izhar etmemizin ma-
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nasrvar mı? Elbette onlar da, bizim gibi, vilâ
yetlerinin idaresini düşünecekler ve idaresile 
mükellef oldukları şehir halkınm, tahammül 
kudretini, maişet halini hesaba katacaklardır, 
ye nihayet belediyeye verdiğimiz salâhiyetler 
içersinde en kuvvetlisi ve en çok sui istimale 
müsaid olanı bu değildir. Diğer vazifelerin hep
sine birer firen mi koyduk ki böyle yapacağımız 
her tadilde birer müeyyide koyalım. Zannediyo
rum ki, istanbul şehir meclisinin kendisi, bizim 
için lâzım olan teminatın en kuvvetlisidir. 

Burada, bu işin, icabında başkasına, iştirak 
suretile veya müstakillen devredilmesi cihetine 
iliştiler. Bunun gibi belediyelerin diğer bir çok 
hizmetleri vardır. Onlar için ayni salâhiyet ve
rilmiştir. Bu da aynidir. Bu demek değildir ki, 
belediyeler hangi işte menfaat görürse onu ih-
tiyyar eder. 

Arkadaşımız su işinde olduğu gibi bunda da 
fiyat yüksekliğinden endişe ettiler. Zannediyo
rum ki, su belediyenin eline geçtikten sonra bir 
pahalılık olmamıştır. Bu işi içinizde gene en 
iyi bilen arkadaşımız kendileridir. Eğer bundan 
5 - 10 gün evvel cereyan eden bir şayiadan bah
sediyorlarsa ona dair Meclisin ittihaz ettiği ka
rar suyu pahalılaştırmak için değildi, ucuzlaş-
tırmak içindi. Fakat maalesef yanlış anlaşıldı 
ve esasen o karar tatbik mevkiine de girmedi. 
Binaenaleyh su; eskisine nisbeten pahalılaşmış 
değildir. Zannediyorum beyanatları bundan iba
rettir, cevablarımı arzettim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sual arzedeceğim; etlerin belediye tarafın
dan nakline teşebbüs edilmesinin, doğrudan doğ
ruya sıhhî sebeblere müstenid olduğu esbabı mu-
cibede yazılıdır. Galib Baahtiyar arkadaşımız 
başka bir noktai nazar ortaya attılar, zati âlileri 
münhasıran sıhhî esbab ile olduğunu beyan bu
yurdunuz. Fennî mezbaha olursa bunu kabul 
ediyorm. Mezbahadan alınan et, kasab dükkâ
nına kadar olsun temiz gelmelidir, vakia orada 
da televvüs edebilir amma o başka meseledir. 
Fakat fennî surette yaplımamış ve sıhhî şartları 
haiz olmayan bir mezbahadan etin kasab dük
kânına belediye tarafından naklinde ne fayda 
tasavvur buyuruluyor? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Arzedeyim, Her hangi bir mezbaha 
ne kadar ibtidaî olursa olsun bir belediyenin 
elindedir, binaenaleyh bir doktoru, bir baytarı, 
hiç olmazsa bir sıhhiye memuru vardır, az çok 
sıhhî şartlara riayet edilir. Şimdi doktor olma
ları sıfatile, ben kendilerinden sorarım. Bu şe
kilde bir etin rastgele ellerde nakline nasıl ta
raflar olurlar? 

HÜSNÜ AÇIKSÖZ (Kastamonu) — Etlerin 
fennî surette naklinden maksad nedir? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Temiz olarak nakli için riyaet edil

mesi lâzımgelen şerait ne ise hepsini temin et
mek sartile nakil demektir. 

HÜSNÜ AÇIKSÖZ (Kastamonu) — 3000 lira 
kıymetinde kamyonlarla nakletmek meselesi 

DAHİLİYE ^EKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Böyle bir sey yoktur. 

aAÎLB BAHTİYAR (SÖKER (İstanbul) — 
Et nakliyatı işinin icabmda başka bir teşekküle 
devrolunabilmesi salâhiyeti esasen belediyenin 
diğer işlerinde de bulunduğu için bir mahzur 
görmediklerini söylediler. Fakat bu iş diğerle
rinden ayrı bir iştir. Havayici zaruriye ve gıda 
meselesidir, mademki, bu işin bu kadar temiz
liğinde, muntazamlığmda titiz bulunuyorlar, bu
nu doğrudan doğruya belediyenin nakletmesi na
sıl ki, mezbahadaki işleri kendisi yapıyor da
ha iyi ve musib olur. ve arzettiğim gibi nakliye 
ücretinin de yükselmemesine ve halkm daha ucuz 
et yemesine vesile olur. Binaenaleyh, et nakli
ye işinin yalnız belediyeler tarafmdan yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasının biran evvel çıka
rılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
denin başlığında tashihat yapılmıştır. O tashih
le maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2571 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
22 — İskân kanununun bazı maddelerinin 

tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve İs
kân kanunu muvakkat encümeni mazbataları 
(1/143) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir 

2510 numaralı iskân kanununun 12 nci madde
sini kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddele

rine birer fıkra ekleyen kanun 
MADDE 1 — 2510 numaralı iskân kanunu

nun 12 nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları aşa-

[1] 142 say ıh basmayanı zabtın sonundadır* 
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ğıdaM şekilde değiştirilmiştir : 

A) Türk soyu ve kültüründen olmayan hiç i 
bir aşiretin ve ferdin bu mmtakaya yeniden yer
leşmesine izin verilemez. 

B) Ötedenberi bu mmtakada bulunan aşiret 
ferdlerile yine bu mmtakanm yerli halkından 
olan veya her hangi bir suretle yerleşmek mak-
sadile evvelce bu mmtakaya gelmiş bulunan top- I 
raksız veya az topraklı çiftçiler İcra Vekilleri I 
Heyeti kararile Hazineye aid topraklardan, is
kân kanunu hükümlerine göre, toprak verilmek 
suretile toprağa bağlandmlabilir 

Meccani toprak verilmesi muvafık görülen 
yerlerde îcra Vekilleri Heyeti kararile bunlara 
da parasız veya yarı bedelle toprak verilebilir, 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Birinci mad
deye tevafuk etmek için «Türk kültürünü kabul 
etmiş... » olarak geçen fıkradaki «kültür» ke
limesinin çıkarılması lâzımdır. 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT E. M. M. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Encümenden gelen 
ve Heyeti umumiyeden geçen kanunun madde
sinde böyledir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — insicamı te
min noktasından (kültür) kelimesinin buradan 
çıkarılması lâzımdır. 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT E. M. M. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — O dediğiniz kanun 
encümenden geldi, ikinci müzakeresi yapıldı, 
geçti. Bu başka bir maddedir. Buradaki insicamı 
temin ve muhafaza etmek için bunu buraya 
koyduk. Bahis buyurduğunuz madde ayrı bir 
kanundadır ve o daha evvel geçti, bununla alâ
kası yoktur. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Toprak
sız köylülere toprak verildiği zaman madde koy
malıdır, satamasm. Çünkü bedava toprak aldığı 
için krymetini bilmiyor, satıyor. Amma bir mad
de konursa satamaz. Satamayınca, kendi malı gi
bi bakar, eker, biçer, yer. 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT E. M. M. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Ana kanunda, is
kân kanununda on sene müddetle satılamryaca-
ğı, hattâ terhin edilemiyeceğine dair madde var
dır. Yalnız ayrı kanunlarla verilmiş olanlar 
bunun haricinde kalır (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde
yi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 17 nci mad
desine bağlı (Toprak tevzi cedveli) ne aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir: 

VI - Ancak bu mikdar dahilinde toprak ve
rilmesine imkân bulunmayan yerlerle imkân bu
lunsa bile toprağm verim kabiliyeti fazla olan 
mahallerde ve mevkilerde yukarıdaki fıkralarda 
yazılı mikdarm mahallî idare heyeti kararile ya

nsına kadar da verilmesi caiz olur. 
BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi yük

sek revinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler .. .Madde kabul olundu. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 23 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkul-
ler hakkmda vukubulacak avnî davalarda ha
sım taraf yeni malik ile birlikte Hazinedir. 

Temlik tarihinden itibaren bir sene e-eçtik-
ten sonra müstehikler tarafmdan ancak Hazine 
alevhine vaziyed tarihindeki rayiç üzerinden be
del davası açılabilir. 

Avin veya bedelin verilmesine hükmolundu-
ğu takdirde mahk?ms masrrfbrt yalnız Hazine
ye yükletilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzedivorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddevi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddevi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul olundu. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
23 — Vakıflar kanununun 32 nci maddesine, 

bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Da
hiliye, Adliye, ve Maliye encümenleri mazbata
ları (1/24) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyiha müzakere edilirken, 
Maliye encümeni istemişti. Heyeti celile Malive 
encümenine verilmesini tasvib buyurmuştu. En
cümen tedkik etmiş. Adliye encümeninin nok-
tai nazarma iştirak ediyor. Şimdi onu okuya
cağız. 

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

Vakrflar kanununun 32 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2762 sayılı vakrflar kanunu
nun 32 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilerek o maddenin yerine ikame olunmuştur. 

Bu babm içinde yazılı hükümlere göre Va
krflar idaresinin eline geçecek taviz bedelleri 
muhafaza edilerek en faydalı şekilde nemalandr-
nlır. 

idare meclisinin vereceği karar üzerine bu 

[1] 109 sayılı basman'azıya ek zabtın sonun-
dadır. 

— 449 — 



î : 33 30-6-1939 C : 2 
taviz bedellerile akar inşa veya iştira da olu
nabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edilecek başka madde 

kalmamıştır, pazartesi günü saat 15 de toplanıl 
mak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19 34 

»«*<* 
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48 

50 
51 
51 
51 

1 
2 
2 
2 

53 

55 
55 
56 

57 
57 

57 
57 
58 
58 
58 
61 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

21 

13 
14 
34 

6 
12 

14 
31 
18 
21 
22 
3 

İhtisas sını İhtisas sınıflarında 
nci satırla onun altındaki çizgi kalkacaktır. 
Hastane, sıhhî ve içtimaî Hastaneler 
nci sütunda; Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü serlevh 
nun nihayetine kadar olan kısım kalkacaktır. 
nci sütunun başından itibaren «İskân umum müdürlüğü» ne ka 
D. Aded Maaş D. 

11 
2 
3 

14 

5 
5 
6 
6 

Umum müdür 
Birinci müfettişlik müşaviri 
Birinci müfettişlik müşaviri muavini 
Müdür (Edirne) 

Umum 
Birinc 
Birinc 
Müdür 

D 

nci satırdan sonra ( «Hukuk müşavirliği» serlevhası altında 
ilâve edilecektir. ["MİM ^ -.*f* 
D. Aded Maaş D. 

11 Muallim, maarif müdürü 500 
12 Muallim, ve stajiyer 1773 
13 Çini hazinesi şefi 

13 Müstahzır .... satın kalkacaktır, 
İstanbul üniversitesi idare heyeti 
rektörlüğü 
Tedrisat işleri 

15 Dahilî işler şefi 
9 Dekanlık âmiri 
1 Reis (Müşavir mühendis) 
2 Aza... 
3 Hukuk müşaviri 

30 
25 

İ l Mualli 
12 Mualli 
13 Çini h 

(III. M 

İstanb 
rektör 
Tedris 

15 Dahilî 
9 Dekan 
2 Beis ( 
3 Aza 
3 Birinc 



I 

Sayrfa Sütun Satır 

61 1 
61 1 
61 1 
61 1 
61 2 
62 1 
62 1 
62 1 
62 1 
62 1 
63 1 

63 1 

63 1 

4 
5 
6 

24 
26 
2 
3 
4 
5 
8 

21 

22 

27 

D. 

4 
5 
6 

12 
6 
6 
7 
8 
9 

14 

6 

10 

Y A N L I Ş 

Âded Maaş 

Hukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri 

» » muavini 
Memur 1 25 
Muallim muavini 
Şef muavini veya asistan 
Şef muavini veya asistan 
Şef muavini veya asistan 
Şef muavini veya asistan 
Kâtib 
Yapı ve imar mühendis, mimar ve 
fen memurları 
Mühendis, mimar veya baş fen me
muru 
Mühendis, mimar veya fen memuru 

63 

63 
63 
63 
65 
65 
65 
65 
66 
66 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

5 

7 
19 
20 
2 

11 
12 
13 
14 
40 

7 

9 

8 
10 
3 
5 
6 

12 
13 

Yüksek mühendis... Bu satır kalka
caktır . 
Yüksek mühendis 8 
neu satırdan sonra ilâve edilecektir: 
Komiser 6 
Şef 1 
Başmüşavir 
Müşavir 
Müşavir 
Müdür 
Liman memuru 

40 

50 
35 

D. 

4 İkinci 
5 Üçüncü 
6 Hukuk 

12 Memur 
6 Müdür 
6 Mualli 
7 Mualli 
8 Mualli 
9 Mualli 

13 Kâtib 
Yapı v 
fen m 

6 Mühen 
muru 

10 Mühen 
veya r 

9 Yükse 
7 Komis 
8 Komis 

10 Şef 
3 Birinc 
5 ikinci 
6 Üçünc 

12 Memu 
14 Liman 



Satır Y A N L I Ş 

12 
f 

12 
16 
40 

nci satırdan sonra «komiserler» serlevhası konacak. 
2 sayılı cedvelin baş tarafma «Büyük Millet Meclisi» serlevhası 
sımlar eklenecektir: 

D. 

10 
11 

Birinci 
İkinci 

D. Aded Maaş 

15 

6 
25 

2,3,4 

4 Reis muavini 

5 Müdür 
11 S. I. Memur (İdare) 
ve 5 nci satırlar çıkarılacaktır. 
D. 

2 80 

Aded Maaş 

4 Reis m 
başmim 

5 Müdür 
11 S. I. M 

13 
3 
6 

10 

Memur 1 
3 

12 
29 

20 
100 
70 
35 

D. 

13 
3 
6 

10 

Memu 

nci satırdan sonra gelen (Hudud ve sahiller sıhhat umum müdü 
olan kısım kalkacaktır. 
(Maarif vekâleti) serlevhasından evvel aşağıdaki kısım ilâve edi 

D. 

9 Müdür 
8 Tabib 

11 Tabib 
12 Memu 
15 Kâtib 
10 Hesab 
12 Hesab 



Satır Y A N L I Ş 

D. Aded Maaş D. 

17 8 Müdür 2 50 
15 Nafia şirket ve müesseseleri 

23,24 6 Muallim, muallim muavini veya 
asistan 

25 8 Muallim, muallim muavini veya 
asistan 

30 8 Muallim 
Bu sütunun sonuna aşağıdaki kısım ilâve edilecektir: 

8 Müdür 
Nafia 

6 Mualli 

8 Mualli 

8 Mualli 

Maaş Aded 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

13 
19 
14 
25 
13 
2 
6 
8 
20 
16 

Bu zabtın sonuna bağlı (90) sayılı basmayazrya ek in birin 
ralı fıkrasının 12 nci satırından aşağıdaki kısım çıkarılacakt 

« Bir köyde maddî alâkası olubda diğer bir köyde oturan 
rak etmekte bulunanları bu maddî alâka dolayısile ikinci bir 
let olamayacağı için maddenin bu mütaleaya göre hazırlanm 

İkinci sayıfamn birinci sütununun birinci satınnda « Ü 
olacaktır. 
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İskân kanununun 32 nci maddesinin tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
'Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz okra en 
Bifat Araz 
Şakir Emacı 

Antalya, 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan, 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Hulusi A la t aş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
N«zmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler Y 318 

Kabul edenler : 318 
Beddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 104 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler J 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memcd Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

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

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik G.üran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 

Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camte* 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa C ant ekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

;. - t 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim , Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zülfü Tişrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan ; 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum , 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soyc|emir 
Münir Huşrey Göle 
NakiyeElgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arükan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

— «w — 
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Gaziântel 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör > 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursa! 

İzmir 
Benal Aranan 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Bpikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karaean 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resid özsoy 
Suat Hayri Ürgüblfi 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 

Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaçı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rras/ Brteaı 

MuğU 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu . 
Nadm Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Süleyman Necmi Selm«n 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinoo 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirag 
Atıf Etenbe! 



Gl. Akif öztekin 
demgil 
Hikmet Işık 
îsmaü Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Er-
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Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

1939 C : 2 
Sırn Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 

Ekrem Pekeî 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisafr 

Ali Çetinkaya (V.) 
İzzet Akosman 

Ağrı 
İhsan Tav 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (H.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaîlp 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya, örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (H.) 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

îgel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Zihni Orhon 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Galib GülteMn 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
FaikKurdoğlu (H.) 
Kânı Karaosman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya-Marmaralı 
Halid Mengi (H.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Ruşeni Barkın 

— 459 — 



Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şeınsa îşçen (M.) 

Siird 
Hnlki Aydın (M.) 

î : 33 30-6-
Sinob 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

1939 C : 2 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi ülkümen 
Süleyman Sırrı O edik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktern 

Sami Erkman 
Urfa 

Ali Saib Ursavaş 
Mcmed Emin Yurdakul 
Sami İşbay (H.) 

Yozgad 
Vcled îzbudak 

)>9<i 

Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Suriye 
arasmda arazi mesailinin katği surette hallini mutazammın Anlaşma ve müzeyyelatmın tasdi

kine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayraik 4 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Alımed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
îlifat Araş 

i \ Azi ı adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 334 

Kabul edenler : 334 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 88 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepc 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 

Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yer likaya 
Hasan Cemil Çaınbel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gür an 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gere,eker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nıu-i Güntekin 
liusııhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkütı 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

460 



Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa"zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sagıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FrraU 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Saffet Arokan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demîrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
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Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işm 
fusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fa*kihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 
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İzmir 

Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua*d Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 

Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilb&şı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
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Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi DüzgÖren 
Hasan Menemeneioğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza! Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
tbrahim Mete 
îsmail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
îsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna1 

Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
tbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şin asi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahism 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ankara 

Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Gerinen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaüp 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zeki Mesııd Alsan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (Hasta) 

Giresun 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarburı 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erol (M.) 
Gl. Refet Bele (Mazur) 

îzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Memed Aldemir 
Şehime Yunus 

Kars 
Zihni Orhon 

Kayseri 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 
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ktrklareli 

İZühtü Alan 
Kırşehir 

Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Gaker 
Galip Gültekin 

Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Hasta) 

Kânı Karaosman (Ma
zur) 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
îrfan Ferid Alpaya (î. 
A) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Eksi 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur)' 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

JJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Memed Emin Yurdakul 
Sami tşbay (Hasta) 

Yozgad 
Veled îzbudak 
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S. Sayısı: 65 e ek 
İskân kanununun 32 nci maddesinin tadiline ye bu kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 2848 sayı
lı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının I nci maddesine dair İskân kanunu 

Muvakkat 'encümeni mazbatası (1/60) 

Sayın Başkanlığa 

Konuşulmakta olan kanunun birinci madesinin, birinci fıkrasının şu yolda değişmesini teklif 
ederim: 

1 — Türkiyede yerleşmek maksadile dışarıdan, münferiden gelmek istiyen Türk soyundan, mes
kûn veya göçebe ferdler Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin mütaleası alınmak şartile Dahiliye 
vekilinin emrile ve müçtemian gelmek istiyen Türk soyundan meskûn veya göçebe ferdler, aşiretler 
işbu kanunun hükümlerine göre Dahiliye vekilliğinin mütaleası almmak şartile Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğinin emrile kabul olunurlar. Bunlara muhacir denir. 

Türkiyede yerleşmek maksadile olmayıb da ilâh. 
Kütahya mebusu 

B. At alay 

Reisliğe 

« Kültürü » cümlesinin tayyini teklif ederim. 
Ziya Gevher Etüt 

iskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İskân kanunu Muvakkat 

encümeni 
Esas No. î/60 
Karar No. 6 

26-VI-1939 

Yüksek Reisliğe 

Geri alman birinci madde ve Ziya Gevher Eti
li ve Besim Atalaym takrirleri tedkik olundu : 

Takrirler birinci maddenin birinci bendine ta-
allk etmektedir. Maddeden tayyi istenilen (Türk 
kültürüne bağlı) tabiri yalnız bu maddede mevzu-
bahs olmayıb iskân ana kanununun bir çok mad
delerini alâkadar etmektedir. 

Maddenin birinci bendi ana kanunda aynen 

mevcud olub Encümenimiz bunun.üzerinde bir 
tadil yapmamış olduğu gibi Hükümet de bunun 
üzerinde bir tadil teklifinde bulunmamıştır. Bu
nun için bu bend maddeden tamamen kaldırılmış 
ve diğer bendlere göre madde ilişik şekilde yazıl
mıştır. 4 

Teklif sahihleri istedikleri takdirde ana ka
nunun bu hususa taallûk eden hükümlerinde ta-
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dilât teklifinde bulunmakta serbesttirler. 

Yüksek makamınıza arzolunur. 

Is. Ka. Mu. E. R. Na. 
Tokad 

M. M. Kâtib 
Tokad Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 

Antalya Çorum Edirne 
Dr. Münir Soykan E. Sabri Akgöl O. Şahinbaş 
Gazianteb Gümüşane Kastamonu 
N. Pazarbaşı D. Sakarya M. Celâl Bayar 

Manisa Zonguldak 
A. Tümer H. Okan 

İSKÂN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME
NİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — İskân kanununun bazı madde
lerini değiştiren 2848 sayılı kanunun üçüncü 
maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir : 

Türkiyede yerleşmek maksadile ve Hükümet
ten iskân yardımı istememek şartile dışarıdan 
gelmek isteyen Türk soyundan olan kimseler 
Hariciye, Dahiliye ve Sıhhat ve içtimaî muave
net vekilliklerince müştereken tesbit olunacak 

şekiller dahilinde konsoloslarımızın verecek
leri muhacir vizesile Türkiyeye gelirler ve ser
best muhacir olarak kabul olunurlar. Bu yolda 
geleceklerin pasaportlarına muktazi meşruhat 
verilir. 

îcra Vekilleri Heyeti bu madde hükümlerinin 
hangi yerler halkına tatbik olunacağını tayin ve 
tesbit eder. 

»©-o 
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S. Sayısı: 90 a ek 
Köy kanununun 16,19,ve 21 nci maddelerini değiştiren 2491 
sayı*» kanunun I nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihasının 
2 nci maddesi hakkında Dahiliye encümani mazbatası(l/l44) 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/1U 
Karar No. 19 

19 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2451 numaralı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihasının Yüksek Heyette müzakeresi 
sırasında ikinci maddenin encümence tekrar 
tedkiki hakkındaki teklifin kabulü üzerine 
kanun lâyihası, birinci maddeye taallûk eden 
Çorum mebusu İsmet Ekerin takriri ile birlikte 
encümenimize tevdi buyurulduğundan Dahiliye 
vekili hazır olduğu halde mesele müzakere ve 
aşağıda arzedilen hususlar tesbit edildi: 

1 — Tahakkuk ettirilen salma mikdarmm 
yekûnu, köyün aylıklı adamlarmm ücretlerini 
karşılayamadığı zaman, birinci maddede yazılı 
salma mikdarmm ziyadeleştirilmesi salâhiyetini 
veren 2 nci madde üzerinde yapılan tedkikler 
neticesinde; köy kanunu hükümlerinin nüfusu 
150 den yukarı olan köylerde tatbik olunup nü
fusu 150 den aşağı olan köyler eski görenekleri
ne göre işlerini yapacaklarına nazaran; 150 nü
fusun vasati olarak inkisam edeceği tahmin olu
nan 30 hanenin, köyün müşterek işlerinde kulla
nılacak aylıklı adamların ücretlerini karşılaya
maması ihtimali varid olmadığmdan Heyeti 
Umumiyenin telkinatına tebaan lâyihadan 2 nci 
maddenin tayyedilmesine karar verildi. 

2 — Bu ikinci maddenin Umumî Heyette mü
zakeresi sırasında; salmanm köylüye ferden mi? 
Yoksa aile teşekkülleri üzerine mi? tevdi edi
leceği şeklinde dermeyan olunan suallere, kanun 
metninde dahi cevab verilmesi muvafık görüldü 
ve tayyedilen 2 nci madde yerine bu hükmü ih-

ti vaden madde ikame edildi. 

Bu maddenin yazılması sırasında, «aile» ke
limesinin köylü hayatında ifade ettiği ananaye 
müstenid mefhum göz önünde tutularak metin 
«hane basma» ibaresile hazırlandı. 

Şu kadar ki; «hane» kelimesinin ifade ettiği 
mânaya göre; bir çatı altmda toplanma şeklinde 
vergiden muaf kalmak yollarma sapmak gibi 
ihtimalleri bertaraf etmek ve ayni zamanda malî 
kudretleri bakımından yanaşma ve sair namlarla 
başkasının çatısı altma sığınmış olanların salma 
tediyesi mükellefiyetinden bihakkm istisna edil
melerini temin etmiş olmak için, maddeye bu su
retle bir ifade vuzuhu verildi. 

3 — Çorum mebusu ismet Eker, takririnin 
Yüksek Heyetçe kabul edilmiş bulunan birinci 
maddeye taallûk ettiğini zikrederek lâyihanın 
ikinci müzakeresi sırasında Encümence tadil ta
lebinde bulunmak üzere şimdiden teklifi daire
sinde bir metin hazırlanmasını istemekte ise de; 
takririn muhtevası köyde maddî alâkası olan
lardan almacak vergi için tahdidi bir ölçü koy
mağı istihdaf dan ibaret olmasma göre bunun bi
rinci madde metnile alâkasından ziyade ayrı bir 
madde mevzuu olması; muvafık görüldü. Şu ka
dar ki, bir köyde maddî alâkası olupta diğer bir 
köyde oturan ve o köyün müşterek hizmetlerine 
iştirak etmekte bulunanları bu maddî alâka do-
layısile ikinci bir köy salması ile mükellef kıl
makta madelet olamayacağı için maddenin bu 
mütaleaya göre hazırlanması ve tahdidi bir ölçü 
yerine alâkanın derecesine ve istifadenin nisbe-
•tine göre bir takdir salâhiyetinin tanınması mu-
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vafık olacağı düşünüldü ve üçüncü maddeye bu 
yolda hüküm ilâve edildi. 

Bu maddenin tatbikinde köy smırlarınm tes-
biti dolayısile tarlasının bir kimsi bir köyde, 
bir kısmı bitişik diğer köyde olan köylüyü, tar
lanın hangi köy tapusunda kayidli ise yalnız o 
köy salmasile mükellef tutmak madelete muva
fık olacağının mazabtamızda açıklanması takar
rür etmiştir. 

4 - Salmanın en aşağı haddinin dahi kanun
da gösterilmesi yolunda izhar edilen reyler üze
rine yapılan müzakerede; 

Bu haddi, bir veya yarım lira gibi muayyen 
bir mikdar ile tesbit etmekten ziyade mükelle
fin malî vaziyetine ve tediye kudretine göre da
ha çok aşağı bir mikdar nisbetinde takdir ede
bilmek imkânma yer verilmesi daha muvafık ola

cağı düşünülerek bu yolda bir tedvin yapılmadı. 
Yüksek Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa takdim kılındı. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybadın Atıf Tüzün Edib Ergin 

Kâtib 
Yozgad Ankara Bingöl 

Z. Arkant Fevzi Daldal Necmeddin Sahir 
Bursa Çanakkale Çorum 

F. Güvendiren H. Ergeneli M. Akkaya 
Edirne Erzurum Erzrum 

O. Şahinbaş N. Elgün Z. Soydemir 
İzmir Kars Kayseri 

M. R. Mimaroğlu E. özoğuz N. Toker 
Samsun Zonguldak Zonguldak 

M. Ali Yörüker î. E. Bozkurt Rifat Vardar 

(S. Sayısı ; 90 a ek) 
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S. Sayısı: 108 e ek 
Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî memurların yirmi 
beş yaşını ikmal etmeden evlenemeyeceklerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkındaki kanun lâyihasının 

I inci maddesine dair Adliye encümeni mazbatası (1/35) 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 19 - VI - 1939 
Esas No. 1135 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 
r Ordu mensublarının evlenmelerine dair tan
zim olunan kanun lâyihasını birinci maddesinin 
müzakeresi sırasında Fuad Sirmen (Rize) tara
fından verilen takrir nazarı itibare alınmasına 
karar verilerek Encümenimize havale buyurul-
makla Millî Müdafaa vekâleti tarafından izam 
edilen Askerî temyiz mahkemesi müddeiuumumisi 
huzurile mezkûr takrir hakkında müzakere icra 
edildi. 

Takririn münderieatı lâyihanın birinci madde
sinde yazılı olan askerî mensubları altıncı sınıfa 
terfi etmedikçe evlenemeyeceklerine dair olan 
hükmün kaldırılması teklifinden ibaret olub tak
rir sahibinin Encümende tekrar ettiği izahatin-
de muvazzaf subaylar için üsteğmenlikte bir se
ne geçmedikçe ve gedikli erbaşların başçavuş ol
madıkça evlenememeleri hakkındaki kayidler bu 
zevatın askerî vazifelerine bağlılıklarını temin 
bakımından faydalı olacağı mülâhazası varid ve 
kabule şayan olabilirse de askerî hâkim, hesab 
memuru ve kâtib gibi ordu mensubları hakkında 
böyle bir düşünce mevcud olamayacağından içti
maî noktadan faydası aşikâr olan bu ferdlerin 
tabiî haklarından olan evlenmenin takyidi doğru 
olamayacağından Umum Heyette dermeyan etti
ği bu sebebi verdiği takririn nazarı itibare alınma-
sile de kabul edilmiş olduğunu dermeyan eyle
miştir. 

Vekâlet namma verilen izahda da askerî men
sublar her ne kadar kıtalarda ve garnizonlarda as
kerî talim ve terbiye ile meşgul değillerse de ek
serisi harb okulunda sıhhî arızalan dolayısüe su

bay olamayacakların bu askerî hizmetlere intisab 
ettikleri ve bunlar muamele memuru okulunda ve 
kurslarda okutturularak bu vazifeler için yetiş
tirildiği, evlenme hakkında takyidat konması 
yalnız askerî talim ve terbiye için kıtalarda ve 
garnizonlarda daha müsaid vakit bulmak ve bu va
zifeye bağlanmak düşüncesine münhasır olmayıb 
umumî disiplin bakımından da bütün askerî men-
subların hususî hayatlarına müessir olabile
cek sebebler de nazarı dikkate alınmış olduğu 
gibi yabancı memleketlerde de ordu mensubları 
hakkında yalnız subaylara inhisar etmeyen 
kayidler mevcud bulunmuş olduğundan merî ka
nunda zaten mevcud olub talkyidî hükmün görü
len lüzum ve ihtiyaç üzerine tadili istenilen as
kerî mensublar hakkındaki takyidatın tamamile 
kaldırılmalının muvafık okruyacağını, askerî 
hâkimler ise memuriyetleri derecesine göre bu 
kaydın onlara tesiri bulunamıyacağını beyan et
miş ve yalnız askerî mensublar için altıncı dere
ceye terfi kaydi hakkmda yaptıkları tedkikatta 
bu mertebeye terfi edeceklerin subayların üsteğ
menlikte bir sene geçinceye kadar olan kayda gö
re bir sene daha gecikeceği anlaşıldığından Millî 
Müda'faa vekâeti askerî mensublar hakkındaki 
evlenmeye mütedair kaydın merî kanunda oldu
ğu gibi yirmi beş yaş olarak ipkasını ve madde
nin buna göre değiştirilmesini teklif etmiştir. 

Encümen bu izahlara göre yaptığı müzakere
ler neticesinde 1926 tarihinden beri meriyet mev
kiinde bulunan 1434 sayılı kanunda umum mu
vazzaf subaylarla askerî memurlar hakkında ey-
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lenme için takyidat mevcud olduğundan bu hük
mün vazına âmil olan sebeblerin her zaman için 
varid bulunmasına binaen askerî mensublar hak
kındaki kaydın tamamile kaldırılmasına dair olan 
Rize mebusu Fuad Sirmcuin teklifi kabule ça} an 
görülmiyerek Hükümet na'mına dermeyan edilen 
yirmi beş yaş kaydinin ipkası suretile maddenin 
yeniden kaleme alınması cncümenimizce ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Bir de Lâyihanın birinci maddesindeki mezu
niyet tabirinin evlenme hakkında takyidata tâbi 
tutulmak istenen subay ve erbaşlarla askerî men-
sublardan başka bütün ordu mensublcrinin bağlı 
oldukları askerî makamlardan izin almaları sure-
tinde bir hüküm konulmuş sayılarak bu tarzda 
mezuniyet tabirine şümullü bir mana verilebile
ceği yapılan müzakerelerden istidlal edildiği ci
hetle kanunun kastetmediği ve yalnız birinci 
madde metninde yazılı subay, erbaş ve askerî 
mensublara münhasır olan bu kaydin tatbikatta 
bütün ordu ımensublarına teşmiline maval kalma 
mak üzere izin tabirlerinin metinden çrkarılması 
encümence münasib görülmüştür. Bütün ordu 
mensublarınm hususî aile vaziyetlerinin de naza'-
n dikkate alınması lüzumlu ise de bu hususun 
sicille taallûk eden ve hususî disipline aid nizam
larla kontrol edilebileceğinden evlenmeğe müte
dair bir kanunla istidlal yolile bu cihetin tesbitine 

mahal görülememiştir. 
Lâyiha hakkında Adliye encümeninin evvelce 

tanzim ettiği mazbata da kanunun unvanının En-
cümenimizee değiştirildiği yazılmışsa da bu deği
şiklik Dahiliye encümeni tarafından yapılmış ve 
Eneümenimizce de tasvib edilmiş olduğundan se
hivden ileri gelen bu cihet bu mazbata üe tashih 
edilmiştir. 

Yeniden kaleme alınan lâyihanın birinci mad
desi Umumî Heyetin tasvbine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi N. M. M. 
Kocaeli 

S. Yargı 
Antalya 

N. Aksoy 
Bursa 

A. Akgüç 
Konya 

G. Gültekin 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Kocaeli 
8. Yargı 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
Cfazianteb 
ö. A. Aksoy 

Manisa 
R. înce 

Kâtib 
Rize 

Bingöl 
F. Fikri 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Heyeti Umumiyenin tasvibine iktiran eden 
takririmdeki esasın aynen 

reyindeyim 
Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

muhafazası 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

Ordu mensublarınm evlenmelerine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Muvazzaf subaylar üsteğmen 
rütbesinde en az bir sene bulunmadıkça ve as
kerî memurlar yirmi beş yaşmı ikmal etmedikçe 
ve kara, deniz, hava gedikli erbaşları başçavuş 
olmadıkça evlenemezler. 

ihtiyat subaylığından askerî memurluğa in-
tisab edenler bu maddede yazılı kayidden müs
tesnadır, 

YÜK'FSEK RKİSLİGE 

Ai'zettiğitıı sebeblere binaen 1 no, i maddenin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif eylerim: 

Rize mebusu 
Fuad Sirm en 

MADDE 1 — Mnvazzaf subaylar üsteğmen 
rütbesinde en az bir sene bulunduktan ve kara, 
deniz, hava gedikli erbaşları, başçavuş olduktan 
sonra bağlı oldukları makamlardan izin alma
dıkça evlenemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı şeraiti haiz olmayan
lara evlenmek için izin verilmez. 

( S. Sayısı : 108 e ek ) 



S. Sayısı: 109 a ek 
Vakıflar kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası hakkında Maliye encümeni 
mazbatası (1/24) 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/24 
Karar No. 20 

26-Yi-1939 

Yüksek Reisliğe 

Vazı ve tedvininde Encümenimizden geçmiş 
bir kanuna aid tadilâtı ihtiva ettiği için bir kere 
de tarafımızdan tedkiki Yüksek Meclisçe müna-
sib görülen ve 2762 sayılı vakıflar kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra ilâvesine mütedair 
bulunan kanun lâyihası, mucib sebebleri ve Da
hiliye, Adliye encümenlerinin mazbatalarile bir
likte ve Vakıflar umum müdürü hazır olduğu 
halde görüşülüb konuşuldu. 

Vakıflar kanununun 27 nci maddesi uyarınca 
icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin mül
kiyete çevrilmesinden hâsıl olan taviz bedelleri
nin gelir kaynağı olarak işletilmesi 32 nci mad
de icabmdandır. Bu paraların yine irad getirici 
gayrimenkule çevrilebilmesinde kanunun ruh ve 
muhtevasına aykırı bir şey görülemediği gibi bu 
imkânm, iyi istifade ve istimal edilmek şartile, 
vakıflarımız için daha kârlı olacağı da mülâhaza 

edilmiştir. 
Encümenimiz taviz bedellerinin bu suretle 

kullanabilmesi ile ayni kanunun 12 nci madde
sine göre yapılacak satış hasüatı arasında bir 
alâka tesisinin doğru olmayacağı hususunda Ad
liye encümenile hem fikir bulunmuş ve kanun 
lâyihasını mezkûr encümenin tadili veçhile ka
bule karar vermiştir. 

Yüksek Reislinğe sunulur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Ağrı Rize Rize 
îhsan Tav K. Kamu K. Kamu 

Bursa Diyarbakır Erzurum 
Br. G. Kahraman Zülfü Tiğrel M. Göle 

İstanbul îzmir Kayseri 
A. Bayındır Kâmil Bursun Ö. Taşçıoğlu 

Kırklareli Zonguldak 
H. Kuleli Y. Ziya özençi 





S. Sayısı: 117 
Vakıf paralar ikrazatından mütevellit alacakların takib ve 
paraya çevrilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (I 101) 

T. C. 
Başvekâlet 20 -IV -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/1988 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıf paralar ikrazatından mütevellid alacakların takib ve paraya çevrilmesi hakkında Vakıf
lar umum müdürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 14-IV-1939 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

İktısad ve imar sahasındaki hidemat ve faaliyetini tevsi ve tezyid gayesile şubeler açacak olan Va
kıf paralar idaresinin, matlubatını istihsal emrinde tâbi bulunmakta olduğu merasimden mütevellid 
güçlük, hem idareyi mutazarrır kılmakta, hem de alâkalı müşterilerinin hak ve menfaatlerine menfi 
şekilde tesirler ika etmektedir. Halbuki 3202 numaralı Ziraat bankası kanununun 46 ncı maddesin
de, bankanın ikrazattan mütevellid alacaklarının takibi ve paraya çevrilmesi hususlarındaki 40, 43 ve 
45 nci maddelerinde yazılı istisnaî hükümlerden Emniyet sandığının da istifade edeceği gösterilmiştir. 

Vakıf paralar idaresinin - mevduat kabul hariç kalmak üzere - yaptığı muamelât Emniyet sandığı
nın ayni olduğu gibi, yeniden açılacak şubelerince de yine ayni esaslar dairesinde Vakıflar kanun ve 
nizamnamesi mucibince tenmiyesi meşrut paraların ikraz muameleleri yapılacağı ve elde edilecek nema 
ile mazbut ve mülhak vakıfların hizmetleri ifa edileceği cihetle, mezkûr sandığın müstefid oldu
ğu müsaadelerden bu idarenin de istifade ederek tahsilatını daha çabuk ve kolaylıkla yapmak suretile 
fazla temettü temin etmeleri idarenin ve mülhak vakıfların yapmakla mükellef bulunduğu âmme hi-
dematının daha vâsi ve şümullü bir surette ifasını mucib olacaktır. 

Borçların ödenmemesi dolayısile bazı ipoteklerin bir iki sene takibden sonra satışa, çıkarılabileceği 
görülmekte olup icra dairelerinin çok meşgul olmalarından ileri gelmekte olan bu vaziyetin böyle bir 
iki sene faiz almayan idareyi, ikrazat faizlerine taallûk eden bütçe muhammenatını teminde ve mül
hak vakıfların âmme hizmetlerini ifada ne kadar müşkülâta uğratacağı şüphesizdir. Takibin bu şekli 
ayni zamanda faiz ve masrafların inzimamile borcu yükselmesinden naşi borçların eda kabiliyetleri
ni azaltmakta ve bunları sıkışıkş bir duruma ilka etmektedir. 

Vakıflar kanunu ile nizamnamesinin meriyetine kadar 1264 numaralı kanuna tevfikan Emniyet 
sandığı nizamnamesi hükümlerinin tatbik edilmesine göre, mezkûr sandığa Ziraat bankası kanunu ile 
verilmiş olan müsaadeden Vakıf paralar idarelerinin de aynen istifade etmesi muvafık görülmüş ve 

sandığa aid 46 ncı maddedeki kayıdlar dahi nazarı itibara alınmak suretile idare meclisinde tadilen. 
tanzm kılınan kanun lâyihası bağlı olarak takdim kılınmıştır. 
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Malîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Eçsas No. 1/101 
Karar No. 7 

16 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid ala
cakların takibi ve paraya çevrilmesi hakkında 
20 nisan 1939 tarihli ve 6/1988 sayılı Başvekâ
let tezkeresile Yüksek Meclise arzedilib Encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası Vakıf
lar umum müdürlüğünün memuru mahsusu ha
zır olduğu halde gÖrüşülüb konuşuldu: 

Lâyihanın esası Vakıflar umum müdürlüğü
nün nemalandırmak mecburiyetinde bulunduğu 
paralardan, menkul ve gayrimenkul kıymetler 
terhini mukabilinde yaptığı ikrazattan mütevel
lid alacaklarının tahsilini kolaylaştırmak ve bu
nu temin için 3202 sayılı kanunun 40, 43 ve 45 
nci maddelerile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasına verilmiş olan salâhiyetlerden vakıflar 
idaresini istifade ettirmektir. Esasen bu mad
delerdeki istisnaî hükümler ayni kanunun 46 nci 
maddesi mucibince ve borçlunun gayri merhu-
nuna müracaat hali umumî hükümlere tâbi ol-
ımak kaydile İstanbul emniyet sandığına da teş
mil edilmiş olub icraya aid bazı formaliteleri 
basitleştirmeye matuftur. 

Encümenimiz ikrazdan mütevellid ipotekli 
alacaklarının sürat ve emniyetle paraya çevril
mesi için vakıflar idaresine bu istisnaî hüküm

lerden-istifade imkânı verilmesini yerinde gör
müş ve 2762 sayılı kanundan evvel ayni idare
nin emniyet sandığı nizamnamesi hükümlerini 
tatbik etmiş olduğunu da göz önünde tutarak 
kanun lâyihasınm birinci maddesini Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabule şayan bulmuştur. 

Ancak kanun hükmünü, neşri tarihinde va
deleri hulul etmiş ikrazata da teşmil etmek iste
yen ikinci madde, kanunların makabline şümu
lüne nadir ahvalde cevaz veren esaslı hukuk 
prensibine aykırı görülerek, Hükümetin de mu-
vafakatile tayyedilmiştir. Diğer maddeler ol
duğu gibi bırakılmıştır. 

Havalesine göre Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Ağrı 

Ihsa Tav 
İstanbul 

A. Bayındır 
Kırşehir 
/. Özkan 

Zonguldak 
Y. Z. özençi 

M. M. 
Afyon K. 

Kayseri 
ö. Taşûioğlu 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 

Bu M. M. Kâtib 
Rize 

K. Kâmi 
Kırklareli 
H. Kuleli 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 58 
Esas No. 1/101 

Bütçe encümeni mazbâtasî 

Yüksek Reisliğe 

9-VI-1939 

Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid ala
cakların takib ye paraya çevrilmesine dair olup 
Başvekâletin 20 nisan 1939 tarih ve 6/1988 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeninin mazbatasile bir

likte encümenimize verilmi§ olmakla Vakıflar 
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Lâyiha, Vakıflar idaresinin yaptığı ikrazlar 
neticesi alacağı paraların tahsilatında ve icra 

£ S . Sayıs ı : 117X 



işlerinde bazı kolaylıklar temin etmek maksa-
dile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasına 
verilmiş olan müsaadelerin bu umum müdür
lüğe de teşmilinden ibarettir. 

Encümenimiz gerek Hükümetin mucib se-
beblerinde, gerek Maliye encümeninin mazba
tasında dermeyan edilen mütaleaları varid gör
müş ve lâyihayı esas itibarile kabul eylemiştir. 

Birinci maddede zikredilen (nizamname) 
kelimesinin kanun metninde yer almasma lü
zum görülmediğinden maddeden çıkarılmış ve 
madde bu suretle kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin, kanunun neşri tarihinde 
mevcud alacakların hepsine şamil olacağı ve 
usule aid olan bu hükmün tatbikmdan borçlu
ların da bir zarar görmeyeceği mülâhaza edil
miş ve bu sebeble ikinci maddenin ne tedvin 
ve ne de tadiline lüzum görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Reis V. M. M. 

İsparta Kayseri Trabzon 
Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul Bolu Çanakkale 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen R. Bulaytrlı 
Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 
Rüştü Bekit M. F. Altay D. Sakarya 
İstanbul Kastamonu Kırklareli 

G. Bahtiyar Göker T. Coşkan B. Denker 
Kırklareli Kocaeli Malatya 

Ş. ödül A. Said Akbaytuğan M. Öker 
Muğla Muş Ordu 

H. Kitabet Ş. Ataman H. Yalman 
Sivas Urfa 

Remzi Çiner Sami îşbay 
Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. îçöz 

(S. Sayın,: İl? % 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ I MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıf paralar ikrazaMndan mütevellid alacakla- Vakıf paralar ikrazatından mütevellid alacakla
rın takib ve paraya çevrilmesine dair kanun • rm takib ve paraya çevrilmesine dair kanun 

lâyihası lâyihası 

JMADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü, 
2762 numaralı kanunla nizamnamesine tevfikan 
vakıf paralar sandıklarınca tenmiye ettirmekte 
olduğu paralardan, gayri menkullerle menkul 
mal ve kıymetler terhini mukabilinde yaptığı 
ikrazattan mütevellid alacaklarını takib ve pa
raya çevirme hususlarında borçlunun gayri mer-
hununa müracaat hali umumî hükümlere tâbi 
olmak kaydile 3202 numaralı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 40 ve 43 ve 45 
nci maddelerindeki istisnaî hükümlerden isti
fade eder. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü, neşri ta
rihinde vadeleri hulul etmiş bulunan ikrazata 
da şamildir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Başvekil memurdur. 

14 - IV - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F. Süay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Faytk öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. N.ı, V. İk. V. ve G. 1. V. V. 
Yücel TL Çakır 

S. 1. M. V. G. i. V. Zr. V. ve Na. V. V. 
Dr. II. Alataş Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin muvafakatile kal
dırılmıştır. 

MADDE 3 — İkinci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

;(S. Sayıs ı : Ü t ) ; 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Vakıf paralar ikrazatından mütevellid alacakla
rın takib ve paraya çevrilmesine dmr kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü, 
2762 sayılı kanuna tevfikan Vakıf paralar san
dıklarınca tenmiye ettirmekte olduğu paralar
dan, gayri menkullerle menkul mal ve kıymetler 
terhini mukabilinde yaptığı ikrazattan mütevel
lid alacaklarını takib ve paraya çevirme husus
larında borçlunun gayri merhununa müracaat 
hali umumî hükümlere tâbi olmak kaydile 0202 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ka
nununun'40, 43 ve 45 nci maddelerindeki istisnaî 
hükümlerden istifade eder. 

MADDE 2 — Hükümet teklifinin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 3 — Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desi aynen 

-**- * • * - -**. 

.( & Sayısı : 117 ) 





S. Sayısı: |20 
Türkiye * Finlandiya Ticaret anlaşması için teati olunan 
mektubların tasdiki kakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve İktısad encümenleri mazbataları (1/94) 

T, a 
Başvekâlet 16 - I ~ 1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
8ay%: 6/290 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye - Finlandiya Ticaret anlaşması için teati edilen mektublarm imzaları tarihinden muteber 

olmak üzere tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3-1-1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş

tur. 
Başvekil 

G. Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya Ticaret anlaşmasının 2 nci maddesi mucibince bu 
anlaşmanın akdi tarihinde meriyette bulunan idhalât rejiminden Finlândiyanm da istifade edeceği 
derpiş edilerek tanzim olunan listelerde mezkûr emtiadan bazılarının 2 - 7005 numaralı 6. I. R. karar
namesinin meriyete girdiği tarihten itibaren Türkiyeye idimi edilmelerine imkân kalmaması üzerine 
Finlandiya Hükümeti bu emtianın yukarıda mezkûr anlaşmaya merbut II. numaralı listeye ilâve 
edilmesini ve ayni liste de 1 numaralı protokolde esasen mevcud bulunan kontenjanlardan bazıları
nın da tezyidini iltimas eylemiş ve keyfiyet alâkadar vekaletlerce tedkik edilerek talebleri muvafık 
görülmüştür. 

Diğer taraftan Finlândiyaya ihraç olunan Türkiye menşeli buğday bedellerinin % 40 nm serbest 
döviz ile mütebaki % 60 nm da kliring yolu ile ödenmesi hususunda vaki teşebbüsümüz de Finlan
diya Hükümeti tarafından kabul olunmuştur. 

îki memleket arasındaki ticarî ve iktisadî münasebatm gereği gibi inkişafını temin eden ve ikti
sadî menfaatlerimizi koruyan işbu tadilât icra Vekilleri Heyetince de tedkik olunarak kabul ve tasvib 
olunduğu cihetle, keyfiyet Finlandiya Hükümeti ile nota teati suretile tahakkuk ettirilmiştir. 

îşbu tadilâta mütedair olup sureti bağlı olarak yüksek tedkiklerine arzolunan kanun projesinin 
kabul ve tasdikini, Hükümet Büyük Millet Meclisinden rica ile şeref kazanır. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/94 
Karar No. 10 

26-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için 
teati edilen mektubların imzaları tarihinden 
muteber olmak üzere tasdiki hakkında Harici
ye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetinin 3 -1 -1939 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encü-
menimizce tedkik ve müzakere: olundu: 

iki memleket arasındaki ticarî ve iktisadî 
münasebatm inkişafını istihdaf eden kanun lâ
yihası aynen kabul edilerek havalesi veçhile 
Iktisad encümenine tevdi buyurulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ha. En. Reisi 

Erzincan 
S. Arıkan 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

izmir 
Halil 

Tekirdağ 
Yahya Kemal BeyatU 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Bolu 

H. C. Çambel 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
Kars 

M. Akyüz 

Kâtib 
istanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. î. T. Öngören 
Erzurum 

F. Demirhan 
Manisa 

H. Baywt 
Tokad 

N. Poroy 

Iktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktisad encümeni 
Esas Ne. 1/94 

Karar No. 25 

12 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Finlandiya arasında münakid 12 
ağustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain anlaş
masına müzeyyel 20 haziran 1936 tarihli tieaTet 
anlaşmasının 2 numaralı listesine ilâve edilecek 
munzam diğer kontenjanlar ile Finlândiyaya 
ihraç edeceğimiz buğday bedellerinin % 40 mm 
serbest .dövizle ödenmesine mütedair teati oluna'n 
notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanıb ve icra Vekilleri Heyetinin 3-1-1939 
tarihli kairarile. Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Hariciye encümeninde müza
kere edildikten sonra encümenimize gelmiştir. 

Buğday bedelinden yüzde kırkmın serbest 
döviz olarak temini döviz ihtiyacımızı karşıla
yacak yeni bir kaynak olmak ve kontenjan lis
telerine ilâve edilen eşyanm da muhtaç bulun
duğumuz bazı istihlâk eşyasının tedarikini ko
laylaştırmak itibarile iktisadî ve ticarî menfa

atlerimize uygun görülmüş olduğundan kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Umumî Heyette müzake
re edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Iktisad En. Reisi 
Giresun 

t. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Erzincan 

8. Başotaç 
Gümüşane 
Edib Tor Dr 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Zonguldak 
H. Karabacak 

M. M. 
Aydın 

Kâtib 
izmir 

İV. Topcoğlu M. Aldenıir 
Ankara 

A. Ulus 
Eskişehir 
E. Sazak 

içel 
. M. Berker 

Konya 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı ' 

izmir 
Bendi Anman 

Siird 
A. H. Dikmen N. Bekmen 

( S. Sayısı : 120 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Finlandiya ticaret Anlaşması için teati 
edilen mektubların imzalan tarihinden muteber 

olmak üzere tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Finlandiya arasın
da münakid 12 ağustos 1929 tarihli ticaret ve 
seyrisefain Muahedesine müzeyyel 20 haziran 
1936 tarihli ticaret Anlasmasmm (2) numaralı 
listesine ilâve edilecek munzam ve yeni kon
tenjanlar ile Finlandiyaya ihraç olunacak Tür
kiye menşeli buğday bedellerinin % 40 mm 
serbest döviz ve % 60 mm da kliring" kanalile 
ödenmesine mütedair Finlandiya Hükümeti ile 
teati olunan 2 kânunuevvel 1938 tarihli mektub-
lar imzaları tarihinden itibaren meri olmak 
üzere kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

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

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

Dr. B. Saydam 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 

Ad. v: 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Dr, II. Alataş Rana Tarhan 

3-1-1939 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

(S . Sayısı: 120). 



Bay Elçi, 
Ankara, 2. K. evvel 1938 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 20 haziran 1936 tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı II numaralı 
listede mezkûr ve aşağıda tasrih edilen emtiaya ilâve edilmek üzere, Finlandiya Hükümetine yeni ve 
munzam kontenjanlar itasma amade bulunduğunu, her iki Hükümet arasmda vaki noktai nazar tea
tisine atfen ekselanslarının ıttılaına iblâğ ile şeref kazanırım. 

Mevcud Kontenjan 
kontenjan yekûnu 

Tarife P. numarası Ton Ton 

231 
281 E 
324 C 
341 C 

(463 
\ 476 B 
541 C 

Terebantin yağı . 50.— 
Cellophane kâğıdı 35.— 
Sargılık kâğıd (M2 30 gr. dan fazla) 280 1280.— 
Adi, cilâsız mukavva 400 1000.— 
Mihenk taşı ve bileği 30.— 
Çark bileği, eye ve ve saire mamul 
Çilingir mamulâtı safi siklet 2.— 
(Tahminen 200- kilit ve anahtar) 

Yukarıda mezkûr Anlaşmanın bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan bu mektub muhteviyatı 
ile Hükümetinin muvafakatmı teyid etmesini ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarınım kabulünü rica ederim, Bay Elçi 

Ekselans N. Menemencioğlu 
Bay Onni Talaş 
Finlandiya Elçisi 

Ankara, 2 K. evvel 1.938 
Bay Büyük Elçi, 

Ekselanslarının 2 K. evvel 1938 tarihli, aşağıda mezkûr mektubunu aldığımı teyid ile şeref ka
zanırım: 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 20 haziran 1936 tarihli ticaret Anlaşmasına bağlı II numa
ralı listede mezkûr ve aşağıda tasrih edilen emtiaya ilâve edilmek üzere, Finlandiya Hükümetim; 
yeni ve munzam kontenjanlar itasına amade bulunduğunu, her iki Hükümet arasında vaki noktai na
zar teatisine atfen Ekselanslarının ittilâma ilâğ ile şeref kazanırım. 

Mevcud Kontenjan 
kontenjan yekûnu 

Tarife P. numarası Ton Ton 

231 
281 E 
324 C 
341 C 

(463 
(476 B 
541 C 

Terebantin yağı 
Cellophane kâğıdı 
Sargıhk kâğıd (m 2 30 Gr. dan faizla) 
Adi cilâsız ımukavva 
Mihenk taşı ve bileği 
Çark bileği, eğe ve saire mamul 
Çilingir mataulâtı, safi siklet 
(Tahminen 2000 kilid ve anahtar) 

280 
400 

50.— 
35.— 

1280.— 
1000.— 

30.— 

2.— 

Yukarda mezkûr Anlaşmanın bir cüzi müteananimini teşkil edecek olan bu mektuib muhteviyatı 

[(S. Sayısı: 120)1 



üe Hükümetinin muvafakatini teyid etmesini EkselânslaTindan rica ederim.» 

Ekselans 
Bay N. Menemencioğlu 

Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti 
Umumî kâtibi 

Yukardaki hususat ile, Hükümetimin mutabakatını cevaben teyid etmek ile şeref kazamrifrU 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
, . . . , _ Finlandiya elçisi 

Onni Talaş 

bay büyük fâlçi, Ankara, 2 kânunuevttî 1938 

20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya kliring Anlaşması ahkâmına ve her iki Hükümet 
arasında cereyan eden görüşmelere atfen Finlandiya Hükümetinin Türkiyeden idhal edilecek buğday 
bedellerinin % 40 inin serbest döviz ile tediye edılnıesinej mütebaki % 60 inin da kiliring hesabınö 
yatırılmasına muvafakat eylediğini Ekselanslarının ıttılaına vaz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr Anlaşmanın bir cüzi mütemmimini teşkil edecek olan bu mektub muhteviyatı ile 
Hükümetlerinin muvafakatini teyid etmesini Ekselânsarnıdan rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans B. N. Menemencioğlu Onni Talaş 
Büyük Elçi 

Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi 
Ankara ^ , • 

Ankara, 2 kânunuevvel 1933 
Bay Elçi, 
Ekselanslarının 2 kânunuevvel 1938 tarihli, aşağıda mezkûr mektubunu aldığımı teyid ile şeref 

kazanırım: 
20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya kliring Anlaşması ahkâmına ve her iki Hükümet 

arasında cereyan eden görüşmelere atfen Finlandiya Hükümetinin Türkiyeden idhal edilecek buğday 
bedellerinin % 40 nın serbest döviz ile tediye edilmesine, mütebaki % 60 nın da kliring hesabına 
yatırılmasına muvafakat eylediğini Ekselanslarının ıttılaına vaz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr Anlaşmanın bir cüzi mütemmimini teşkil edecek olan bu mektub muhteviyatı 
ile Hükümetlerinin muvafakatini teyid etmesini Ekselanslarından rica ederim. 

Yukarıdaki hususat ile Hükümetimin muvafakatini cevaben teyid etmek ilp şeref kazanırım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans N. Menemencioğlu 
Bay Onni Talaş 

Finlandiya Elçisi 
- Ankara ; 

.(S. Sayısı: 120); 





S.Sayısı: 122 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Kliring anlaşmasr protokolüne 
merbut listeye ilâve edilecek kontenjan hakkında teati olu
nan mektupların tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 

ve îktısad encümenleri mazbataları (1/97) 

T.C. 
Başvekâlet , 20-1-1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/370 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyetle îcra Vekilleri Heyetinin 13 - 1 -1939 tarih ve 2/10259 sa
yılı kararnamesile meriyete konulan ve 31 kânunuevvel 1937 tarihli Türkiye - İsveç ticaret ve kli
ring anlaşması protokolüne merbut listeye, gümrük tarifesinin 323 - 363 numaralı kâğıd ve tatbikatı 
grubuna 35 bin ve 440 - 449 numaralı (lâstik, kauçuk ve mamulâtı) gurubuna 30 bin Türk liralık 
munzam kontenjan ilâvesine mütedair îsveç Hükümeti ile teati olunan mektublarm kabul ve tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - I - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

İsveç Hükümeti ile açılan müzakerat neticesinde, 31 kânunuevvel 1937 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne bağlı listeye gümrük tarifemizin 323 - 363 numaralı grupuna 35 bin, 440 - 449 
numaralı grupuna da 30 bin Türk liralık munzamkontenjan ilâvesi hususunda mutabakat hâsıl ol
muş ve keyfiyet İsveç Elçisi ile nota teati edilerek tahakkuk ettirilmiştir. İşbu tadilât ile, İsveç ile 
olan ticaretimizin, memleketimizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde inkişafına ve ayni zamanda, 
kliring hesabatı muvazenesinin muhafazası mecburiyeti dolayısile de Îsveçin memleketimizden daha 
fazla mubayaatta bulunmasına imkân vermiş olacaktır. Ticarî ve iktisadî menfaatlerimizi gereği gi
bi koruyan ve takviye eden, işbu tadilâta mütedair bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabul ve 
tasdikini Hükümet, Büyük Millet Meclisinin yüksek reylerine arzeder. 



— 2 — 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/97 
Karar No. 12 

26 -V-1939 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyetle İc
ra Vekilleri Heyetinin 13 -1 -1939 tarih ve 
2/10259 sayılı kararnamesile meriyete konu
lan 31 kânunuevvel 1937 tarihli Türkiye - İs
veç ticaret ve kliring anlaşması protokolüne 
merbut listeye, gümrük tarifesinin 323 - 363 
numaralı kâğıd ve tatbikatı grupuna 35 000 
ve 440 - 449 numaralı (lâstik, kauçuk ve mamu-
lâtı) grupuna 30 000 türk liralık munzam kon
tenjan ilâvesine mütedair İsveç Hükümeti' ile 
teati olunan mektubların kabul ve tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 11 -1 -1939 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimizce tedkik ve müza
kere olundu: 

İki memleket arasındaki ticarî ve iktisadî 

münasebetlerin inkişafını istihdaf eden kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ha. En. Reisi M. M. 

Erzincan Konya 
8. Arıkan M. Oöker 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 

Diyarbakır 
Dr. î. Tali öngören 

Elâzığ Erzurum 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Bolu 

H. G. Çamoel 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
İzmir 

F. A. Aykaç P. Demirhan Halil 
Kars 

M. Akyüz 
Tekirdağ 

Yahya Kemal Bey atlı 

Manisa 
H. Bayur 

Tokad 
N. Poroy 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/97 
Karar No. 26 

12 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyetle İcra 
Vekilleri Heyetinin 13 - 1 -1939 tarih ve 2/10259 
sayılı kararnamesile meriyete konulan ve 31 kâ
nunuevvel 1937 tarihli Türkiye - isveç Ticaret 
ve kliring anlaşması protokolüne merbut listeye, 
gümrük tarifesinin 323 - 363 numaralı kâğıd ve 
kâğıd tatbikatı grupuna 35 000 ve 440 - 449 nu
maralı (lâstik, kauçuk ve mamulâtı) «grupuna 
30 000 Türk liralık munzam kontenjan ilâvesine 
mütedair isveç Hükümeti ile teati olunan mek-
tublarm kabul ve tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tinin 11 - 1 -1939 tarihli kararile Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Hariciye en

cümeninde tedkik ve müzakere edildikten sonra 
havalesi mucibince encümenimize gelmiştir. 

iki memleket mübadelesini genişletme im
kânı veren, ticarî ve iktisadî menfaatlerimize 
uygun görülen kanun lâyihasının aynen kabul 
edilerek havalesi mucibince Umumî Heyette 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
masına karar verildi. 

iktısad E. Reisi 
Giresun 

1. Sabuncu 

Afyon K. 
Berç Türker 

M. M. 
Aydın 

N. Topcoğlu 

Ankara 
A. Ulus 

Kâtib 
izmir 

M. Aldemir 

Diyarbakır 
N. Sünkitay 

( S. Sayısı : 122 ) 



3 — 
Erzincan 
S. Başotaç 
Gümüşane 
Edib Tor 

Eskişehir 
E. Sazak 

içel 
Dr. M. Berker 

Gazianteb Kastamonu 
Nuri Pazarbaşı M. Celâl Bayar 

izmir 
Benal Anman 

Konya Siird 
A. Hamdi Dikmen N. Bekmen 

Zonguldak 
H. Karabacak 

HÜKÜMETIN TEKLÎÎFÎ 

31 kânunuevvel 1937 tarihli Türkiye - îsveç Ti
caret anlaşması protokolüne merbut listeye ilâve 

edilecek kontenjan hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 31 kânunuevvel 1937 tarihli 
Türkiye - isveç Ticaret ve kliring anlaşması 
protokolüne merbut listeye, gümrük tarifemizin 
323 - 363 numaralı (Kâğıd ve tatbikatı) gurubu
na 35 bin, 440 - 449 numaralı (Lâstik, kauçuk ve 
mamulâtı) grubuna 30 bin Türk liralık munzam 
kontenjan ilâvesine mütedair 15 kânunuevvel 
1938 tarihinde Ankarada İsveç Hükûmetile teati 
olunan mektublar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MJADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
11 

Bş. V. Ad. V. 
C. Bayar T.F.Süay 

Da. V. Ha. V. 
Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. Çetinkaya 

S. I. M. V. G. I. V. 

. 1 .1939 
M. M. V. 

E. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 
2T. Çakır 

ZT.V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarkan 

(S. Sayısı: 122) 



Bay Elçi, 
Ankara, 15 kânunuevvel 1938 

Hükümetlerimiz arasmda cereyan edeni noktai nazar teatisine atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin, İsveç Hükümeti tarafından izhar olunan arzuyu muvafık görerek 31 kânunuevvel 1937 
tarihli Türkiye - îsveç protokoluna bağlı listeye ilâve edilmek üzere türk gümrük tarifesinin 
440 - 449 numaralı pozisyonlarına 30 bin, ayni tarifenin 323 - 363 numaralı pozisyonlarına' da 
35 bin Türk liralık munzam kontenjan kasma.amade bulunduğunu Ekselanslarının ittilâına vaz ile 
şeref kazanırım. 

Yukarda mezkûr protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhteviyatı 
ile îsveç Hükümetinin mutabık bulunduğunu bena «teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselânns N. Menemencioğlu 
Bay Baron 

Eric Gyllenstierna 
îsveç elçisi 

Ankara 

Ankara, 15 kânunuevvel 1938 
Bay Büyük Elçi, 

Bugünkü tarihli aşağıdaki mektuzunuzu aldığımı Ekselanslarına teyid ile şeref kazanırım. 
«Hükümetlerimiz arasında cereyan eden noktainazar teatisine atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükü

metinin, îsveç Hükümeti tarafından izhar olunan arzuyu muvafık görerek 31 kânunuevvel 1937 ta
rihli Türkiye - îsveç protokoluna bağlı listeye ilâve edilmek üzere türk gümrük tarifesinin 440-449 
numaralı pozisyonlarına 30 bin, ayni tarifenin 323 - 363 numaralı pozisyonlarına da 35 bin Türk 
liralık munzam kontenjan itasına amade bulunduğanu Ekselanslarının ittilâına vaz ile şeref kaza
nırım. \ 

Yukarda mezkûr protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhteviyatı 
ile îsveç Hükümetinin mutabık bulunduğunu banateyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin » 
isveç Hükümeti namına yukarda aynen tekrar edilmiş bulunan nota muhteviyatı ile muıtabrk bu

lunduğumu ıbeyan ederim. / 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay N. Menemencioğlu Eric Gyllenstierna 
Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti umumî kâtibi 

Ankara 

(S. Sayısı i 122) 



S. Sayısı: 123 
Türkiye - îsvcç ticaret ve seyrisefain muahedenamesine 
müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/109) 

T. C. 
Başvekâlet 27 -IV -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

8ay% : 6/2135 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ahkarada 24 mart 1939 tarihinde imza edilen 29 eylül 1929 tarihli Türkiye - İsveç ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesine müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - IV -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

29 - IX -1929 tarihli «Türkiye ile isveç arasındaki ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
10 ncu maddeye müteferrian» fıkrası hükümlerile bazı nevi halılarımıza sabit bir gümrük resmi 
temin edilmiş olması mukabilinde İsveç menşeli kauçuk ayakkabılarına 1929 gümrük tarifesi
nin 447 a pozisyonu için tesbit edilmiş olan 100 kiloda 62,50 lira resim üzerinden yüzde 20 nis-
betinde bir tarife konsolidasyonu kabul edilmiş bulunmakta idi. Bilâhare kauçuk mamulâtı 
sanayiinin teessüs ve inkişafını himaye maksadile bu resim 1933 tarife tadilâtında 100 liraya 
çıkarılmış ise de bu tezyid yukarıda mevzubahs konsolidasyon dolayısile gerek İsveç ve gerek 
bizimle en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi kaydini taşıyan bir anlaşma akdetmiş 
bulunan ülkeler menşeli kauçuk ayakkabılar için filen tatbik mevkiine konulamamıştır. Bu va
ziyet karşısında İsveç Hükümetine tarife tenzilâtının 1929 gümrük tarifesindeki nisbet üzerin
de değil fakat lâstik ayakkabıların idhali esnasında meri gümrük resmi üzerinden yapılması 
teklif edilmiş ve İsveç Hükümetinin muvafakati üzerine bu hususu temin etmek üzere 24 mart 
1939 tarihinde suretleri bağlı olarak sunulan 29 eylül 1929 tarihli Türkiye ile isveç arasında 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesine müzeyyel anlaşma imza edilmiştir. 

Millî kauçuk mamulâtı sanayiimizin inkişafını himaye edici mahiyette olan işbu müzeyyel 
anlaşmanın kabulünü, Hükümet Büyük Millet Meclisinden rica eder. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/109 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada 24 mart 1939 tarihinde imza edilen 
29 eylül 1929 tarihli Türkiye - İsveç ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesine müzeyyel anlaşma
nın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV - 1939 
tarihli kararile Yüksek Meclisin tasvibine arzedi-
len kanun lâyihası Encümenimizce tedkik ve mü
zakere olundu: 

İki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin 
inkişafını temin maksadile yapılan bu anlaşma 
muvafık görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktısad encümenine tevdi buyurulmak 

Ankarada 24 mart 1939 tarihinde imza edilen 
29 eylül 1929 tarihli Türkiye - İsveç ticaret ve 
seyrisefain muahedesine müzeyyel anlaşmanın 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nıp, İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV - 1939 ta
rihli kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Hariciye encümeninde mü
zakere edildikten sonra encümenimize havale 
edilmiştir. 

29 eylül 1929 tarihli Anlaşmada 1929 tarihli 
gümrük tarif e kanunumuzun 447 nci pozisyonun
daki kauçuk mamulâtı gümrük resminden yüzde 
yirmi tenzilât konsolide edilmiş bulunmakta idi. 

Bilâhare kauçuk sanayi mamulâtınm hima
yesi maksadile 1933 tarife kanunu bu nevi ma-
mulât gümrük resmini takriben yüzde kırk tez-
yid etmiş idi. 

1929 senesinde konsolide edilmiş olan bu ten-

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Konya İstanbul 

8. Arikan M. Göker Ş. Esmer 
Aydın Bolu Diyarbakır 

M. Kaynak H. C. Çambel Dr. 1. T. öngören 
Diyarbakır Elâzığ Erzurum 
Z. M. Alsan F. A. Aykaç P. Demirhan 

İzmir Kars Manisa 
H. Menteşe Ol. M. Akyüz H. Bayurt t 

Tekirdağ Tokad 
7, K. Beyath N, Poroy 

zilât 1933 senesinde yapılan gümrük tezyidinin 
tatbikına mâni olduğu gibi en ziyade mazharı 
müsaade Devlet muamelesi gören diğer memle
ketler ihracatı da İsveç tenzilâtından istifade et
mekte devam ettiklerinden yerli sanayiimizi hi
maye kasdile yapılan tezyidin tatbikına imkân 
bırakmamakta idi. 

Bu anlaşma ile yapılan tadilât gümrük tari
felerinde daima yüzde yirmi tenzilâtı konsolide 
etmekte ise de bu tezilât, sabit bir tarifeye na
zaran değil meriyette bulunacak tarife üzerin
den olacaktır. Kauçuk mamulâtına verilen ten
zilât mukabilinde halı gümrük resimlerinde el
de ettiğimiz tenzilâtta ayni esaslar dahilinde kon
solide edilmekte devam etmekte bulunduğundan 
memleketimiz menafiine uygun görülen işbu ka
nun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 12 -VI -1939 
Esas No. 1/109 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 123 ) 



Havalesi mucibince Umumî Heyette müzake- Erzincan Eskişehir 
re .edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. S. Başotaç Emin Sazak 

Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

îktisad E. Reisi 
Giresun 
/. Sabuncu 

Afyon K. 

M. M. 
Aydın 

N. Topcoğlu 

Ankara 
Berç Türker A. Ulus 

Kâtib 
îzmir 

M. Aldemir 

Diyarbakır 
N. Sunkitay 

Gümüşane îzmir Kastamonu 
Edib Tor Benal Anman M. Celâl Bay ar 

Konya Rize Siird 
A. Hamdı Dikmen H. Cavid N. Bekmen 

Zonguldak 
H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankarada 24 mart 1939 tarihinde imza edilen 29 ey
lül 1929 tarihli Türkiye - îsveç ticaret ve seyri
sefain muahedenamesine müzeyyel anlaşmanın 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada 24 mart 1939 tari
hinde imza edilen 29 eylül 1929 tarihli Türkiye -
isveç ticaret ve seyrisefain muahedenamesine 
müzeyyel anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

19 - IV - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. E. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayik öetrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. 
Yücel 

S. I. M. V. G. t V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

îk. V. ve G. I. V. V. 
H. Çakır 

Zr. V. ve Na. V. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
C. Ercin 

(S. Sayısı : 123 ) 



29 eylül 1929 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesine müzeyyel Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Krallığı Hükümeti 29 eylül İ929 tarihli Türkiye ile İsveç 

arasında Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin «10 ncu maddeye müteferrian» fıkrasını âtideki 
şekilde tadil etmeği kararlaştırmışlardır: 

10 ncu maddeye müteferrian 

Onuncu madde ahkâmının mahfuziyeti kaydile Türkiye Hükümeti tsveçten Türkiye ülkesine 
idhal edilen ve tamamile ikauçuktan olan veya üstü tamamile veya kısmen kauçukla su geçmez hale 
getirilmiş bulunan ayakkablanna idhali ânmda meri Türkiye tarifesinin 447 a numarası üzerinden 
yüzde 20 tenzilât bahşetmeği taahhüd eder ve ayni kayid ile îsveç Hükümeti Türkiyeden îsveç ül
kesine idhal edilen ve bir metre tulünde 250 den fazla düğüm bulunan düğümlü halılara (îsveç ta
rifesinin 395 nci numarası) kilo başına altı kruna tenzil edilmiş olan gümrük resmini bahşetmekte 
devam eylemeği taahhüd eyler. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki iki Yüksek Âkid Tarafından her biri üç ay evvel ihbar 
şartile serbestii hareketini tekrar iktisab etmek hakkma malik olacaktır. 

Bu müzeyyel Anlaşma Türkiye ile îsveç arasmda 29 eylül 1939 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mua
hedenamesinin mütemmim cüzünü teşkil edecek ve ayni meriyet müddetini haiz olacaktır. 

Ankarada 24 mart 1939 tarihinde İM nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

(S . Sayışı: 123 ) 
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S.Sayısı: |24 
Türkiye - İtalya - Ticaret Arılaşmasına bağlı 2 sayılı listede 
tadilât yapılmasına mütedair teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Jktısad encümen

leri mazbataları (1121) 

f.C. 
Başvekâlet Z-V-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2236 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 - X -1938 tarihli Türkiye - italya ticaret anlaşmasına bağlı (2) sayılı listede tadilât yapıl
masına mütedair olarak İtalya Büyük Elçiliğile teati olunan notaların tasdiki hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20-IV-1939 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen notaların icra Vekilleri-Heyetince 20 - IV -1939 tarihinde muvakkaten meriye
te girmek üzere tasdiki takarrür etmiş olduğu arzolunur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 
15-X-1938 tarihli Türkiye - italya ticaret anlaşmasına bağlı (2) sayılı listede yapılan ta

dilâta mütedair olarak italya Büyük Elçiliği ilel2 - IV-1939 tarihinde teati olunan notalar Bü
yük Millet Meclisinin yüksek huzuruna sunuldu. 

Mevzubahs tadilât, adı anılan mukaveleye bağlı (2) sayılı listede çavdar, arpa ve yulaf için 
ayrı ayrı derpiş edilmiş bulunan kontenjanların yerine, bunlarm yekûnu olan 20 milyon lire
tin - bir defaya mahsus olmak ve 1939 yılı tevziatına münhasır kalmak şartile - bu üç maddeye 
birden kontenjan olarak tahsisinden ibarettir. Memleketimiz iktisadî ve ticarî menafiine uygun 
olan işbu tadilâtı tahakkuk ettirmek üzere adı anılan sefaretle teati olunan notalar yüksek 
tasvib ye tasdiklerine arzolunur, . - . -



~ | Hafiöiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hari&iye encümeni 31 - V - 1939 

Esas No. 1/121 'i \ 
"Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

15 - X - 1938 tarihli Türkiye - İtalya ticaret 
anlaşmasına' bağlı iki sayılı listede tadilât yapıl
masına ımütedair olarak İtalya Büyük elçiliğile 
teati olunan notaların tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin 20 -' IV - 1939 tarihli kararile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzedilen kanun lâyihateı encüme-
nimizee tedkik ve müzakere olundu: 

Memleketimizin iktisadî ve ticarî menafiine 
uygun olan kanun lâyihası aynen kabul edilmiş
tir, Havalesi veçhile IktısaA} encümenine tevdi 

tisas No. 1/121 
Karar No. 31 

15 - X - 1938 tarihli Türkiye - italya Ticaret 
Anlaşmasına bağlı iki sayılı listede tadilât yapıl
masına mütedair olarak italya Büyük Blçiliğile 
teati olunan notaların tasdiki hakkında Harici
ye veleillîğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
y e t e 20 - IV -1939 tarihli kararile Yüksek 
Medlisîıt tasyibine arzedilen kanun lâyihası Ha
riciyi encümeninde müzakere edildikten sonra 
havalesi mucibince encümenimize tevdi edilmiş
tir. 

Hükümet mucib sebebi er lâyihasında vuzuhla 
ifade edildiği veçhile çavdar, arpa ve yulaf için 
ayrı ayrı kontenjan listesi yerine bir defaya 
mahsus olmak ve 1939 senesi tevziatına münhasır 
kalmak şartile tevhiden yirmi milyon lirettik kon
tenjan verilmesi ihracata büyük bir kolaylıktır. 

Hepsi de hububat meyanmda bulunan bu üç 
kalem mahsulün kontenjan listelerini ayrı ayrı 
tukib etmek zorluğunu kaldıran kanun lâyihası 

Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
S. Arıkan M. Göker Ş. Esmer 

Aydın Bolu Diyarbakır 
M. Kaynak II. C. Çambel Dr. 1. T. öngören 

Diyarbakır Elâzığ Erzurum 
Zeki M. Alsan F. Aykaç P. Demirhan 

izmir Kars Tekirdağ 
H. Menteşe M. Akyüz Yalıya K. Beyath 

Manisa Tokatt 
H. Bayur N. Poroy 

ihracatımıza faydalı görüldüiünden Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve havalesi 
mucibince Umumî Heyette müzakere edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına karar ve
rilmiştir. 

Iktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydm izmir 

/.• Sabuncu N< Topcoğlu M. Aldemir 
Afyon K. Ankara Diyarbakır 

Berç Türker A. Ulus N. Sunkitay 
Erzincan Eskişehir Gazianteb 

S. Ba§otaç Emin Sazak N. Pazarbaşı 
Gümüşane Rize izmir 
Edib Tor H.Cavid Benal Anman 
Kastamonu Konya Siird 

M. Celâl Bayar A. H. Dikmen N. Bekmen 
Zonguldak 

H. Karabacak 

îktısad encümeni mazbatası 

" "* 12 - VI - 1939 

Yüksek Rfeisliğ* 

( S. Sayısı : 124 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

15 - X -1938 tarihli Türkiye - İtalya ticaret Anlaş
masına hağlı (2) sayılı listede tadilât yapılmasına 
mütedair olarak İtalya Büyük elçiliği ile teati 
olunan notalann tasdiki hakkında kanun lâyiMası 

MADDE" 1 — 15 - X - 1933tarihli Türkive -
İtalya ticaret anlaşmasına bağlı (2) sayılı liste
de tadilât yapılmasına mütedair olarak Hariciye 
vekâleti ile İtalya Büyük elçiliği arasında1 

12 - IV -1959 tarihinde teati olunan notalar ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
20-IV-1939 

Ad. V. M M . V. 
T.F.Süay N. Tınaz 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu . F. Ağralı 
Na. V. îk. V. ve G. î. V. V. 

H. Çakvr 
G.I.V. Zr. V. ve Na. V. V. 

Muhlis JErkmen 
Ti. V. 

C. JSrçin 

Bş. V. 
Dr. İL Saydam 

Da. V. 
F. öztrak 
Mf.V 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

( S. S s y m : 134) 



— 4 — 
No. 35558/34 Ankara, 12 iman 1939 

Bay Büyük Elçi, 

İtalya Büyük Elçiliğinin Vekâletime vaki müracaati neticesi olarak, 15 - X - 1938 tarihli Türki -
ye - îfalya Ticaret anlaşmasında Çavdar için 2 milyon, arpa için 13 milyon ve yulaf için de 5 milyon 
liret olarak ayrı ayrı derpiş olunan kontenjanların yerine, bunların yekûnu olan 20 milyon liretin 
bir defaya mahsus olmak ve 1939 yılı kontenjan tevziatına münhasir kalmak şartile, bu üç maddeye 
birden kontenjan olarak tahsisine Türkiye Hükümetinin muvafakat ettiğini Ekselansınızın jttılaına 
arzetmekle şeref kazanırım. 

Kınaliyet Hükümetinin yukarıda zikrolunan hususa muvafakatini ve işbu mektubu almış oldu
ğunuzu teyid etmenizi Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şeref kazanırını. 

Ihtiramatı faikamm kabulünü dilerim, Bay Büyük Elçi 

Ekselans , , Hariciye VeMU Y. 
ML Öttavio de Peppo N. Memmmoioğİu 

italya Büyük Elçisi 
Ankara 

No. 689 Ankara, 12 nisan 1939 -17 

Ekselansınızın meali aşağıda münderiç 35558/34 sayılı ve 12 nisan 1939 tarihli notasına ittiba 
etmekle şeref kazanırım: 

«İtalya Büyük Elçiliğinin vekâletime vaki müracaatı neticesi olarak, 15 - X - 1938 tarihli Türki
ye - İtalya Ticaret Anlaşmasında çavdar için 2 milyon, arpa için 13 milyon ve yulaf için de 5 
milyon liret olarak ayrı ayrı derpiş olunan kontenjanların yerine, bunların yekûnu olan 20 milyon 
liretin, bir defaya mahsus olmak ve 1939 yılı kontenjan tevziatına münhasır kalmak şartile, bu üç 
maddeye birden kontenjan olarak tahsisine Türkiye Hükümetinin muvafakat ettiğini ekselansınızın 
ıttılaına arzetmekle şeref kazanırım. 

Kıraliyet Hükümetinin yukarıda zikrolunan hususa muvafakatini ve işbu mektubu almış oldu
ğunuzu teyid etmenizi ekselansınızdan rica ederim. 

Ihtiramatı faikamm kabulünü dilerim, Bay Büyük Elçi». 
Mevzubahs notanın alındığını teyid ederken yukarıda zikrolunan hususa Kıvaliyet Hükümeti

nin muvafakat ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. 
Ihtiramatı faikamm kabulünü dilerim, Bay Vekil. 

Ekselans Ottavio de Peppo ^ 
Bay Şükrü Saraçoğlu 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye vekili Ankara 

( S. Sayısı : 124 ) 



S. Sayısı: 125 
Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain muahedesinin cüzü 
mütemmimini teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve tediye 
anlaşmalarile bunlara ek olarak tanzim edilen vesaikin 
meriyete konulmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/98) 

T.C. I ' 
Başvekâlet 2-XII-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Say% : 6/4851 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

29 birinci teşrin 1936 tarihli Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain muahedesinin cüzü mütemmi
mini teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve tediye anlaşmaları ile bunlara ek vesaikin meriyete 
konulması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 15 - XI - 1938 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

29 birinci kânun 1936 tarihinde Romada imza edilib 1 ikinci kânun 1937 tari
hinden itibaren meriyete girmiş olan Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain mua-
hedesile ticaret ve tediye anlaşmaları ve merbutları protokollerin hükümlerile. teessüs eden Türki
ye ve İtalya ticaret ve mübadele rejimi bilhassa İtalyaya vaki ihracatımız üzerinde ehemmiyetli 
bir rol yoynamıştir. Bu memlekete karşı ihracatımız genişlemiş ve lehimize müstemirren aktif bir 
vaziyet husule gelmitşir. Mübadelelerimizin mütevazin ve ticaret anlaşmalarile çizilen kadro dahi
linde ahenkli bir halde cereyan etmesi mühim bir esas olduğuna göre, İtalya ile olan ticarî ve ikti
sadî münasebetlerimizin daha normal bir yola şevki ihtiyacı karşısında kalınmıştır. 

Binaenaleyh, her iki tarafça izhar edilen arzulara tebaiyet edilerek mevcud anlaşmaların feshi 
cihetine gidilmeden yeni esasların tedkik ve tesbiti için müzakereye girişilmesi lüzumlu addedil
miştir. 

Evvelâ Istanbulda toplanan ve bilâhare de Ankarada müzakerelere devam eden iki taraf murah
hasları arasında cereyan eden müzakereler neticesinde, yukarıda arzedilen 29 kânunuevvel 1936 
tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesi hükümlerinin meriyette bırakılması ve bunun aslî cüzü olmak 
üzere bir ticaret ve tediye anlaşması ve mezkûr anlaşmalara feri olmak üzere de munzam protokoller 
ve nıektublarm esasları tesbit olunarak bu babdaki vesikalar 15 birinci teşrin 1938 tarihinde ta ra 
feyn salhâiyettar murahhasları tarafından imza olunmuştur. 

Bu yeni anlaşmalarla Türkiye ve İtalya ticaret münasebetleri yeni bir mecraya girmiş bulunmak
tadır. İki taraf mübadelâtı ticaret anlaşmasına bağlı 1 ve 2 numaralı listelerle ahenkli bir surette 
tevzin edildiği gibi, her iki memleket alacaklarının emtea ile ödenmesi esaslı bir surette tekarrür 
ettirilmiş ve iki memleket arasındaki lâalettayin her hangi bir tediyenin kliring haricinde bırakıl-
mamasma itina gösterilmiştir. Ayrıca memleketimiz lehine İtalyan tediyatı üzerinden yüzde 20 nis-
betinde foir marjın tefrikine dair bir hüküm konulmuştur. 



tki memleket mübadelâtı arasında teessüsü ehemmiyetle matlub muvazenenin daimî surette mura
kabesini temin eylemek üzere de her iki tarafça birer Hükümet komisyonunun teşkil edilmesine ve 
bu komisyonların faaliyetine dair oln maddeler mevzubahs anlaşmalarda kabul edilmiş olan yeni hü
kümlerdendir. Kezalik yeni bir hüküm olmak üzere de anlaşmaya tripartit tediyelerin -icrasına mü
tedair bir madde konulmuştur. 

Bu günkü şartlara tamamen uygun ve ticarî ve iktisadî menfaatlerimizi azamî derecede koruyabi
lecek mahiyette olan Türkiye - italya ticaret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek olarak imzalanan 
protokol ve mektubları Hükümet Yüksek Kamutayın nazarı tasvib ve tasdikına arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/98 
Karar No. 18 

31-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

29 birinci kânun 1936 tarihli Türkiye - ital
ya ticaret ve seyrisefain muahedesinin cüzü 
mütemmimini teşkil etmek üzere akdedilen ti
caret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek vesa
ikin meriyete konulması hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin 15 - XI -1938 tarihli kararile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzedilen kanun lâyihası encü-
menimizce tedkik ve müzakere edildi: 

italya ile mevcud ticarî münasebetlerimizin 
mütevazin bir surette cereyanını ve ticaret an
laşmalarile çizileri kadro dahilinde inkişafını 
istihdaf' eden kantin lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. En. Reisi M. M. 
Erzincan Konya 
8. Artkan M. Göker 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 

Diyarbakır 
Dr. î. Tali öngören 

Elâzığ Erzurum 
F. A. Aykaç P. Demirhan 

Kars 
M. Akyüz 

Tokad 

Kâtib 
istanbul 

A. Ş. Esmer 
Bolu 

/ / . G. Çambel 
Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

izmir 
Halil 

Manisa 
H. Bayur 
Tekirdağ 

N. Poroy Yahya Kemal Beyatlı 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 1/98 
Karar No. 38 

12 - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

29 birinci kânun 1936 tarihli Türkiye - italya 
ticavret ve seyrisefain anlaşmasının cüzü mütem* 
mimini teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmalarile bunlara ek vesaikin meriyete 
İYOUulimasj hakkında Hariciye vekilliğince ha'zır-

lanıb icra Vekilleri Heyetinin 15 - XI - 1938 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzolunan kanun 
lâyihası, Ha'riçj^e encümeninden encümenimize 
tevdi edilmiştir. 

İtalya ile memleketimiz, arasındaki .miibadele-
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de ansızın tahassul eden muvazenesizliği gider
mek ve Italyada bilokajımıza mâni olmak mak-
sadile yapılan bu anlaşmada bu noktalar temin 
edildikten maada1 ayrıca İtalyan vapurlarının 
memleketimizden gerek Italyaya ve gerek sair 
memleketlere nakledecekleri eşya navlunlarının 
ve yolcu ücretlerinin eskiden olduğu gibi dövizle 
tediye ediİmiyerek kliring yolile ödenmesi kolay
lığı elde edilmiştir. 

Macaristan veya Çekoslovakya ile İtalya ve 
memleketimiz arasında tripartit tediye icrasını da 
imkân dahilinde tutan işbu kanun lâyihası mev-
cud ticaret münasebetlerimizi mütevazin bir su
rette yürütecek mahiyette görüldüğünden aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince umumî Heyette müzakere 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Iktısad En. Reisi M. M. Katib 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Erzincan 

8. Başotaç 
Gümüşanö 

Edib Tor 
Konya 

A. H. Dikmen 

Aydın 
N. To'pcoğİu 

Ankar'a 
A. Ulus 

Eskişehir 
E. Sazak 

İzmir 
Benal Anman 

Rize 
H. Cavid 

Zonguldak 
II. Karabacak 

izmir 
M. Aldemir 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitây 

Gaziahteb 
N. Pazab'başi 
Kastamonu 

M. C. Bayat 
Siird 

İV. Bekmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

29 birinci kânun 1936 tarihli Türkiye - İtalya 
Ticaret ve seyrisefain muahedesinin cüzü mü
temmimini teşkil etmek üzere akdedilen Ticaret 
ve tediye anla§malarile bunlara ek olarak tan

zim edilen vesaikin meriyete vazma dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 29 birinci kânun 1936 tarihli 
Türkiye - İtalya Ticaret ve seyrisefain muahe
desinin cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere 
15 birinci teşrin 1938 tarihinde akdedilen Tica
ret anlaşmasile tediye anlaşması ve bunlara 
ek olarak tanzim olunan vesaikin 1 ikinci teşrin 
1938 tarihinden itibaren meriyete konulması tas
dik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

1 - XH -1938 
B§. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Dr. B. Saydam 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE İTALYA KRALLIĞI ARASINDA TİCAERT AKLANMASI 

Türkiye Hükümeti ile italya Hükümeti, ticaret mübadelelerini inkişaf ettirmek arzusu ile mü
tehassis olarak aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

İtalya menşeli emtianın, merbut 1 numaralı listede gösterilen kontenjan hadleri dahilinde Türki-
yeye idhalleri kabul olunacaktır. 

Bundan başka, italya menşeli mallar, Türkiyeye idhallerinde idhal zamanında meri bulunan (Türk 
umumî idhalât rejimi) hakkındaki kararname ahkâmından müstefid olacaklardır. 

Madde — 2 

Türkiye menşeli emtianın, merbut 2 numaralı listede gösterilen kontenjan hadleri dahilinde ttal-
yaya idhalleri kabul olunacaktır. 

Bundan başka, Türkiye menşeli maller Italyaya idhallerinde idhal zamanında meri bulunan umumî 
idhalât rejiminden istifade edeceklerdir. 

Madde — 3 

Birinden diğerine ihraç edilecek olan, iki memleket menşeli emtiaya merbut numunesine göre ih
racatı memleketin salâhiyettar makamınca iki nüsha olarak ita edilecek olan bir menşe şehadetname
sinin terfik edilmesi lâzımdır. Bu şehadetnamelerinB ikinci nüshaları giriş mahai gümrük dairesince 
damgalanacak, ve mezkûr daire tarafından ayni günde idhalâtçı memleket kliring müessesesine tevdi 
edilecektir. Şurası mukarrerdir ki, yukarıda derpiş edilen mecburiyetin mevkii tatbika vazından evvel, 
bir taraftan diğer tarafa sevkedilmiş emtia, menşe şehadetnamesinin B nüshasının terfikından istisna 
edileceklerdir. 

Madde — 4 

1 ve 2 numaralı listelerde irae edilen kontenjanlar, on iki aylık bir devre için tesbit edilmişlerdir. 
Mezkûr kontenjanlar her altı aylık müddet zarfında yüzde elli nisbetinde tevzi ve istimal olunacaklar
dır. Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, mevsime tâbi olan eşya için tahsis edilecek senelik kon
tenjanlar Türk ve italyan salâhiyettar makamları arasında bilitilâf tesbit edilecek nisbetler dahilinde 
birinci ve ikinci altı aylık devrelere taksim edileceklerdir. 

Her senenin birinci altı ayı zarfmda kullanılmayarak kalmış olan kontenjanlar, kendiliğinden mü-
teakib ikinci altı aylık devreye nakledileceklerdir. 

Madde — 5 

işbu Anlaşmaya göre yapılacak Ticaret mübadelelerinden tahassül eden tediyeler, bu gün nizam
laman Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan icrakılrnacaktır. 

Madde — 6 

Her iki memlekette birer Hükümet Komisyonu teşkil edilecek ve her komisyon diğer memleketin 
komisyonu ile beraber Türkiye - italya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tatbikile alâkadar olan 
bütün meseleleri tezekkür eyliyecektir ve bu komisyonlar doğrudan doğruya ve daimî surette biribirile 
temasta bulunacaklar ve bu gün imza edilen tediye anlaşmasında derpiş olunan Türk lirası A 
hesabı ile italyan lireti hesabının nihaî muvazenesinde gayri tabiî bir farkın tekevvün etmeme
sine nezaret edeceklerdir. , . 

Bu maksadla, her iki komisyon, her iki memleket arasında memleketlerden birinin diğerine 
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yapacağı ihracatı talıdid yahud diğerinin idhalâtını tezyid edecek mahiyetteki tedbirleri bilitı-
lâf kararlaştıracaklardır. 

Her Hükümet kendi komisyotnııuınun sureti teşekkülünü diğer Hükümete en kısa zamanda 
haber verecektir. l»u komisyonlar reislerden birinin talebi üzerine toplanacaktır. 

İşbu komisyonlar kendilerine eksperler tefrik etmek ve muhtelit tâli komisyonlar teşkil et
mek salâhiyetini haiz olacaklardır; 

Madde —̂ 7 

İşbu anlaşma 29 birinci kânun 1936 tarihli ticaret anlâşmasiİe eklerinin yerine kaim ola
caktır. 1 ikinci teşrin 1938 tarihinde meriyete girecek ve 30 haziran 1940 tarihine kadar me
riyette kalacaktır.. Inkızasından üç ay evvel feshi ihbar edilmemiş olduğu takdirde, senelik dev
reler için, kendiliğinden temdid edilmiş addolunacaktır. 

îşbu anlaşmanın feshi, ayrılmaz cüzünü teşkil ettiği 29 birinci kânun 1936 tarihli ticaret ve 
seyrisefain muahedesini bihakkın hükümden is katını intaç edecektir. 

Ankarada, fransızca iki nüsha olarak 15 birinci teşrin 1938 tarihinde tanzim kılınmıştır. 

Türkiye namma italya namına 
N. Menemencioğlu Ottavio de Peppo 
Dr. B. Sanus Masi 

Liste - 1 

Türkiyeye ihraç edilecek emtianın listesi 

Türk gümrük 
tarife No. 

18 a) c 
21 b) 
22 
36 c) 
200 
201 b) 
202 b) 
19 
23 a) b 
24 b) 
25 
43 
56 b) c) 
65 b) c d) h) 
66 a) 
75 c) 
84 
89 
102 

Senelik 
kontenjan 

Ton 

5 

• 
5 
3 
5 
1 

1,500 
0,500 

5 
50 
5 
40 
40 
500 

Türk gümrük 
tarife No. 

103 
105 
106 
107 b 
115 
125 a) 2 
125 b) 2 
126 
129 b) 
130 
131 
132 a) 
132 b) 
133 
135 
139 
144 
164 
165 

Senelik 
kontenja 

Ton 

50 
20 
150 
20 
2 
10 
5 

150 
100 

0,300 
20 
10 
150 
1 

0,500 
0,300 
0,200 
15 
15 
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Türk gümrük 
tarife No. 

170 b) 
İ78 
212 
215 

216 
218 
219 
227 
228 
231 
258 
259 
271 
274 
275 
276 c) d) h) 
281 a) 
281 b) 
281 c) 
281 d) 
281 e) l 
281 e)2 
285 a 
288 c) 
290 
295 
298 
299 a) 
299 b) 
302 
305 a) 
305 b) 
305 c) h) 
306 
307 a) 
307 b) 
307 c) 
307 d) 3,4 
315 a) c) 
321 b) 
324 
328 b) 
329 
330 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin evvelden 
alınmış müsaadesile 

» » 
» » 
» » 

-

Senelik 
kontenjan 

Ton 

20 
3,000 

1 

20 
10 
20 

1 
1 

50 
20 
75 

1 
5 

50 
5 

100 
50 
20 

1 
50 

150 
. 2 

30 
100 
— 
— 
15 

0,250 
50 
80 

200 
20 
50 
40 

1 
0,200 

10 
5 
7 
3 

300 
1500 

50 
20 

Türk gümrük 
tarife No. 

331 
332 
333 
334 
335 a) 
335 b) 
337 
338 
340 

341 b) 
341 c) 
341 d) 
342 
345 
346 c) 
346 d) 
353 
361 b) 
362 
363 
366 dan 370 

371 
372 
373 
375 
377 
378 
379 I. 
379 II. 
379 III. 
380 a) b) 
383 
384 
386 
387 
389 
390 a) 
391 
392 
400 
401 
403 

1 

Sünger kâğıdı ınüstesı 

• 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin evvelden 
alınmış müsaadesile 

e İktısad vekâletinin 
evvelden alınmış 
müsaadesile 

i 

Senelik 
kontenjan 

Ton 

La 50 
40 

1 
30 
80 
30 
50 
10 

— 
10 

500 
50 
40 

5 
5 

20 
_ 

2 
1 

10 

1000 
100 

40 
40 

2 
10 

250 
750 
700 

2000 
10 
50 

1 
1 
5 

15 
5 
5 

10 
5 
5 
G 
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Türk gümrük 
tarife No. 

409 
412 
413 
414 
416 
417 
421 
424 
425 
441 
442 
444 
445 
446 
448 
449 
451 
452 
453 
454 
464 
467 
467 
468 
469 

471 
472 
473 
476 
477 

481 
481 
485 
486 
487 
487 
488 
495 
496 
497 
501 
502 
503 
505 

b) 
a) 2, b) 2 

c) 

a) b) 
c) d) 

îktısad vekâletinin evvelden 
alınmış müsaadesile 

a) b) 
b) c) 
d) h) 
b) 3,4 
c) d) 

a) b) 
e) d) 

a) 1,2,3 b) 

Senelik 
kontenjan 
Ton 

0,500 
30 
30 
50 
30 
500 
10 
20 
5 
5 
4 
40 
300 
25 
10 
25 
250 
400 
32 
10 
30 
100 
5 
35 

t — 
. . 
50 
50 
500 
10 
300 

120 
300 
50 
1 

100 
50 
150 
30 
200 
— 
25 
20 
20 
20 

Türk gümrük 
tarife No. 

510 a) 
510 c) 
511 b) c) d) 
512 b)e) d) 
513 
514 
515 b) c) d) 
519 
520 
523 
524 a) 
524 b) 
526 e) 
527 
528 a) 
528 b) 
528 c) 
529 a b) 
529 c) 
529 d) 
530 
531 a) 
531 b) 
532 
533 
534 
535 a) 
535 b) 
538 a) 
538 b) 1) 
538 b) 2) 
538 c) 
538 d) 
538 h) 
538 v) 1 
538 v) 2 
539 d) h) v) 
541 
544 
545 
549 
550 b) 
551 
552 a) b) 
552 c) 
553 
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Türk gümrük 
tarife No. 

558 h) 1) 
558 h) 3 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 e 
569 d 
569 h) 1 
569 h) 2 
570 b) 
570 d) 
576 a) b 
582 
593 b) c 
595 b) 
595 c) 
598 
6011ı) 
602 
603 
613 
614 

615 
616 
617 a) 
617 b) 
618 
619 
620 
623 a) 
624 
625 
626 
632 
634 
638 a) 

643 a) 
644 
645 

Alâkadar vekâletin ev
velden almmış müsa-
adesile 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin evvelden 
alınmış müsaadesile 

Senelik ' 
kontenjan 

Ton 

200 
400 

5 
20 
40 

0,500 
3 
4 

10 
30 
20 

2 
20 

5 
2 
3 
1 
3 

20 

1 
0,500 
0,500 

1 

6 
1 
3 

20 
3 

10 
15 
15 
10 

0,500 
5 
5 

10 
5 

3 
50 
10 
15 

Türk gümrük 
tarife No. 

648 
651 
652 
653 a) 
653 c) 
654 
656 

657 
658 
659 
660 

661 
662 
663 
664 

665 

666 

666/1 
666/2 

667 a) 
667 b) 
667 h) v 
668 a) 
669 a) b) 
679 a) 
679 b 
679 c) 
679 d) 
680 
681 b) 
700 b) 
702 a) b) 
702 c) 

Senelik 
kontenjan 

Ton 

250 

60 
30 
2 

İktısad vekâletinin 
evvelden alınmış 
müsaadesile 

Dikiş makineleri ve 
bunlara aid yedek 
parçalar 

Alâkadar vekâletin 
evvelden alınmış 
müsaadesile 
iktısad vekâletinin 
evvelden alınmış mü
saadesile yalnız kom
presörler için 
İktısad vekâletinin 
evvelden alınmış 
müsaadesile 

İktısad vekâletinin 
evvelden alınmış 
müsaadesile 

15 
100 

10ü 

300 
250 
100 
150 
100 
40 
60 
10 
2 
1 

500 
20 

1000 
6 
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Madde — 16 

Bu anlaşma Türkiye Büyük Mîllet Meclisi tarafından tasdik ve Amerika Birleşik Devletleri 
Reisi tarafından ilân olunacaktır. . . 

Bu Anlaşma 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren muvakkaten meriyet mevkiine girecektir. Anlaş
ma Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anlaşmanın tasdik 
edildiğini Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildireceği ve diğer taraftan da Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri Reisi tarafından yapılan ilânı Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine resmen işar edeceği gün katği olarak meriyet mevkiine girecektir. 

Anlaşma, 1, 5, 18 ve 14 ncü maddeler ahkâmı mahfuz kalmak şartile aşağıda tasrih olunan hüküm
ler dairesinde feshedilinceye kadar meriyet mevkiinde kalacaktır. îki memleketten her birinin Hü
kümeti Anlaşmayı 31 kânunuetvel 1939, 31 kânunuevvel 1940 veya 31 kânunuevvel 1941 tarihle
rinde ve her defasında iki ay evvelden tahriren ihbar etmek şartile feshedebilir. 31 birinci kânun 
1941 den sonra, Anlaşma, daha evvel feshedilmemiş olduğu takdirde 1, 5, 13 ve 14 ncü maddeler hü- % 
kümleri mahfuz kalmak şartile^ iki memleketten biri veya diğerinin Hükümeti tarafından Anlaşmaya 
nihayet vermek niyetinin diğer Hükümete bildirildği tarihten itibaren daha altı ay müddetle meri
yet mevkiinde kalmakta devam edecektir. 

Yukarıdaki maddelerle vazolunan hükümleri tasdik etmek için her iki Taraf Murahhasları bu An
laşmayı imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Her ikisi de muteber olmak üzere türkçe ve ingilizce iki nüsha olarak Ankarada 1 nisan 1939 da 
tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu LoJınV.A.MacMurray 
N, Menemencioğlit, Bolert F. Keli ey 

Liste - 1 

Not. Bu listenin dördüncü sütununda tesbit olunan tenzilât yüzdeleri, listenin üçüncü sütununda 
gösterilen rüsum hadlerine veya bunların muahharan muaddel şekillerine tatbik olunacaktır. 

Resim haddi 
Türk tarife yüz kilodan Tenzilât 

No. Eşyanın cinsi Türk lirası nisbeti 

72 C 3 den Öküz veya inek derileri: 
Yaş, tüylü veya tüysüz, işlenmemiş, tuzlu veya kirece batı
rılmış, 18 kilo (18 dahil) ve ondan yukarı olanlar ' . 6.00 % 5 

75 C den İşlenmiş deriler; 
Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan keçi 
glaseleri (Maroken hariç) 1000.00 % 40 
(Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan oğlak 
glaseleri de bu numaraya göre tarif elenir). 

176 B den Erik, kuru (kilosunda 110 tane veya daha az tane bulu
nanlar) 48.00 % 75 

195 den Erik konserveleri ve erik usareleri: 
A - Şekersiz 70.00 % 75 
B - Şekerli 112.50 % 75 

(S. Sayısı: 111). 
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Türk tarife 
No. 

201 B den 
442 
477 den 

523 den 

537 den 

617 B den 

619 dan 

619 dan 
660 dan 

662 

663 

666 dan 

Eşyanın cinsi 

Kuş konmaz konserveleri 
Tel (Kauçuktan) 
Asbestos (amyant) bitümen ve müşabihleri ve bunların ma-
mulâtı (terkibinde veya nesicinde kauçuk veya elyaf ve-
yahud maadini adiye bulunanlar ve kâğıd, mukavva, 
alçı, çimento ve boya gibi mevaddı adiye ile mahlutan 
mamul olanlar da dahildir) (Mevaddı saire ile müretteb ve
ya gayri müretteb) : 

C den - Hamur halinde her türlü malzemei inaşiye 
D den - Şeritler (Otomobil fren şeritleri dahildir) 

Demir veya çelik saç ve levhalar (düz veya oluklu) ve 
çemberlik veya şerit : 

B 2 den - Çinko galvanizli ve kalınlığı üç milimetreye 
.kadar olanlar 

Demir mobilye ve bunların aksamı : 
A dan - Yalnız dolap, kutu, çekmecelerden dosya tasni

fine mahsus, görünür endeksli olanlar veya ol
mayanlar 

1 - Sade ve boyalı 
2 - Yaldızlı, sırlı ve saireli (Mevaddı saire ile müretteb 

olsun olmasm) 
Sinematograf filimleri 

Radyo ahize cihazları tamam veya natamam lâmbalar ve 
oparlörler dahildir. 
Radyo için birleştirilmemiş müteferrik parçalar 
Dikiş makineleri, işleme ve tül makineleri ve bunların 
makine aksamı ve yedek parçaları (iğneleri müstesnadır) 
(Elektrikli olanlar dahil) 
Yazı, hesab, kayid makineleri ve tadad, tefrik ve tasnife 
mahsus makineler ve bunların aksamı (Elektrikli olanlar 
da dahildir) 

A - Sıkleti 5 kiloya kadar olanlar 
B - Sıkleti 5 kilo ve ondan yukarı 

Dikiş ve yazı makinelerine aid masa, tabla, kapak ve 
ayakları 
Her nevi elektrikli tebrid makine ve cihazları (kurulmuş, 
kurulmamış) 

A - Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar 
B - Tamammm sıkleti 50 kilo ve ondan yukarı 150 ki

loya kadar 
C - Tamamının sıkleti 150 kilo ve ondan yukarı 500 ki

loya kadar 
D - Tamammm sıkleti 500 kilo ve ondan yukarı 2.000 

kiloya kadar 

Resim haddi 
yüz kilodan 
Türk lirası 

120.00 
62.50 

Tenzilât 
nisbeti 

% 75 
% 5 

6.00 
37.50 

3.75 

30.00 

17.50 

60.00 
30.00 

12.00 

% 5 
% 5 

% 5 

,% 20 

37.50 
3.75 

Bir kilodan 

500.00 
500.00 

% 20 
% 5 

% 75 
% 88 

% 5 

% 12 
% 12 

% 5 

15.00 

12.00 

10.00 

9.00 

% 12 

% 12 

% 12 

% 12 

SCS. Sayısı: 111)] 
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Besim haddi 

Türk tarife yüz kilodan Tenzilât 
No. Eşyanın cinsi Türk lirası nisbeti 

8.00 
7.00 

75.00 
35.00 
45.00 
175.00 
250.00 

48.00 
21.00 
25.50 
126.00 
180.00 
350.00 
150.00 

% 12 
% 12 

% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 

% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 

H - Tamamının sıkleti 2.000 kilo ve ondan yukarı 
10.000 kiloya kadar 

V - Tamamının sıkleti 10.000 kilo ve ondan yukarı 
667 Zatülhareke arabalar : 

A - Binek otomobilleri 
1. Sıkleti 900 kiloya kadar 
2. Sıkleti 900 kilo ve ondan yukarı 1300 kiloya kadar 
3. Sıkleti 1300 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar 
4. Sıkleti 1750 kilo ve ondan yukarı 2000 kiloya kadar 
5. Sıkleti 2000 kilo ve ondan yukarı 

B - Her nevi otomobil arabalarının şasisi, motorlu, mo
torsuz (tekerlerleri lastikli olsun olmasm) 

1. Sıkleti 750 kiloya kadar 
2. Sıkleti 750 kilo ve ondan yukarı 1100 kiloya kadar 
3. Sıkleti 1100 kilo ve ondan yukarı 1500 kiloya kadar 
4. Sıkleti 1500 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar 
5. Sıkleti 1750 kilo ve ondan yukarı 

C - Binek otomobillerinin karoseri kısmı 
D - Karoserinin başka yerde zikrolunmayan parçaları 

1) İşbu ru)sum Sif kıymetin % 30 undan dun olsa dahi bu tenzilâtlı rüsum alınır. 

H - Otomobil arabalarının başka yerde isimlerile zikre
dilmeyen şasi aksamı 45.00 % 60 

V - Otomobil arabalarının tekerlekleri ve aksamı ve demir 
veya çelik jantlar 40.00 % 60 

695 D Ağır maden yağlan ve tortulan (makine yağları, mazot, 
motorin gibi mahrukat ve tortular, katranlar : 270 derece
den evvel takattur eden hafif kısmı % 10 u tecavüz etmeye
cektir) 

703 D den Yazı makinesi şeridi 
709 dan Vernikler (yalnız su geçmez hale koymağa mahsus olan ma

yi müstahzarat) 
A - Bronzlu, alüminyomlu ve boyalı 

760 Fare, pire ve emsali haşarat itlafına mahsus her nevi müs
tahzarat (toz, macun, mayi ve sair şekillerde) (iç kapların 
sıkleti dahildir) 

853 den îdhaline Hükümetin müsaade etmiş olduğu müstahzarat : 
B. 1 den - Birinci sınıf, yalnız diş macunlan % 50 kıymetinden •% 50 

1.00 
45.00 

24.00 

5.00 

:% 5 
% 10 

%420 

% 5 

XS. Sayısı.: İ l l i 
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Liste: II 

Not. Bu listenin ahkâmı, tatbik imkânı nisbetinde, sanki bu listenin her bir hükmü, tarife kanunu
nun, eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gi
bi tefsir edilecek ve onunla ayni hükmü haiz olacağı gibi Birleşik Amerika Devletlerinin gümrük ka
nunlarının ferî hükümlerinin bu liste hükümlerine sureti tatbiki de yine tatbik imkânı nisbetinde 
sanki bu listenin her bir hükmü tarife kanununun eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda 
kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gibi tayin ve tesbit olunacaktır. 

Bu cedvelde tadad olunan maddelerden işbu Anlaşmanın imza edildiği gün munzam veya mütefer
rik alelade gümrük rüsumuna tâbi bulunanlar varsa bu rüsum alâkadar eşyanın cinsine aid hanenin 
solundaki sütunda kayidli tarife kanunu ahkâmına tevfikan vazedilmiş olsun veya olmasın bu listede 
gösterilmiş veya berveçhi ati tesis olunmuş tenzilâta tâbi olmak şartile kanunen hükümden sakıt 
oluncaya kadar meri olacak fakat tezyid olunmayacaktır. 
Birleşik Dev
letler 1930 

tarife kanunu 
paragrafı ' Eşyanın cinsi Gümrük resmi 

38 

47 

601 

740 

742 

Palamut hulâsası, ispirto ihtiva etmeyen 

Meyan kökü hulâsası, macun, rulo halinde veya sair şekillerde 

Başka yerde tahsisen zikrolunmamış sigaralık yaprak tütün, saplı 

încir, taze, kurutulmuş veya salamura halinde, libresinin kıymeti 
7 sent veya daha yukarı olanlar 

Kuru üzüm, çekirdeksiz taze üzümden müstahsal 

757 

761 

762 

764 

1116 (a) 

Fındık: 
Kabuksuz 

Fıstık: 
Kabuklu 

Kabuksuz 

Haşhaş tohumu 

Kuş yemi 

Şark, Axmister, Şark, Axmister, savonnerie, Aubusson ve sair kilim, halı ve yol 
kilimleri, kuvvei muharrikeli tezgâhlarda yapılmamış, sade veya 
şekilli, ya ayrı ayrı kilim, halı ve yol kilimleri halinde veyahud 
da her hangi bir genişlikte top halinde dokunmuş 

Krymeti üzerin
den % 7,5 
Kıymeti üzerinden 
% 15 
Beher libresinden 
30 sent 

Beher libresinden 
3 sent 
Beher libresinden 
1 1/2 sent 

Beher libresinden 
8 sent 

Beher libresinden 
1 1/4 sent 
Beher libresinden 
2 1/2 sent 
100 libresinden 16 
sent 
Beher libresinden 
3/4 sent 

Beher ayak mu-
rabbattıdan 30 
sent, fakat kıyme
ti üzerinden % 45 
den aşağı olma
mak şartile 

[(S. Sayısı: İ U ) , 
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Madde — 4 

Türk lirasının İtalyan liretine, İtalyan liretinin Türk lirasına ve diğer dövizlerin Türk lirasına 
veya İtalyan liretine tahvili, aşağıdaki kaidelere tevfikan yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile İstituto Nazionale per i Canibi con l'Estero lüzum his
sedildikçe aralarında uyuşmak suretile Türk lirasile İtalyan liretinin, kambiyo kurunu tesbit ede
cekler ve bu kur, Türk lirasının İtalyan liretine, İtalyan liretinin Türk lirasına tahvilinde tatbik 
olunacaktır. 

Türk lirasından veya İtalya'n liretinden başka bir para ile muharrer bulunan Türk ve İtalyan 
alacaklara, önce, idhalâtta bulunan memleketin millî parasına, Ankara ve mütekabilen Roma borsa-
laTinın cari kuruna göre tahvil olunacaktır. 

Madde — 5 

Alacaklara yapılacak tediya t̂ Türkiyede Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ve İtalyada isti
tuto Nazionale periCambicon l'Estero tarafından birinci ve ikinci maddelerde derpiş edilen şekildc-
yatırılan meblâğların tarih sırasile ve yukarıda balısi geçen mevcudların hududu nisbetinde her 
memleketin millî parasile icra edilecektir. 

Bununla beraber kitablat, neşriyat, mevkuteler, gazeteler ve musiki notalarına aid olan tediye
ler, tarih sırası nazarı itibara alınmaksızın yapılacaktır. 

Madde 6 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasile İstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero «Türk lirası 
A» ile «İtalyan lireti» hesablarnıın bakiyeleri arasında her gün bir takas icrasına tevessül ede
cektir. 

İki müessese bu takasm şekillerini bilitilâf tesbit edeceklerdir. 
1 ve 2 nci maddelerde derpiş edilen borçların tediyatı ibra mahiyetinde olmıyacak ve borçlu

lar tediye günü ile takasın vaki olduğu gün veya adı geçen tediyatın istimali günü arasında hâsd 
olabilecek kur farklarını memleketlerindeki kliring işlerile muvazzaf müesseseye yatırmağa mec
bur olacaklardır. 

Madde — 7 V 

Her iki Tarafça ihraç edilen emtiaya bu günkü tarihli Ticaret Anlaşmasının 3 ncü maddesinda 
derpiş edilen iki nüsha bir menşe şehadetnamesi terfik edilmek lâzımdır. 

Madde — 8 

Türkiyeye ve mütekabilen İtalyaya idhal edilmek üzere, Türk ve İtalyan menşeli malların muba
yaası için avans olarak kliring hesablarrna para yatırılması ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası ve İstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero'nun müşterek mutabakatile kabul olunabilecektir» 

Madde — 9 

İki Hükümetten her biri ticarî mübadeleler hakkındaki bütün tediyelerin işbu Anlaşma ahkâmma 
tevfikan kliring yolu ile icrası zımnında, kanunî mevzuata göre icab eden tedbirleri ittihaz edecektir. 

Madde — 10 

İşbu Anlaşmanın inkizastnda, diğer memleket nezdinde kendi lehine bir bakiyesi kalacak olan 
memleketin idhalâtçdarı mezkûr bakiyenin itfasına kadar idhalâtlan bedellerini, bu Anlaşma hüküm
lerine tevfikan yatırmağa devam edeceklerdir. 

(S. Sayısı: 125-J 



Keza, Anlaşmanın inkizasmdan evvel kredi suretile idhal olunan emtia bedellerinin de kliring 
hesablarma her iki Tarafça yatırılmasına devam olunacaktır. 

Madde — 11 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile îstituto Nazionale per i Canibi eon l'Estero işbu an
laşmanın muntazaman işlemesini temin için gereken teknik usuller üzerinde anlaşacaklardır. 

Madde — 12 

İşbu anlaşma, 29 kânunuevvel 1936 tarihli tediye anlaşması ile merbutları yerine kaim ola
cak, Türkiye ile İtalya arasında bu gün imzalanan ticaret anlaşmasının ayrılmaz bir cüzünü 
teşkil edecektir. 

Ticaret anlaşmasile ayni zamanda meriyete girecek ve ayni müddetle meri olacaktır. 

Ankarada 15 teşrinievvel 1938 tarihinde, fransızca iki nüsha olarak tanzim olunmuştur-

Türkiye namına İtalya namına 
N. Menemencioğlu Ottavio de Peppo 
Dr. B. Sanus Masi 

( S. Sayısı : 125 ) 



S. Sayısı: 126 
Türkiye - Yunanistan arasında akid ve imza edilen kliring 
anlaşmasma müzeyyel protokol 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden meriyete konulduğundan keyfiye
tin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Yuna
nistan arasında akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (3/82.1/100) 

Türkiye - Yunanistan arasmda akid ve imza edilen kliring anlaşmasına müzeyyel protokol 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki 

hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/82) 

T. C. 
Başvekâlet 18-1-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 
Sayı : 6/345 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birinci kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza olu
nan 26 eylül 1935 * tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel protokol, 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istnaden İcra Vekilleri Heyetinin sureti sunulan kararnamesile 1 kânunusani 
1939 tarihinden itibaren meriyete konulmuştur. 

Bahsi geçen kanunun 3 ncü maddesine tevfikan Yüksek Meclisin tasdikına arzını rica ederim. 
Başvekil 

G. Bayar 

Kararname sureti 

30 ilk teşrin 1930 tarihli Türk - Yunan ikamet ve ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine 
ek 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına zeylen 15 birinci kânun 1938 tarihinde Atinada dmza 
edilen ilişik protokolün 1 ikinci kânun 1939 tarihinden muteber olmak üzere meriyete konul
ması; Hariciye vekilliğinin 9 kânunusani 1939 tarih ve 27846/20 sayılı tezkeresile yapılan teklifi 
üzerine 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesine tevfikan îcra Vekilleri Heyetince 13 -1 -1939 tari
hinde onanmıştır. 

13-1-1939 



Türkiye - Yunanistan arasmda akid ve imza edilen kliring anlaşmasına müzeyyel protoko
lün tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/100) 

T. C. 
Başvekâlet 18-1-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 
Say% : 6/353 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 -1 -1939 tarihli ve 6/345 sayılı tezkereye zeyildir: 
Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birinci kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza edi

len 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinee 16 -1 -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Yunanistan arasında akdedilmiş bulunan 30 ilkteşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
seyj'isefain mukavelenamesine ek olarak 26 eylül 1935 tarihinde imzalanan müzeyyel kliring Anlaş

masına, zeylen 15 ilkkânun 1938ta,rihinde Atinada imza edilen protokol ve merbutları yüksek tasvib-
lerine arzedilmıişdir. 

İşbu müzeyyel protokol, her iki memleketin en mühim ihraç mallarının yekdiğeri arazisine 
mütekabilen idhalini kolaylandırarak hacimlerini genişletmıekde ve Yunanistana ihraç ettiğimiz mal
larımızın yarı kıymetinin serbest dövizle tediye edilmesini temin etmekde ve diğer yarı kıymetin de 
Yunanistandan idhal edeceğimiz malların tediyesi ile Yunanistana gidecek vatandaşların oradaki mu
vakkat ikamet masraflarını, Selanik Fuarı masraf lannı, ve Türk vapurlarının Yunan limanlarından 
tedarik edecekleri komanya ve levazım bedellerinin tediyesi ve taş kömürü, zeytin pirinası ve hubu
batımız kıymetlerinin de üçüncü bir Devlet kliring hesablarilc mahsub edilmesi gibi bir çok kolay

lıklar ve faydalar temin etmektedir. 
İşbu müzeyyel protokolü Yüksek Meclisinizin tasvibine arzederken Hükümetimiz bunun hululü 

esasiyesi itibarile memleketimizce takib ve tatbik edilmekde olan iktisadî prensiblerc uygun bulun
duğunu ilâveye müsaraat eyler. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 31 - V -1939 
Esas No. 1/100, 3/82 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birinci 
kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza edi
len 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye-

etinin 16 - 1 - 1939 tarihli kararile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzolunan kanun lâyihası encü-
menimizce tedkik ve müzakere olundu: 

İki memleketin en mühim ihraç mallarının 
yekdiğeri arazisine mütekabilen idhalini kolay-

( S. Sayısı : 126 ) 



laştıran ve ticaret samimiyetinin genişlemesini 
temin edecek mahiyette görülen kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince îktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya İstanbul 
S. Arıkan M. Göker A. Ş. Esmer 

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birinci 
kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza edi
len 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına mü
zeyyel protokolün tasdiki hakkmda Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
16 - 1 -1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin tas
vibine arzedilen kanun lâyihası Hariciye encüme
ninde müzakere ve tasvib edildikten sonra hava
lesi mucibince encümenimize gelmiştir. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den îcra Vekilleri Heyetinin 13 - 1 -1939 tarihli 
kararile 1 - 1 - 1939 tarihinde, bu müzeyyel An
laşmanın meriyete konulduğunu bildiren Başve
kâlet tezkeresi, ayni mukavelenin tasdikini iste
yen tezkeresile birleştirilerek müzakere ve tedkik 
edilmiştir. 

26 eylül 1935 tarihli Anlaşmanın yüzde yüz 
kliring esasma istinad etmesine mukabil bu mü
zeyyel mukavele memleketimize yüzde elli döviz 
temin etmektedir. Bundan maada zeytin pirinesi 
taş kömürü ve hububat için de yüzde yüz döviz 
tediyesi esası kabul ettirilmiştir. 

Sığır ihracatımız bakmamdan 225 kilodan 275 
kiloya kadar ağırlıkta bulunan hayvanlarımız için 
de gümrük tenzilâtı elde edilmiş bulunmaktadır. 

Fazla ihracatımız olduğu takdirde hâsıl ola
cak blokajı eritmek maksadile tripartili tediye 

esasını da ihtiva eden bu müzeyyel anlaşma, mem-

Aydm Bolu Diyarbakır 
Mümtaz Kaynak H. C. Çambel Dr. 1. T. Öngören 

Diyarbakır Elâzığ Erzurum 
Zeki M. Alsan F. A. Aykaç P. Demirhan 

İzmir Kars Manisa 
Halil Menteşe M. Akyüz E. Bay ur 

Tekirdağ Tokad 
Yahya Kemal Beyatlı N. Poroy 

leketimiz iktisadî menfaatlerini esaslı şekilde ko
rumaktadır. 

Kanun lâyihasının birinci maddesinde ; (26 
eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel 
protokol) cümlesinden sonra; (1 kânunusani 1939 
tarihinden muteber olmak üzere) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

Birinci maddede meriyet tarihi gösterildikten 
sonra ikinci madde aşağıdaki şekilde tashih edl-
mştir. 

Bu kanun nerşi tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde aynen kabul edilerek Umumî 

Heyette müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmasına karar verilmiştir. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Aydın îzmir 
/. Sabuncu N. Topcoğlu . M. Aldemir 
Afyon K. Ankara Diyarbakır 

Berç Türker A. Ulus V. N. Sünkitay 
Erzincan Eskişehir Gazianteb 
S. Başotaç Emin Sazak Nuri Pazarbaşı 
Gümüşane İçel îzmir 
Edib Tor Dr. M. Berker Bendi Anman 

Kastamonu Konya Siird 
M. Celâl Boyar Kâzım Okay N. Bekmen 

Zonguldak Konya 
H. Karabacak A. H. Dikmen 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni , 14 - VI -1939 
Esas No. 1/100 3/82 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞtŞTtRlŞt 

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birincikânun 
1938 tarihinde Atinada akid ve imza edilen 26 ey
lül 1935 tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel pro

tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Krallık Hükümeti arasmda 15 birincikâ-
nun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza edilen 
26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına müzey
yel protokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 ikincikânun 1939 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 - 1 -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M.V. 

C. Bayar T. F. May K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
MİV. Na.V. lk.V. 
Yücel A. Çetinkaya E. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H .Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 birincikânun 
1938 tarihinde Atinada akid ve imza edilen 26 
eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına müzeyyel 

protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasmda 15 birinci
kânun 1938 tarihinde Atinada akid ve imza edi
len 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasına mü
zeyyel protokol 1 kânunusani 1939 tarihinden 
muteber olmak üzere tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika, 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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T Ü R K I Y E İ L E Y U N A N I S T A N A R A S I N D A 26 E Y L Ü L 1935 T A R I H L I K L I R I N G A N L A Ş -
M A S ı N A MÜZEYYE.L P R O T O K O L 

1 — 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşması ve merbutatı aşağıdaki tadilât dairesinde 1 kâ
nunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene müddetle temdid edilmiştir. Inkızasından iki ay ev
vel feshi ihbar edilmediği takdirde anlaşma senelik devreler içinden kendiliğinden temdid edil
miş olacaktır. 

2 — Birinci madde yerine aşağıdaki madde kaim olmuştur: 
«Her iki memleketten biri menşeli müstahsalât diğerinin arazisine, idhal edildikleri anda, 

idhalcı memlekette meri umumî idhalât rejimi dairesinde kabul olunurlar.» 

3 — ikinci madde aşağıdaki hükümler ile itmam edilmiştir: 
«Şu kadar var ki, teslimat sırasjnda menşe şahadetnamesinin B kısmma malik olmasalar da

hi Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası veya Yunanistan Bankası tahsilat ihbarnamelerini bu 
şahadetnameler tefrik olunmaksızın yekdiğerine göndereceklerdir. 

Bu takdirde ithalâtçılar, bedeli yatırılmış bulunan emtianın dahilî istihlâke tahsis edilmek 
üzere bilfiil idhal olunduğunu kendi memleketleri ihraç bankasına karşı taahhüd edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki her iki banka, emtianın gümrükten mürurunu müteakib menşe şa
hadetnamelerinin B. kısmını birbirine göndereceklerdir. 

4 — Üçüncü madde yerine aşağıdaki madde kaim olmuştur: 
«Yunanistana idhal edilen Türk menşeli emtianın FOB bedellerinden mütevellid bütün borç

lar Yunanistan Bankasına drahmi olarak yatırılmak suretile tesviye edilecek ve bu banka 
işbu meblâğın yüzde ellisini Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca intihab edilecek her hangi ser
best bir dövizle mezkûr Merkez bankasının emrine amade bulunduracak, mütebaki yüzde ellisini de 
yine mezkûr bankanın namına açacağı faizsiz bir elearing (A) hesabının matlubuna Türk lirası ola
rak kaydedecektir. Her döviz tebdili Yunanistan bankasınca Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası
nın ihbarnamesi alındıktan sonra tatbik edilecek ve bu tarihden sonra ifa edilecek tahsilata aid bu-
lunacakdır. 

Yukarıda mevzuubahis elearing (A) hesabına bu suretle yatırılan mebaüiğ atideki hususat için 
istimal edilecektir: 

a) Türkiyeye idhal edilecek Yunan menşeli emtia bedellerinin tesviyesi için, 
b) ikametgâhı Türkiyede olub Yunanistanda (bulunan kimselerin (seyyahlar ve talebe) adam ba

şına 7 500 drahmi ve beş günlük ikameti müteakib ilâveten günde 1 500 drahmi tahsis edilmek üzere 
ve adam başına ayda 16 000 drahmiyi aşmamak ve heyeti umumiyesi senede 15 milyon drahmiyi 
tecavüz etmemek şartile Yunanistandaki ikamet masraflarını tediye için, 

Şurası mukarrerdir ki bir sene zarfında 15 000 000 drahmilik plafonun kullanılmayan kısmı mü-
takib devreye kendiliğinden devrolunacaktır. 

c) Her iki bankanın mutabakatı ve muamele, sermaye, nakli mahiyetini almamak şartile Türki
yede ikametgâh sahibi Türk veya Yunan tebaası tarafından Türkiyeden Yunanistana gönderilecek 
cüzi mebaliğin tediyesi için, 

d) Türkiyenin Selanik panayırına iştirak masrafları ve bu panayırda Türk mümessili ve me
murlarının sarfiyatı için, 

e) Türk vapurlarının Yunanistan limanlarında kumanya ve levazım bedellerinin tesviyesi için, 
Menşe şahadetnamelerinde yazılı olan fiatlar, idhalâtçı memleketteki takdiri kıymet komisyo

nu tarafından ciddî sebeblerle doğruluklarından şüphe edilmedikçe, yukarıda mezkûr ahkâm daire
sinde ifa olunacak teslimata esas olarak babul edilecektir. Aksi takdirde idhalâtçı memleketteki 
takdiri kıymet komisyonu mevzubahs malm hakikî kıymetini tesbit için ihracatçı memleketteki salâ-
hiyettar komisyonla anlaşacaktır. 
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5 — Dördüncü madde yerine aşağıdaki ahkâm ikame edilmiştir: 
«Yunanistana idhal edilen Türk mallarına aid olup işbu protokolün 4 ncü bendinde tarif edil

miş bulunan tediye tarzı, taşkömür, zeytin prinası ve hububata tatbik olunmıyacaktır: 
1 — Taşkömür bedelleri, Yunanistan bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namrna 

Türk lirası olarak açacağı faizsiz bir (C) hesabına yatırılacaktır. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının bu hesabdaki matlubatı, Yunanistan ve Türkiyenin bir 

banka kliring mukavelesile bağlı bulundukları veya bulunacakları ve birinci memleketin bakıyei 
matluba ve ikinci memleketin de bakıyei zimmete malik oldukları memleketler merkez bankaları 
ve takas ofisleri nezdinde Yunanistan bankasının mevcud matlubatile mahsub edilecektir. 

Üç taraflı kiliringin otomatik olarak işlemesini temin maksadile Türkiyenin ve Yunanistanın kli
ring mukavelesile bağlı bulundukları memleketler ihraç bankaları veya takas ofislerinin Yunanistan 
lehine bir bakıyei matlub ve Türkiye aleyhine bir bakıyei zimmet tahassül eder etmez her iki mem
leket ihraç bankalarına telgrafla malûmat vermelerinin temini için her iki ihraç bankası bilitilâf 
mevzubahs müessese veya Ofisler nezdinde lâzımgelen teşebbüslerde bulunacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının müsaadesi üzerine işbu müesseseler üç taraflı mahsub 
muamelesini ifa edeceklerdir. 

Bu hesabm mevcudatı âtideki tediyata dahi tahsis edilebilecektir: 
a) îşbu protokolün 4 ncü bendinde derpiş edilmiş bulunan ferdî plâfonları tecavüz eden turistik 

masraflara, 
b) Ayni bendde derpiş edilmiş bulunan yıllık 15 000 000 drahmilik plâf on tükendikten sonra 

tahassül eyliyecek turistik masraflara, 
c) Sermaye nakli mahiyetini almamak şartile Türkiyede ikametgâh sahibi Türk yahud Yunan 

tabaası tarafından Türkiyeden Yunanistana gönderilecek cüzî mebaliğa, 
2 — Yunanistan bankasına tediye edilecek olan zeytin prinası ile hububat bedellerinin tamamı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından intihab edilecek transferi serbest bir döviz halinde 
Yunanistan bankası tarafından işbu banka emrine amade bulundurulacaktır.» 

6 — Aşağıdaki hükümler mükerrer altıncı madde olarak ilâve olunmuştur: 
ihracatçı tarafından tesviye edilmiş konşimento ve sigorta poliçelerine müteallik navlun ve si

gorta masrafları bedelleri evrakı müsbite ibrazı mukabilinde her iki memleket ihraç bankalarına 
yatırılacaktır. 

îdhalâtçı memleket ihraç bankası tarafından bu suretle tahsil olunan mebaliğ diğer ihraç ban
kasının emrine, serbest döviz olarak, amade bulundurulacaktır.» 

7 - Aşağıdaki ahkâm 6 ncı maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları arasına ilâve olunmuştur : 
« Her iki ihraç bankası alâkadarın talebi ve masrafların alâkadar tarafından tesviyesi mukabilinde 

bu tahsilatı yekdiğerine telgrafla bildireceklerdir. » 

8 - 7 nci maddenin yerine aşağıdaki ahkâm kaim olacaktır : 
« I - îşbu protokolün 4 ncü bendine ve 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının 5 nci madde

sine tevfikan Kliring hesablarına vuku bulan teslimata tatbik olunacak kambiyo rayici şu suretle 
tayin edilecektir : 

Drahmilerin Türk lirasına ve Türk liralarının drahmiye tahvili, lüzum hâsıl oldukça Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası ile Yunanistan bankası tarafından bilitilâf tesbit edilecektir. 

Türk lirası ve drahmiden gayri bir para ile muharrer bulunan matlubat Ankara borsasında en son 
mukayyed rayiç üzerinden Türk lirasına tahvil edilecek ve icab ederse yukarıdaki fıkraya tevfikan 
drahmiye tebdil olunacaktır. 

İşbu protokolün '4 ncü bendinde ve 26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaşmasının 5 nci maddesinde 
derpiş edildiği veçhile idhalâtçılar tarafından yapılacak teslimat kambiyo farkı yüzünden tevellüd 
edecek risklerden idhalâtçıları ibra etmeyecek ve borçlular teslimat günü ile Kliring hesabına mah
sub günü arasında tahassül edebilecek rayiç farklarını kendi memleketleri ihraç bankasına iadeten 
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tesviyeye mecbur tutulacaklardır .» 

II - işbu protokolün 4 ncü bendinde derpiş edilmiş bulunan yüzdenin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası tarafından intihab edilecek serbest dövize tahvili muamelesi doğrudan doğruya,faturada gös
terilen dövizin Ankara borsasında en son rayici üzerinden itfa edilecektir . 

9 -13 ncü maddenin yerine işbu Protokolün 1 nci feeaadi kaim olacaktır. 

On beş kânunuevvel bin dokuz yüz otuz sekiz terihmde Atiiıada iki nüsha olarak tanzim edil
miştir. 

J. Arvanitis Ruşen Eşref Ünaydm 
Dr. Burhan Zihni Sanus 

>&< 
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S. Sayısı: 131 
Mahpeyker, Türkân , Ali, Rana ve Hümeyranın Türkiyeye 
avdet etmeleri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları (1/157) 

T. a 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2699 

23-V-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve Hümeyranın Türkiyeye avdetleri hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 

kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

341 numaralı kanun ahkâmına tâbi tutulan ilijik kanunda isimleri yazılı ölü Enver paşa çocuk" 
lan 1914 doğumlu Mahpeyker, ve 1918 doğumlu Türkân, 1921 doğumlu Ali ve biraderi Kâmilin 
kızı 1926 doğumlu Rana ile Bari başkonsolosu İsmail Hakkı kızı 1917. doğumlu Hümeyranın Türk 
babadan doğdukları ve evlenme çağına girdikleri halde bulundukları mahallerde evlenmelerine im
kân bulunmadığı ve durumları itibarile ana vatana dönmelerine bir mahzur görülmediği anlaşıldığın
dan işbu kanun lâyihasının teklifi muvafık görülmüştür. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. İ/157 
Karar No. 14 

29 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Mahpeyker, Türkân, Ali ve Hümeyranm Tür
kiyeye avdet etmeleri hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
gönderildiğini ihtiva eden 23 mayıs 1939 tarihli 
ve 2699 numaralı Başvekâlet tezkeresi encümeni
mize tevdi fcuyurulduğundan Dahiliye vekâletin
den gönderilen memur hazır olduğu halde okunda 
ve müzakere olundu. 

Lâyihanın müstenid bulunduğu esbabı muci-
beye nazaran, teklifin kabulüne ve 341 numaralı 
kanunun tatbikına, îcra Vekilleri Heyeti memur 
bulunmasına göre bu kanunun dahi tatbikına yal
nız Dahiliyenin değil, îcra Veklleri Heyetinin 
memur olarak gösterilmesi muvafık olacağından 
dördüncü maddenin o yolda yazılmasına karar 
verildi. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
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buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Dahiliye E. Reisi R. V. 
Tekirdağ 

G. Uybadın 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 
Bursa 

F. Güvendiren 

Çoruh 
A. Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
F. Güleç 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Balıkesir 
Y. 8. Uzay 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

Çorum 
/. K. Alpsar 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
Z. Orhun 

Malatya 
E. Barkın 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Edirne 
0. Şdhiribaş 

İzmir 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kars 
M. R. Mimaroğlu E. özoğuz 

Kayseri 
N. Toker 

Samsun 
M. A. Yürüker 

Tokad 
G. Pekel 

Konya 
Ş. Ergun 

Samsun 
Z. Durukan 

Zonguldak 
/. E. Bozkuri 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/157 
Karar No. 46 

16 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

ölü General Enver çocukları Mahpeyker, 
Türkân ve Ali ile biraderi Kâmil kızı Rana ve 
İsmail Hakkı kızı Hümeyranm Türkiyeye avdet 
etmeleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 - V -1939 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının gönderildiğini ihti
va eden 23 mayıs 1939 tarih ve 6/2699 sayılı 
Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenine tevdi 
buyurulduğundan Dahiliye encümeni mazbatasi-
le birlikte ve Dahiliye müsteşarının huzurile ted-
kik ve müzakere olundu. 

431 sayılı kanun hükümlerine göre millî hu-
dud dışında bulunan ölü General Enverin Ve 
kardeşi Kâmilin çocukları evlenme yaşma gel
miş ve bulundukları yerlerde evlenmelerine im
kân olmadığı gibi durumlarında anavatana av
detlerine engel olacak bir hal de görülmemiş ol
duğu esbabı mucibesile hazırlanan kanun lâyi
hası encümence esas itibarile kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin Türk vatandaşlığı sıfatı
nın iade edildiğine dair olan birinci maddesi 
431 sayılı kanundaki vatandaşlıktan müebbeden 
mahrumiyet hükmünü ve bu hükümde münde
miç mefhumu zâfa uğratır mahiyette görülerek 
bü madde maksadı temine daha elverişli bir şe
kilde yeniden kaleme alınmıştır. 

431 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan 

muamelelerin bu kanunun meriyetinden sonra 
yeniden bazı hak ve iddialar dermeyanına ma
hal verilmemesi için yazılış tarzı encümence 
değiştirilmiştir. 

Hükümetin üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

431 sayılı kanunun İcra Vekilleri Heyetince 
tatbik edilmiş olması dolayısile bu kanun hü
kümlerini tatbika da İcra Vekilleri Heyetinin 
memur olacağı hakkmda Dahiliye encümeni 
mütaleası yerinde görülerek Dahiliye encümeni
nin bu maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Encümence kabul edilen lâyiha; Umumî He
yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Çağıl Salâh Yargı 

Antalya Balıkesir 
Numan O. Niyazi Burcu 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Manisa 

Refik İnce 
Trabzon 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
R. özsoy 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Zonguldak 

Kâtib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 
Konya 

G. Gültekin 
Rize 

Dr. S. A. Dilemre 

F. A. Barutçu Şinasi Devrin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahpeyker, Türkân, Ali, Bana ve Hümeyranın 
Türkiyeye avdet etmelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — ölü Enver çocukları Mahpey
ker, Türkân ve Ali ile biraderi Kâmil kızı Ra-
nanm ve İsmail Hakkı kızı Hümeyranm Türki
yeye avdet etmelerine müsaade ve Türk vatan
daşlığı sıfatlan iade edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun meriyetinden ev
vel 341 sayılı kanun hükümlerinden doğan bü
tün hukuki netice ve muameleler mahfuzdur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

18-V-1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F. Silay N. Tınaz 
Da.V. Ha.V. ' Mal. V. 

Faik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya Ç. Ercin 

4 -
1 DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Mahpeyker, Türkân, Ali, Bana ve Hümeyranın 
Türkiyeye avdet etmelerine dair kanun lâyihası 

i MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
| nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı : 131) 



ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Mahpeyker, Türkân, Ali ve Hümeyranm Türki-
yeye avdet etmelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — ölü General Enver çocukları 
Mahpeyker, Türkân ve Ali ile biraderi Kâmil 
kızı Bananm ve İsmail Hakkı kızı Hümeyranm 
Türk vatandaşlığına kabul ve TürMyeye gel
melerine müsaade edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun meriyetinden ev
vel birinci maddede adlan yazılı olanlar hak
kında 431 sayılı kanun hükümlerine göre ya
pılmış olan muameleler muteberdir. 

MADDE 3 -
baren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»*©-« 
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S. Sayısı: 132 
Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına zeylen imza olunan 
Anlaşma, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
mevkii meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Romanya Ticaret Anlaş
masına müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları 

(3/39, 1/99) 

Türk - Romen ticaret Anlaşmasına zeylen imza olunan Anlaşma, 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden mevkii meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası (3/39) 

T. G. 22 -III - 1939 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1323 [ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5 ikinci kânun 1938 tarihli Türk - Romen ticaret Anlaşmasına' zeylen 6 birinci kânun 1938 tari
hinde Ankarada imza olunan Anlaşmanın 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden îcrai Ve
killeri Heyetince tasdik olunmuştur. 

Bahsi geçen kanunun 3 ncü maddesine tevfikan Yüksek Meclisin tasdikma arzını rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

KaTarname sureti 

5 ikinci kânun 1938 tarihli Türk - Romen ticaret Anlaşmasına zeylen 6 birinci kânun 1938 tari
hinde Ankarada imza ve Hariciye vekilliğinin 15 kânunuevvel 1938, 3 - III - 1939 tarih ve 26025/609, 
32015/85 sayılı tezkerelerile tevdi olunanı ilişik Anlaşma icra Vekilleri Heyetinin 14 - III - 1939 ta
rihli toplantısında tedkik ve mütalea edilerek 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden met
ninde yalzılı tarihten muteber olmak üzere tasdiki onanmıştır. 

14-IH-1939 
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Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına müzeyyel Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

lâyihası (1/99) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5176 

27 - XI - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına müzeyyel Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 20 - XI I -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe mazbatası 

Hükümetimizle Romanya Hükümeti arasında 6 birincikânun tarihinde Ankarada imza edilen 5 
ikincikânun 1938 tarihli Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına müzeyyel Anlaşma yüksek tasvib nazar
larına arzedilmiştir. 

Ticaret mukavelenamesinin, bir ay önceden ihbar etmek şartile, her an feshedilebileceğini mutazam-
mın olan işbu müzeyyel anlaşma her iki memleket arasındaki ticarî münasebatın daha ziyade emni
yetle inkişafına yardım edeceğini arzederken Hükümetimiz bu suretle hareketin gerek millî menfaati
mize gerekse iktisadî prensiplere uygun olduğunu ilâveye mücaseret eyler. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/99f 3/39 

Karar No. 20 

31 V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türk - Romen ticaret Anlaşmasına müzeyyel 
Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 20 -
X I I - 1938 tarihli kararile Yüksek Meclisin tas
vibine arzedilen kanun lâyihası encümenimizce 

tedkik ve müzakere olundu: 

îki Hükümet arasmda ınevcud ticarî münase
betlerin emniyetle inkişafını kolaylaştıracak ma
hiyette görülen kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi 

Erzincan 
S. Ankan 
Aydın 

Mümtaz Kaynak 
Diyarbakır 

Dr. I. Tali öngören 
îzmir 

Halil Menteşe 
Tekirdağ 

Yahya Kemal Beyatlt 

M. M. 
Konya 

M. Göker 
Bolu 

H. C. Çanibel 
Elâziğ 

F. Aykaç 
Kars 

M. Akyüz 

Kâtib 
istanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Erzurum 

P. Bemirhan 
Manisa 

H. Bayur 
Tokad 

N. Poroy 

( S. Sayısı : 132 ) 



— 3 — 
tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 
Esas No, 1/99 3/39 
Karar No. 33 

16 -VI - 19S9 

Yüksek Reisliğe 

5 - I - 1938 tarihli Türk - Romen ticaret An-
laşmsma müzeyyel 6 - XII -1938 tarihli Anlaş
manın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 20-XII-1938 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ikamın lâyihası Hariciye encümeninde müza-
ikere ve tasvib edildikten sonra Encümenimize gel
miştir. 

2294 sayılı kanunun Hükümete verdiği salâ
hiyete istinaden işbu Anlaşmanın imza edildiği 
günden itibaren meriyete girmesi hakkındaki ka
rarın tasdikini isteyen Başvekâlet tezkeresi, An
laşmanın tasdikini isteyen kanun lâyihasile bir
leştirilerek müzakere ve tedkik edilmiştir. 

5 ikinci kânun 1938 tarihli Anlaşmanın bir 
sene daha temdidini temin eden ve yalnız bu 
müddet esnasında bir ay evvelden ihbar şıartile 
feshini mümkün kılan bu müzeyyel Anlaşma iki 
memleket arasındaki mübadele şartlarında istik
rarı teinin edememekle beraber her gün değişen 
iktisadî şartlar içinde Anlaşmanın yükleyeceği 
külfetlerden süratle kurtulma imkânını vermesi, 
iktisadî menfaatlerimize muvafık görülmüştür. 

Kanun lâyihasının birinci maddesinde 5 ikin
ci kânun 1938 de akdedilen Anlaşma 6 birinci kâ
nun 1938 ve 6 birinci kânun 1938 de imzalanan 

müzeyyel temdid Anlaşması 5 ikinci kânun 1938 
olarak yanlış gösterilmiş olduğundan bunlar tas
hih edildikten sonra müzeyyel anlaşmanın meri
yet tarihi de birinci maddeye ilâve edilerek tadi-
len kabul edilmiştir. 

Müzeyyel anlaşmanın meriyet tarihi birinci 
maddeye ilâve edildiğinden ikinci madde lüzum
suz kalmış ve tayyedilmiştir. 

Üçüncü madde ikinci, ve dördüncü madde 
üçüncü olarak kabul edilmiştir. Bu tadilâtla ka
bul edilen lâyihanın Umumî Heyette müzakere 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına karar-
verildi. 

M. M. Kâtib 
Aydın îzmir 

N. Topcoğlu 
Afyon K. Ankara 

İzzet Akosman A. Ulus 
Erzincan Eskişehir 
S. Başotaç Emin Sazak 
Gümüşane içel 
Edib Tor Dr. M. Berker 
Konya Konya 

Kâzım Okay H. Dikmen 
Siird 3 Zonguldak 

Naki Bekmen ff. Karabacak 

îktısad E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Diyarbakır 

N. Sünkitay 
Gazianteb 

Nuri Pazrbaşı 
Kastamonu 

M. Celâl Bay ar 
Rize 

ff, Cavid 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Türk - Romen ticaret Anlaşmasına müzeyyel An
laşma hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Hükûmetile Roman
ya Hükümeti arasında 1938 yılı birinci kânun 
ayının 6 ncı günü Ankarada akid ve imza edi
len 5 ikinci kânun 1938 tarihli Türk - Romen 
ticaret anlaşmasına müzeyyel Anlaşma tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müzeyyel anlaşma, 
metinde tesbit edilen tarihte meriyete girecek
tir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkammı tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20-XII-1938 
Bş. V. 
G. Bayar 

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

Mf. V. 
8. Arıkan 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk - Romen ticaret Anlaşmasına müzeyyel An
laşma hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Hükûmetile Roman
ya Hükümeti arasmda 5 ikinci kânun 1938 ta
rihli Türk - Romen ticaret Anlaşmasma müzey
yel 6-XII-1938 tarihinde Ankarada akid ve 
imza edilen müzeyyel Anlaşma imzası tarihin
den muteber olmak üzere tasdik edilmiştir, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı tatbika 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

» • • « 
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S. Sayısı: 135 
Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müte
allik muahedeye bağlı I numaralı protokolde Çoruh vilâye
tinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin 
halen merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan 
notaların adı geçen mukavelenin cüzü mütemmimi olarak 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî müda

faa encümenleri mazbataları (1/110) 

T.C. 
Başvekâlet 27 - IV -1939 

Kararlar Dairesi 
Müdürlüğü 

Sayı: 6/2134 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud hâdise ve ihti
lâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen mu
kaveleye bağlı (.1) numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi -olarak gösterilen Rize, adı ge
çen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan notaların, mezkûr mu
kavelenin cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 19 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 15 temmuz 
1937 tarihinde Moskovada imza edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2-VI-1938 tarihli top
lantısında kabul ve tasdik buyurulan ve tasdiknameleri 5-IV-1939 tarihinde Ankarada teati olu
nan «Hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline» müteallik mukavelenameye bağlı 1 nu
maralı "protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen 
merkezi bulunan, Artvinle değiştirilmesi lüzumu Dahiliye vekâleti tarafından işar edilmiş oldu
ğundan, tadilâtın yapılması için mukavelenamenin teatisi esnasında Yüksek Akid Tarafların sa
lahiyetli murahhaslarınca, ilişik olarak takdim olunan, notalar teati edilmiştir. 

2 — Diğer taraftan ayni mukavelenin ayni protokolünde imza ve teati olunan aslı fransızca 
nüshasında mevcud bulunan Şavşet kazası kaymakamı, komiser muavini olarak, türkçe metinde 
gösterilmemiş olduğundan ve fransızca .metin esasen iki taraf arasında muteber olduğuna ve Sov
yetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ile Şavşet kazası da hemhudud bulunduğuna nazaran, 
protokole, hudud komiser muavini olarak, Şavşet kaymakamanın da ilâvesi lâzımgelmektedir, Bu 
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itibarla esasen fransızca metinde mevcud olan atideki fıkranın 3 sayı altında olarak protokolün Â 
fıkrasına eklenmesi lüzumu aşikârdır: 

«3 — Daimî makamı Şavşette olan Şavşet kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağın tepesine kadar uzanacaktır.» 
Yukarıdaki şekilde tadiline lüzum hâsıl olan 1 numaralı protokolün bir sureti ilişiktir. 
3 — Birinci paragrafta mevzubahs olan notalarla 2 nci paragrafta anılan ve imza edilmiş olan 

mukavele kısmının kanuniyet kesbetmesi ve meriyet mevkiine girmesi, Büyük Millet Meclisinin teft-
sib ve tasvibine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/110 
Karar No. 17 

31 -V -1939 

Yüksek 'Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile . Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hüdud hâdise 
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteal
lik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovaya imza 
edilen mukaveleye bağlı (1) numarlı protokolde 
Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gösterilen Rize, 
adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle 
değiştirildiğine dair teati olunan notaların, mez
kûr mukavelenin cüzü mütemmimi olarak kabul 
ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - IV -1939 ta
rihli kararile Yüksek Meclcisin tasvibine arzedi-
len kanun lâyihası Hariciye vekâleti kâtibi umu-
nişinin huzurile Encümenimizce tedkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyiha esas itibarile Encümenimizce tasvibe 

şayan görülmüş ve metinde zikredilen tadilât tas-
vib edilerek havalesi mucibince Millî Müdafaa 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Arikan 
Aydın 

Mümtaz Kaynak 
Diyarbakır 

Zeki Mesul Alsan 
İzmir 

Halil Menteşe 
Tekirdağ 

M. M. 
Konya 

M. Oöker 
Bolu 

H. C. Çambel 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
Kars 

M. Akyüz 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. î. T. öngören 
Erzurum 

P. Demirhan 
Manisa 

H. Bayur 
Tokad 

Yahya Kemal Beyath N. Poroy 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B...M.M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/110 
Karar No. 12 

17-VI-1939 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudud hâdise 
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müte
allik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada im

za edilen mukaveleye bağlı (1) numaralı pro
tokolde Çoruh vilâyetinin merkez olarak gösteri
len Rize, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan 
Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan nota-
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larm, mezkûr mukavelenin cüzü mütemmimi ola
rak kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna 
dair olup Hariciye encümenince bilmüzakere 
yapılan mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilen Başvekâletin 27 nisan 1939 tarihli ve 
6/2134 numaralı tezkeresi Hariciye ve Millî Mü
dafaa vekillikleri memurları huzurunda okun
du ve görüşüldü: 

Lâyiha encümenimizce aynen kabul edilmiş 
ve Yüksek Heyetin tasvib nazarma arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunuİmuşiur. 
M. M. En. Es. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Malatya 
0. Koptagel 

Samsun 
A. F. Engin 

Urfa 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Kars 

Ş. Karacan 
Maraş 

H. Reşid Tankut 
Sayhan 

Sinan Tekelioğlu 

Ahmed Yazgan 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Konya 

V. Bügin 
Muğla 

L S. Güney 
Sinob 

C. K. încedayı 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve ihtilâf
larının sureti tedkik ve halline müteallik 15 tem
muz 1937 tarihimde Moskovada imza edilen muka
veleye bağlı l numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Rize, adı geçen 
vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştiril
diğine dair teati olunan notalar adı geçen muka
velenin cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdi

kimi dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasmda 
hudud hadise ve ihtilaflarının sureti tedkik ve 
halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Mos
kovada imza edilen mukaveleye bağlı (1) numa
ralı protokolde Çoruh vilayetinin merkezi olarak 
gösterilen Rize, adı geçen vilâyetin halen mer
kezi olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olu
nun notalar adı geçen mukavelenin cüzü mütem
mimi olarak kabul ve tasdik edilmişlerdir. 

MADDE 2 — işbu mukaveleye bağlı 1 nu
maralı protokolün 1 nci maddesinin A fikrasma 
3 ncü numara olarak atideki kısmı ilâve olunmuş 
ol ab mukavelenin cüzü mütemmimini teşkil et
mektedir: 

« 3 - Daimî makamı Şavşetde olan Şavşet kay
makamı. 

Faaliyet şubesi Devtabandan Kanlıdağm te
pesine kadar uzanacaktır.» 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - IV -1939 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.V. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. ve G. I. V. V. 

H. Çakır 
Zr. V. ve Na. V. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

(S . Sayısı i 135) 
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Bay Büyük Elçi, 

Hudud hâdise ve ihtilâflarının tedkik ve halline mütedair, Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyetik 
Sosyalist Şûralar ittihadı arasında, 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovoda imzalanan mukaveleye aid 
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada, 1 numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselans
la rina bildirmekle şeref duyar ve bu vesile ile de derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim. 

Bay A. Terentiev Ş. Saraçoğlu 
Sovyet Büyük Elçisi 

Ankara 

Bay Vekil, 

Aşağıda metni bulunan. 5 cari tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şereflenirim : 
«Bay Büyük Elçi, 
Hudud hâdise ve ihtilâflarının tedkik ve halline mütedair, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sos

yalist Şûralar ittihadı arasında, 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imzalanan mukaveleye aıa 
tasdiknameleri teati ettiğimiz şu sırada 1 numaralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Artvinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselans
larına bildirmekle şeref duyar ve bu vesile ile de derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim». 

Yukarıdaki hususatı nazarı itibare alarak tama mile mutabık kaldığımı bildirir ve bu vesile ile de 
Ekselânlarına derin saygılarıma aid teminatımı yenilerim. 

Bay Ş. Saraçoğlu T. Terentiev 
Hariciye Vekili 

Ankara 

( S. Sayısı : 135 ) 



S. Sayısı: 136 
Ecnebî memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton kok kö
mürünün gümrük resminin indirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/47) 

T. C. x 

Başvekâlet 1-8 - 1938 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/4091 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi 
haüdnnda îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 - VII -1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
• C. Bayar 

55 bin ton kok kömürünün tenzili! gümrük resmi ile idhaline dair kanunun esbabı mucibesi 

Gteçen sene orman kanununun tatbik edilmesi münasebetile kâfi mikdarda odun katiyatı yapılama
mış olduğundan odun satışı azalmış buna mukabil kok kömürü sarfiyatı evvelki seneye nazaran yerli 
fabrikaların istihsal kabiliyetleri üstüne çıkmış olduğundan 20 bin ton kok kömürünün idhaline za
ruret hâsıl olmuş ve Ankara Memurin kooperatif şirketi tarafından idhal edilerek memleketin mah
rukat ihtiyacı karşılanmıştır. Sömikok fabrikasının geçen sene ağustos nihayetinde 35 bin ton sto
ku bulunmakta idi. Bu sene ise ağustos nihayetinde ancak 7 bin ton stoku bulunacaktır. Ayrıca ge
çen seneden bu seneye devredilmiş tüccar elinde takriben 14 bin ton ecnebi ve 20 bin ton da yerli kok 
kömürü stoku bulunduğu tahmin edilmektedir. Buna Sömikok fabrikasının bir senelik istüısalâtı 
olan 55 bin tonu da ilâve edersek önümüzdeki kış başlangıcından gelecek sene kış başlangıcına kadar, 
gazhanelerin kok istihsali olan 30 bin ton ile beraber 126 bin ton kok kömürü, istihlâki karşılamak üze
re memlekette mevcud bulunacaktır. 

Buna mukabil geçen senenin : -• 
1 - Sömikok fabrikasının geçen sene kış mevsimi başmda stoku 35 bin ton 
2 - Sömikok fabrikasının senelik istihsalâtı 55 > » 
3 - Tüccarların geçen sene hariçten getirib sattığı tahminen 20 » » 
4 - Yerli gazhanelerin istihsalâtı 30 > > 

140 bin ton 
Sarfiyatına mukabil bu sene kok kömürü istihlâki % 30 fazla ile 182 bin tona baliğ olacağı tah

min edilmektedir. 
Memlekette kömür darlığına mahal verilmemesi için bu sene takriben 55 bin ton kok kömürünün 

, hariçten idhaline lüzum görülmektedir. 
îdhal edilmesinde zaruret hâsıl olan bu 55 bin ton kok kömürü hali hazırda meri gümrük resmi 

ile idhal edildiği takdirde İstanbul cif fiati tonu takriben 15 - 16 lira olduğu halde bütün vergi, 
resim ve masraflarla Istanbulda depoda toptan satış fiati 30 lirayı geçmektedir. Halbuki sömi-
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kok Istanbulda Kuruçeşmede depoda vasıta üzerinde teslim toptan tonu 21 lira olarak satılmaktadır. 
Bu suretle yerli ve ecnebi kök toptan satış fiatları arasmda hâsıl olan 9 liradan fazla fark çok yük
sektir. Bu farkın daha makul ıbir hadde inmesi için eccnebi kok toptan satış fiati tonu 25 lirayı geç
meyecek surette gümrük resminin (7,5) liradan (2) liraya indirilmesi muvafık görülmektedir. 

Bu takdirde ecnebi kok kömürünün cif fiati 16 lira ton olursa Istanbulda depoda toptan 
satış fiati : 

Cif istanbul fiati 16 lira/ton 
Teklif edilen gümrük resmi 2 » » 
Oktruva 0.2 » » 
Dizbarko ve rıhtım 1.16 » •» 

olacaktır. 

Muamele vergisi 
Gümrük muamelesi ve masrafı 
Tahliye, depo ve sair masarif 
Finansman 
Tahmil 
Kâr 

19.36 
1.94 
0.50 
1.00 
1.00 
0.20 
1.00 

Istanbulda depoda vasıta üzerinde 25.00 lira/ton 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/47 

Ka,ra>r No. 4 

29 - IV - 1939 

Yüksek Reisliğe 

• Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin 
ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi 
hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanan ve icra/ 
Vekilleri Heyetinin 2 - VII - 1938 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması karar altı
na alınan kanun lâyihası beşinci içtima devresi 
sonunda Iktısad vekili hazır olduğu halde ted-
kik, müzakere ve birinci maddesi tadilen kabul 
edilerek havalesi mucibince diğer encümenlere 
verilmiş ise de Meclisin, intihabın yenilenmesine 
katrar vermesi üzerine Dahilî nizamnamenin 69 
ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Bu defa Hükümetin talebi i]e işbu kanun lâ-
yihaJSı encümenimize havale edilmiştir. 

Yeniden tedkik neticesinde eski encümenin 
aşağıdaki mazbatası aynen kabul edilmiştir: 

Lâyihanın esbabı mucibesinden de anlaşıldı
ğın & göre orman kanununun tatbikından sonra 

memlekette kok kömürü sarfiyatı birden bire 
yükselmiş ve mevcud kok istihsalâtı ihtiyacı kar-
şılıyamamıştır. 

Yapılan hesablara göre memleketimizin sene
lik kok ihtiyattı yüz elli bin ton derecesinde olub 
mevcud sömikok fabrikasile gazhanelerin istih
salâtı ise 90 - 95 bin ton kadardır ki ıbu hesaba 
nazaran haliçten şimdilik 50 - 60 bin ton kokun 
getirilmesi zarurî görülmüş ve Hükümetçe 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden (55) 
bin ton kömürün idhaline ve mevzu gümrük res
minin 7,5 liradan 2 liraya/ indirilmesine karar 
verilmiştir. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz lâyihanın 
mucib sebeblerini yerinde görmüş ve gümrük res
minin tenziline aid îcra Vekilleri Heyeti kararmı 
tasdik eden bağlı kanun lâyihasını aynen kabule 
karar vermiştir. 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Ancak 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 

istinaden alman Heyeti Vekile karan daha evvel 
meriyet mevkiine girmiş olduğundan lâyihanın 
birinci maddesi bu maksada göre tavzih ve tadil 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

îk. E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydm îzmir 

/. Sabuncu N. Tapcuoğlu 

Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
8. Başotaç 

Gümüşane 
E. Tor 
Kars 

K. Ankh 
Zonguldak 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Eskişehir 
E. Sazak 

içel 
Dr. M. Berker 

Niğde 
Dr. R. F. Talay 

H. Karabacak 

Edirne 
F. Balkan 
Gazianteb 
İV. Pazarbaşı 
izmir 

B. Anman 
Siird 

İV. Bekmen 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 
Esas No. 1/47 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

5 - V - 1939 

Hariçten getirilecek 55 000 ton kok kömürü
nün gümrük resminin iki liraya indirilmesine dair 
îktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetinin 2 -VII - 1938 tarihli toplantısında ka
bul ve Yüksek Meclise arzı kararlaşan kanun lâ
yihası beşinci devrenin infisahına binaen tekrar 
Encümenimize havale edilmekle Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti müsteşarı ve Gümrükler umum mü
dürü ve îktısad vekâleti memuru hazır olduğu 
halde Encümenimizce müzakere ve tedkik edildi.̂  

Hükümetin ve îktısad encümeninin gösterdiği 
mucib sebebler yerinde görülerek îktısad encüme
ninin tadili veçhile kanun aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve I. E. R. N. 
istanbul 
8. Uraz 

Çanakkale 
Atıf Kamçil 

Denizli 
F. A. Akça 

Sinob 
H. Orucoğlu 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

M. M. 
istanbul 
8. Uraz 
Çorum 

8. Köstekçioğlu 
Mardin 

S. Düzgören 
Tunceli 
M. Yenel 

Kâtib 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
Ş. Baran 
Niğde 

Naim Erem 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/47 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

30 - V - 1939 

Hariçten getirilecek 55 000 ton kok kömürü
nün gümrük resminin indirilmesi hakkında îktı
sad vekilliğince hazırlan ıb icra Vekilleri Heyeti
nin 2-VII-1988 tarihli toplantısında Yüksek 

Meclise arzı kararlaştırılmış ve beşinci devre en
cümenleri tarafından müzakere ve tasvib edilmiş 
olan kanun lâyihası hükümsüz kalmış evrak ara
sında tekrar encümenimize havale olunmuştur.' 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Encümenimiz gerek lâyihanın mucib sebeıble-

rini ve gerek îktısad encümeninin ımütalealarmı 
yerinde bularak, 

Orman kanunu üzerine memlekette artaJn kok 
kömürü istihlâkini karşılamak ve mevcud tarife 
ve resimlerin tatbiki halinde yerli ve ecnebi 
kokun toptan satış fiatla'rı arasında hâsıl olacak 
büyük farkı makul bir hadde indirmek üzere 
55 000 tonluk idhalât için gümrük resminin ton 
başına iki liraya indirilmiş olmasını muvafık gör
müş ve 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden îcra Vekilleri Heyetince bu hususta 
alınan 2/9154 saydı kararı tasvibe lâyik bul
muştur. 

Encümenimiz îktısad encümeni tarafından 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 000 
ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi 
hakkında olub Başvekâletin 1 - VIII - 1938 tarih 
ve 6/4091 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan ve Büyük Meclisin intihabatmın yenilenmesi 
kararile hükümsüz kalan lâyihasının tekrar mü
zakere ve intacı Hükümetçe taleb edilmekle îkti-
sad? Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenle
rince yeniden müzakeresinden sonra mezkûr encü
menlerin mazbatalarile birlikte Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla îktısad vekili Hüsnü Çakır 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

1938 yılı zarfında memleketin kok kömür ih
tiyacını karşılamak üzere hariçten getirtilmesi 
kararlaştırılan 55 000 ton kömürün iç piyasa fiat-
larile mütevazin olmasını temin için gümrük res
minin 7,5 liradan iki liraya indirilmesi hususunda 
2294 sayılı kanuna müsteniden îcra Vekilleri Hey-

tanzim edilen birinci maddeye bir «bağlı» kelime
sinin ilâvesile bahsi geçen kararnamenin kanun 
lâyihasına1 raptını ve diğer maddelerin aynen 
kabulünü kararlaştırmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M, Bu M. M. Kâtifo 

Ağrı Rize 
İhsan Tn>v K. Kani 

Bursa istanbul İzmir 
Dr. O. Kahraman A. Bayındır Ka. Dursun 
Kayseri Kırşehir Kırklareli 

Ö. Taşcıoğlu 1. Özkan H. Kuleli 
Kocaeli Manisa 

İbrahim Tolon F. Kurdoğlu 

etince ittihaz edilmiş olan kararın tasdiki maksa-
dile hazırlanmış olan kanun lâyihası Encümeni-
mizce de muvafık görülerek Maliye encümeninin 
hazırladığı metin aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu: 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 
M. Unsal F. Baysal 8. Day 

Kâtib 
istanbul Çanakkale Elâzığ 

F. öymen R. Bulaytrh A. F. Altay 
istanbul Kastamonu Kayseri 

O. B. Oöken T. Coşkan 8. Serim 
Kocaeli Muş Muş 

A. S. Akbaytuğan Ş. Ataman H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 19 - VI - 1939 

Mazbata No. 61 
Esas No. 1/47 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 136 ) 





HÜIMHETÎN TEKLİFİ 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton 
kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

Mj&jDDE 1 — Ticaret mukavelesi veya modüs 
vivendi akdetmeyen Devletler ülkesinden Türki-
yeye yapılacak idhalâta memnuiyetler veya tah-
did veya takyidler tatbikma dair 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete is
tinaden 2/9154 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kara
rı mucibince kok kömürünün bir tonundan alın
makta olan (7,5) lira gümrük resmi Ankara 
memurin kooperatif şirketi tarafından idhal edi
lecek 55 bin ton kok kömürü için (2) liraya in
dirilmiştir. 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DE&tŞTİRİŞl 

Hariçten idhal edilecek 55 bin ton kok kömü
rünün gümrük resminin 7,5 liradan 2 liraya 
tenziline dair îcra Vekilleri Heyetince verilen 

kararın tasdikim dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden gümrük 
tarifesinin 694/B pozisyonuna dahil kok kömü
ründen alnımakta olan 7,5 lira gümrük resminin 
2 liraya indirilmesine dair İcra Vekilleri Heye
tince 2 - VII - 1938 tarihinde verilen 2/9154 sa
yılı karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

2 - VH - 1938 
Bş. V. AÜ.V. M.M.V. 

('. İta yar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Mİ V. Na. V. ik. V. 

8. Ankan A. Ç et inhaya Ş. Krsebir 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 136 ) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİR 

Hariçten idhal edilecek 55 000 ton kok kömü-
runun gumruk resmunm ?[,5.liradan ıhı liraya 
tenziline'dair tcra[Ve%tl^ry Heyetirtpe verilen 

kararın tasdikine d<hr;künwn lâyıkasi 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesinin verdiği »alâhiyete istinaden^ giiinriik 
tarifesinin 694/B pozisyonuna dahil kok kömü-, 
ründen alınmakta olan 7,5 lira gümrük resmi
nin iki liraya indirilmesine dair İcra Vekilleri 
Heyetince 2 - VII -1938 tarihinde verilen bağlı 
2/9154 sayılı karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 
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KARARNAME 

Orman kanununun tatbikına başlanması üzerine istihlâkâtı fazlalaşan kok kömürünü memle
ketimizdeki fabrikaların istihsalâtı karşılayamıyacağı anlaşıldığından kok kömürü için mevzu ton 
başına 7,5 lira gümrük resminin, hariçten idhali zarurî görülen ve Ankara Memurin kooperatifi 
tarafından getirilecek olan 55 bin ton kömüre münhasır olmak üzere, 2 liraya indirilmesi, Iktı-
sad vekilliğinin 25 - VI -1938 tarih ve 8/7116/27024 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 1 - VII -
1938 tarih ve 23279/20870 sayılı mütaleanamesi üzerine 2294 sayılı kanun hükmüne tevfikan İcra 
Vekilleri Heyetince 2 - VII -1938 tarihinde onanmıştır. 

•«• *m>m<^*- «•••• 
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S. Sayısı: 137 
Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/14) 

T. C. 
Başvekâlet 17-III-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/1226 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyanet işleri reisliğinin teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanunda ve bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cedvelde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
7 - III -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanun ile ona bağlı (A) işaretli 
kadro cedveli aşağıda yazılı sebeblerden dolayı değiştirilmiş ve yeni kanun lâyihası ile kadro cedveli 
ilişik olarak arz ve takdim kılınmıştır. 

Birinci maddede, Diyanet işleri reisliği merkez teşkilâtmm bir muavinlik ile dört şubeden terek-
küb eylediği gösterilmiş ve bu şubelerin isimleri de ayrı ayrı sayılmıştır. 

Riyaset teşkilâtının kazalara kadar dahil, ve riyasetin tedviri ile mükellef bulunduğu umur ve me
sailin çok mühim ve mesuliyetli olması bir muavinlik ihdasını zarurî kılmış ve birinci maddeye ilâve 
edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliğinin bu güne kadar türk dilinde ve kendi mesleki dahilinde neşretmş olduğu 
mühim eserlerin sayısı 20 cildi bulmaktadır. Bunlardan -14 cildi türk harfleriledir. Diyanet işleri 
Reisliğinin bu gibi neşriyat ile meşgul bulunan ilmî siklet merkezi beş kişilik müşavere heyetidir. 
Riyasetin ilmî vazifesinin en mühimleri burada temerküz etmesine ve buraya alınacakların bu mes
lekte ihtisas sahibi olmaları şart «kılınmasına binaen müşavere heyeti azalarının maaşları seksen lira
dan, doksan liraya çıkarılmıştır. 

Teadül kanununun 10 ncu maddesine göre mafevki olmayan memuriyetlerden merkezde zat işleri 
ile yazı işleri müdürleri vardır. Bütün muamelât yalnız bu iki müdürlükle idare edilmekte olması 
noktasından vazifeleri ağır olan bu müdürlüklerle buradaki memurların maaşları birer mikdar yük
seltilmiş ve yazı işlerine bir kâtiblik kadrosu ilâve edilmiştir. 

Muamelâtın bilhassa teküsüf ettiği muamelât ve sicil kalemlerinde istihdam edilen memurların va
zife, salâhiyet ve mesuliyet derecelerinin esaslı bir şekilde tayinine medar olmak üzere aralarında 
hakikî bir iş bölümü vücude getirmeye katği zaruret hâsıl olmuş ve ötedenıberi tekaüd tahsis mua
meleleri, tahakkuk hesaib ve sicil işlerile bilfiil meşgul olan üç memurun maaş kadrosu vezifelerinin 
ehemmiyetile mütenasip bir dereceye yükseltilerek vazifenin mahiyetine göre tahakkuk, sicil, tahsis 
mmurluğu diye unvainlandırılmıştır. 

Sırf ticaret maksadile ve gelişi güzel bastırılmakta olan takvimlerde vakitlerin ve bayram gün-
' lerinin biri birine karıştırıldığı ve hiç birinin diğerine uymadığı görülerek bunun ıslahı işin ras&t 



t ane direktörlüğü ile yapılan muhabere neticesinde Diyanet işleri reisliğinee her sene yalnız istanbul 
için değil, bütün memlekete şamil olmak üzere muayyen vakitleri, bayra'm günlerini ve ay başlarını 
gösterir dürüst bir takvim çıkarılmasına ve bunun içinde heyet ilminden yüksek mezuniyet imtihanı 
vermiş birimin muvakkit namile vazifedar edilmesine lüzum hâsıl olmuş ve kadroya ilâve edilmiştir. 

Taşra memurları meyanında teadül kanununun 19 ucu derecesinde onar lira maaşlı 277 aded 
müfti olub bunların bir çoğu en az yirmi yıldan fazla bir zamandan beri bu maaşla çalışmaktadır. 
Bunlarm içinde 25, 30 ve haitta 40 seneden beri lıiç fasılasız müftilik yapanlar pek çoktur. Mesleki 
iktidar ve ehliyetleri, rejim ve vazifeye sadakat ve bağlılıkları müsellem ola'n ve aldıkları cüzî ma
aşla aile geçindirmek ve ayrıca çocuklarını da okutmak "gibi vatanî ve millî vazifelerini yapmak 
zaruretinde bulunan bu müftilerin maaşları da birer mikdar yükseltilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 19 -Yi - 1939 
Mazbata No. 60 
Esas No. 1/14 

Yüksek Reisliğe 

Diyanet işleri reisliğinin teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2800 sayılı kanunda ve bu kanuna 
bağlı (A) işaretli eedvelde değişiklik yapılması 
hakkında olub Başvekâletin 17 - I I I - 1939 tarih 
ve 6/1226 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş ol
makla Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kon
trol umum müdürü ile Diyanet işlerinden gönde
rilen memur hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

1452 sayılı kanuna bağlı eedvelde tesbit edi
len Diyanet işleri riyaseti kadrosunda bir kısım 
memuriyetler tasarruf edilmek suretile 2800 sa
yılı teşkilât kanunile bazı tadilât yapılmıştı. Es
babı mucibe lâyihasında gösterilen sebeblere ve 
bilhassa bu daire memurlarının pek çoğunun ma
fevkleri olmamak sebebile terfi edememekte olma
larına binaen bu tadilâtın hazırlandığı ve bu 
meyanda bazı memuriyetlerin de ilâvesine lüzum 
görüldüğü anlaşılmış ve lâyiha ile teklif edilen 
zammın 69 972 liradan ibaret bulunduğu görül
müştür. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde, 
bu tadilâtın 10 lira maaşta gösterilen 12 müftü 
ile 12 lira maaşta derecede gösterilen 65 müftü 
maaşlarının dahi 14 liralık dereceye iblâğı sure

tile kabulü ekseriyetle muvafık görülmüştür. Yal
nız 2800 sayılı teşkilât kanununun bu cedvelle 
ilgili maddelerinin tadilile iktifa edilmesi maksa
dı temine kâfi görüldüğünden teşkilât kanunu
nun aynen mahfuz kalacak maddelerinin lâyiha
da tekrarına lüzum görülememiş ve bu maksadla 
yapılan tadilâtı havi lâyiha teşkilât kanunların
da kabul edilen bir hükmü ihtiva eden muvakkat 
bir maddede ilâve edilmek suretile Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysail Sırrı Bay 
Kâtib 

istanbul Bolu 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen 
Çanakkale Elâzığ 

R. Bulaytrlı M. F. Altay 
istanbul Kastamonu Kayseri 

G. B. Göker T. Goşkan S. Serim 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
B. Denker M. Seyfeli A. S. Akhaytuğan 

Muğla Muş Yozgad 
B. Kitabet Ş. Ataman A. Sungur 

( S. Sayısı : 137 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği teşkilâtı, 
bir reisin idaresi altında, merkezde bir reis mua
vini ile aşağıda yazılı heyet ve müdürlüklerden 
terekküb eder: 

A) Müşavere heyeti, 
B) Mushaflar ve dinî eserler tedkik heyeti, 
O) Zat işleri müdürlüğü, 
Ç) Yazı işleri müdürlüğü. 
Taşra teşkilâtı: Müfti, müsevvid, vaiz ve 

dersiamlarla ku'an öğreticilerden mürekkebdir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı teşkilâ
tın her birine aid vazifeler bir nizamname ile 
tayin olunur. 

MADDE 3 — Diyanet işleri reisi, Başvekilin 
inhası üzerine Cümhurreisi tarafından tayin 
olunur. Reis muavini ile müşavere heyeti aza
ları, zat ve yazı işleri müdürleri Diyanet işleri 
reisinin teklifi ve Başvekilin inhası ve Cümhur-
reisinin tasdiki ile tayin olunur. 

Menkez kadrosunda dahil diğer memurlarla 
viiâyet ve kazalarda bulunan memurlar reislik 
tarafından tayin olunur. 

Müşavere heyeti azasının akaidi islâmiye ve 
ulûmu şeriyede ihtisası bulunan ulema arasın
dan seçilmesi şarttır. (Bu ihtisas keyfiyeti ni
zamnamede ayrıca izah edilecektir). 

MADDE 4 — Her vilâyet ve kaza merkezin
de Diyanet işleri reisliğine bağlı birer müfti 
bulunur. 

Müftilik inhilâl ettiğinde vilâyetlerde vali
lerin, kazalarda kaymakamların reisliği altında 
mahallindeki dersiam, vaiz, imam ve hatiblerle 
belediye azaları içtima ederek müftilik için lâ-
zımgelen ilim ve fazileti haiz zevat arasmdan 
gizli rey ile üç kişi seçerler. İntihabın neticesi, 
vilâyetin hususî mütaleası da ilâve olunarak, 
vilâyetten Diyanet işleri reisliğine bildirilir, in
tihab edilen üç zatten biri Reislikçe tercih oluna
rak tayin ve memuriyeti mahalline tebliğ olunur. 

Reislik, intihab edilen bu üç kişiden hiç birini 
münasib görmediği takdirde yeniden intihab 
yapılmak üzere evrakı mahalline iade edeceği 
gibi intihaba dahil olup ta bunlardan daha az 
rey almış olanlardan birini de intihab edebilir. 

BÜTÇE ENCSÜMENİNİN JMBĞİ^Tt^iİ 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2800 sayılı Diyanet işleri reis
liği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun bi
rinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Diyanet işleri reisliği teşlriKfctı, bir reisin ida
resi altmda merkezde : reis muavini, müşavere 
heyeti, za$ işleri müdürlüğü, yazı işleri müdür
lüğü ve mushaflar tedkik heyetinden; 

Taşrada ; Müftü, müsevvid, vaiz ve dersiam
lardan mürekkebtir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Diyanet işleri reisi, Başvekilin inhası üze
rine Cumhur Reisi tarafından tayin olunur. 

Reis muavini, müşavere heyeti azası ile zat ve 
yazı işleri müdürleri Diyanet işleri reisinin in
tihabı ve Başvekilin inhası ve Cumhur reisinin 
tasdiki ile tayin olunur. 

Müşavere heyeti azasının akaid ve ulûmu is-
lamiyede ihtisası bulunan ulema arasmdan seçil
mesi şarttır. 

YukarıM fıkralar haricinde kalan memurlar 
Reislik tarafından tayin olunur). ı 

(S . Sayısı: 137} 



- 4 
Mahallinde müfti intihabına lâyık kimse bu

lunmadığı anlaşıldığı takdirde doğrudan doğ
ruya Reislik makamınca evsafı lazmıeyi haiz bir 
zat müftü tayin olunur. 

MADDE 5 — Diyanet işleri reisliği merkez 
ve vilâyetler kadrosu bu kanuna bağlı cedvelde 
gösterilmiştir. îcabmda bu kadroda yazılı memu
riyetlerden birinde daha küçük dereceli bir me
murun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam 
olunanlara 1452 numaralı kanunun müsaid ol
duğu derecede maaş verilir. 

Diyanet işleri Reisliği merkez ve vilâyetler 
teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte 
olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, 
ifası Diyanet İşleri Reisliğine aid bir iş için 
orada teşkilât ve münhal vazife bulunup bulun-
mamasile mukayyed olmaksızın kadroda göste
rilen tahsisat ile dilediği yerde kullanılabilir. 

MADDE 3 — Diyanet İşleri Reisliği teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanun mül
gadır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden itibaren bir sene zarfında ve bir defaya 
mahsus olmak üzere müşavere heyeti azalıklarma 
akaidi islâmiye ve Ulûmu şeriyede ihtisası bu
lunanlardan Medresetül Mütehassisin (Süleyma-
niye Medresesi) ve Medresetülkuzat ile İlahiyat 
Fakültesi mezunlarından bulunmak veya Der
siam olmak ve ayni zamanda Devlet hizmetinde 
maaşla asgarî on beş sene çalışmış bulunmak şar-
tile, halen bulundukları maaş ve derece mevzu-
bahs olmaksızın tayin edilebilirler. 

Bu takdirde bu kanuna bağlı kadro cedve-
linde yazılı maaşı alırlar. Ancak bu maaşlar mün
hasıran Diyanet İşleri hizmeti için mükteseb bir 
hak teşkil eder. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Mezkur kanunun beşinci mad
desine bağlı (A) işaretli cedvel bu kanuna bağlı 
cedvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanuna bağlı 
cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen me
murların yeni derecelerine muhassas maaşları 
alabilmeleri, halen almakta oldukları maaşlarda 
1452 sayılı kanun hükümleri dairesinde müddet
lerini ikmal etmiş bulunmalarile mümkün olur. 

MADDE 4 — 7 nci madde aynen 

(S . Sayısı: W% 



MADDE 8 — Bu kânunun nÜkâmlerini icra
ya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

7 - m -1839 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

Bana Tarkan 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 5 — 8 nci madde ayneü 

Hükümetin teklifine bağlı 

CEDVEL 

Derece Memuriyet unvanı 

1 
3 

4 
10 
11 
12 

11 
12 
17 
10 

; — -

6 
9 

11 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
14 

Merkez memurları 

Reis 
» muavini 

Müşavere heyeti 

Aza 
Mümeyyiz ve kütüpane memuru 
Tedkik ve tasnif memuru 
Kâtib 

Mushaflar ve dinî eserler tedkik heyeti 

Reis 
Aza 
Kâtib 
Muvakkit (îstanbulda) 

Zat işleri müdürlüğü 

Müdür 
Sicil mümeyyizi 
Sicil memuru k 
Tahsis memuru 
Tedkik memuru 
Muamelât mümeyyizi 
Tahakkuk memuru 
Tedkik memuru 
Birinci smıf kâtib 
İkinci smıf kâtib 
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Aded 

1 
1 

5 
1 
1 
1 

(Îstanbulda) 

ı 
2 
1 
1 

" : 

\r :.. ••• 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

, 

Maaş 

150 
100 

90 
35 
30 
25 

30 
25 
14 
35 

* * 

70 
40 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
25 
20 



foeİeöe Mesıttriyet unvanı Aded Maaş 

11 
11 

7 
10 
12 
14 
11 
14 

6 
7 
9 
10 
11 
12 
14 
17 
18 
19 
12 
14 
17 
14 
17 
18 

10 
11 
14 
18 

Mubayaa ve levazım memuru 
Ayniyat muhasibi ve mutemed 

Yazı işleri müdürlüğü 

Müdür 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Kâtib 
Evrak memuru 
Kâtib 

Taşra teşkilâtı 

sınıf müftü 

» » 

» » 

1 nci 
2 nci 
3 neü 
4 ncü 
5 nci 
6 nci » » 
7 nci » » 
8 nci » » 
9 ncu » » 
10 ncu » » 
Müftü müsevvidleri 

» kâtibleri 

İstanbul müftülüyü yazı işleri ve levazım kalemi 

Mümeyyiz 
Ayniyat muhasibi ve mutemed 
Kâtib 
Kâtib daktilo 

Seriye dmlleri maJızeni kalemi 

11 Başmemuru 
14 Muhafaza ve muamele memuru 
14 Kâtib 

1 
1 

1 
1 
1 
i 
1 
1 

2 
2 
3 
16 
25 
35 
40 
200 
65 
12 
6 
5 
16 
6 
11 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

30 
30 

55 
35 
25 
20 
30 
20 

70 
55 
40 
35 
30 
25 
20 
14 
12 
10 
25 
20 
14 
20 
14 
12 

35 
30 
20 
12 

30 
20 
20 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

CEDVEL 

Derece 

; t 

1 
3 

4 
10 
11 
12 

11 
12 
17 
10 

'" 
6 
9 

11 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
14 
11 
11 

7 
10 
12 
14 
11 
14 

ı Memuriyetin nevi 1 

Merkez memurları 
Reis 

» muavini 

Müşavere heyeti 
Aza 
Mümeyyiz ve kütübane memuru 
Tedkik ve tasnif memuru 
Kâtib 

Mushaflar tedkik heyeti (Istaribulda)-
Reis 
Aza 
Kâtib 
Muvakkit (îstanbulda) 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 
Sicil mümeyyizi 

» memuru 
Tahsis memuru 
Tedkik » 
Muamelât mümeyyizi 
Tahakkuk memuru 
Tedkik memuru 
Birinci sınıf kâtib 
îkinci » » 
Mubayaa ve levazım memuru 
Ayniyat muhasibi ve mutemed 

Yazı işleri müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Kâtib 
Evrak memuru 
Kâtib 

Lded 

I 
1 

5 
1 
1 
I 

1 
2 
1 
1 

•r. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

(S.-Sayısı :• 137) 



- 8 -
Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Taşra teşkilâtı 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
14 
17 
12 
14 
17 
15 
17 
18 

Birinci sınıf müftü 
îkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Altıncı » 
Yedinci » 
Sekizinci » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müftü müsevvidleri 
» » 
» » 

Müftü kâtibleri 
» » 
» » 

.; 
f": 

>î 

2 
2 
3 

16 
25 
35 
40 

285 
6 
5 

16 
6 

11 
4 

70 
55 
40 
35 
30 
25 
20 
14 
25 
20 
14 
20 
14 
12 

İstanbul müftülüğü yazı işleri ve levazım kalemi 
10 Mümeyyiz 1 35 
11 Ayniyat muhasibi ve mutemed 1 30 
14 Kâtib 1 20 
18 » daktilo 1 12 

Seriye sicilleri mahzeni kalemi 
11 Başmemuru 
14 Muhafaza ve muamele memuru 
14 Kâtib 
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1 30 
1 20 
1 20 



S. Sayısı: 140 
Belediye kanununun 19 ncu maddesinin beşinci fıkrasının 

değiştirilmesine" dair olan 2571 sayılı kanunun I nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/162) 

T. C. 
Başvekâlet 29 - V -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2835 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye kanununa müzeyyel 2571 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil leri Heyetince 25 - V -1939 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Gıda maddelerinin temizliğine, sıhhiliğine dikkat etmek ,ve bunları murakabe altında bulun
durmak belediyelerin esaslı vazifeleri cümlesinden olup bu maksadla bütün halkı alâkadar eden 
etlerin fennî şartları haiz mezbahalarda kesilmesi esası derpiş edilmiştir. Belediyeler bu maksadın 
tahakkuku için büyük fedakârlıklara katlanarak bir çok yerlerde fennî mezbahalar tesis etmiş
lerdir. 

Etlerin sıhhî şartları haiz vasıtalarla ve ucuzca satış yerlerine nakli zephiyatın fennî şekilde 
ve murakabe altında yapılmasından beklenen faydaları tamamlayıcı bir unsurdur. 

Bundan başka mezbahaların sıhhî mülâhazalar dolayısile şehirler haricinde ve uzak yerlerde 
kurulmuş olması et nakliyatında alâkadarlara külfet tahmil etmekte olduğu gibi perakende surette 
yapılan nakillerin sıhhî ve fennî şartları haiz vasıta ve kaplarla ekonomik şekilde icrasma ekseri 
ahvalde imkân bulunmamaktadır. Bu iş belde sakinlerinin sıhhatile esaslı surette alâkadar ol
duğundan amme hizmeti şeklinde ve az bir ücretle et nakliyatının belediyeler tarafından yapılma
sı muvafık görülmüş ve kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır, 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encürrieni 23 - VI -1939 

Esas No. 1/162 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununa müzeyyel 2571 sayılı ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Daihüiye vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killerinin 25 - V - 1939 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının gönderildiğine dair Başvekâletin 29 mayıs 
1939 tarihli ve 6/2835 numaralı tezkeresi encü
menimize tevdi kılındığından tedkik ve müzake
re olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde de bildirildi
ğine göre gıda maddelerinin sıhhî bakımdan da
imî surette murakabe altında bulundurulması 
belediyelerim cümlei vazaifinden olması icab etti
ğinden etlerin sıhhî şartlan haiz vasıtalarla ve 
ucuzca satış yerlerine naklini temin maksadına 
matuf olan bu teklif encümenimizce de muvafık 
görüldü. 

Ancak bu vazifenin yalnız anezbahası olan be
lediyelere değil bütün belediyelere teşmili ve be
lediye meclislerince tesbit edilecek nakil ücret 
tarif esinin de Dahiliye vekâletince tasdiki ve mev-
cud maddeye bir frkra eklenmesi şeklinde teklif 
edilen hükmün, 2571 numaralı kanunun değişti 

rilmesi suretinde tanzimi kararlaştırıldı ve buna 
göre hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Heyetin 
tasvibine sunulmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim kılındı. 

Dahiliye En. R. R. V. Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Samsun 

C. Uybadm Atıf Tüzün M. A. Yürüker 
Kâtib 

Yozgad Anka'ra Bingöl 
Z. Arkant Fevzi Daldal N. Sahir 

Bursa Çanakkale Mardin 
F. Güvendiren H. E. Edib Ergin 
Erzurum Erzurum Giresun 
İV. Elgün Z. Soydenvir M. Akkaya 

İzmir Kars Kars 
M. R. Mimaroğlu E. özoğuz Z. Orhun 

Kayseri Keyseri Malatya 
A. H. Kalaç N. Toker Emrullah Barkan 

Srvas Tokad Edirne 
M. Ş. Bleda Galib Tekel O. Şahinbaş 

Zonguldak • Zonguldak 
/. E. Bozkurt Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 140 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye kanununa mmeyyel 2571 sayü% kanunun 
,1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihan 

MADDE 1 — 2571 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin ilk bendine (işletmek) kelimesinden son
ra aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

(Ve fennî mezbahası olan yerlerde kesilen 
etleri belediye meclisince tayin edilecek ücret 
mukabilinde toptancı ve perakendeci kasab dük
kanlarına nakletmek). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26-V-1939 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Stlay 
Da. V. 

Faytk Ozirak 
Mf. V. 

yücel 
S. î. M. V. 

Dr, E. Alataş 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
Bana Tarkan 

Mu, Mü. V. 
A. Çeünkaya 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağraü 
îk.V. 

U. Çakır 
ZT. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

1580 numaralı belediyeler kanununun 19 ncu 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde^ 

değiştirilmiştir 

MADDE 1 — Belediye hududları dahilinde 
muayyen mmtakalar arasmda yolcu nakil va
sıtası olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel 
troley, finiküler işletmek ve mezbahalarda ke
silen etleri - Belediye meclisince tayin ve Da
hiliye vekâletince tasdik edilecek ücret muka
bilinde - satış yerlerine nakletmek münhasıran 
belediyelerin hakkıdır. 

Bunların, belediyelerin de iştirak edecekle
ri şirketler vasrtasile yapılması ve işletilmesi 
veya icara verilmesi veyahud imtiyazın devri 
İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. Be
lediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek 
şartile bunların işletilmesine ruhsat dahi ve
rebilir. 

Hususî mahiyette elektrik tesisatı gibi iş
lerin yapılmasına ve umuma aid sularm ihti
yaçtan fazlasmm hususî istihsalâtta kullanıl
masına ve beldenin muayyen mevkileri ara
smda yük basma ücret alan nakil vasıtalarının 
işletilmesine, inhisarı tazammun etmemek üze
re, ruhsat vermek de belediyelere aiddir. 

MADDE 2 — 2571 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

» « « 
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S. Sayısı: 142 
İskân kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye ve İiskân kanunu muvâkkat encümenleri 

mazbataları (1/143) 

r* a: 
Başvekâlet 17-V-19m 

müdürlüğü 
S&yr: ty$568 

Büyük Millet MecU si Yüksek Reisliğine 

2510 sayılı kanunun»» baaat maddelerinin tadili hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğin
ce thazratoan ve İcra Vekilleri Heyetince.4* V-1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun, lâyjhasu esbabı mueibesile birlikte sunulm ustur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

2510 sayılı kanunun 12 ve 23 ncü maddelerinin tadili ve 17 nci maddeye bağlı (tevzii arazî 
cedveline) bir fıkra ilâvesi hakkındaki lâyihai kanuniyenin esbabı mucibesi 

1"— 23IG sayılı kânunun 2 nci maddesi* hükmüne göre tahdid edilen 1 numaralı mıntaka dahi
linde bulunan topraksız halkın ve aşairin bu mıntaka içinde toprağa bağlanmasına ve bu suretle 
yeniden yerleşmesine ayni kanunun 12 nci maddesinin A fıkrası mâni olmaktadır. 

Ezcümle bu mıntaka dahilinde bulunan Brükililer, Revanlılar gibi adedleri mühim bir yekû
na bâiif olan'zümre ile Zeylârt'gibi oturması yasak olan yerlerden kaldırılan ve bu mıntaka dahi
line yerleşmek maksadile kendiliklerinden gelen eşhas; bu madde hükmüne göre toprağa bağlatılâ-
mamakta ve binnetiee gayri müstakir bir vaziyete düşmektedirler. 

Pîlhakika ayni maddenin B fıkrası mucibince soyca Türk olup ta dilini unutmuş veya ihmal 
etmiş bulunan köylerle aşiretler efradının, ahalisi Türk kültürüne bağlı köyler ile nahiye, kaza ve 
vilâyetler merkezi civarına yerleşmelerine mesağı kanunî mevcud ise de bu mmtakanm bazı saha
larındaki halkın ekseriyetini bu zümrenin teşkil etmesi ve nahiye, kaza, vilâyet merkezleri ve civa
rının mühim mikdarda iskâna müsaid bulunma masrsebebile bu madde hükmünden dahi tamami-
le istifade edilememektedir. 

TMm senelerden beri buralarda yaşamış bulunan ve bu zümreye dahil olan halkm toprak ta
sarruf undAn, esaslî bir surette yerleşmek haklarından mahrum kalmaları; kendileri için bir is
tikrarsızlığı ve Devlet için i de her bakımdan bir çok mahzurları da bulunmaktadır, 

Esasen bu*halk senelerden beri bu toprak üzerinde çalışmakta ve toprağı işletmektedir, Yâlnız 
namlâ*îm*te%rKk edememekte ve hattâ mukaddema temlik edilmiş olanların veraset yolile intikali-
ni ble yapamamaktadırlar. 

î^g'h*9ö?%ummtaka dahilindeki Türk dilini ihmal etmiş, unutmuş olan yerli halkm topraka, 
bağlanmalarını; müstahsil bir hale gelebilmelerini, hakkı tasarruflarını ve binnetiee istikrarlarını 
te^m etmek ve hem d<İ̂ gayri müstakir bir vaziyette kalan bu halkm bu vaziyetleri doiayısile tahad-
düs eden ve memleket asayişine tesir eden ahvalin önüne geçmek maksadile kanunun 12 nci A ve <B 
fıkraları teklif edilen şekilde tadil edilmiştir. 

I - A fıkrasile; Türk ırk ve kültüründen olmıyan hiç bir aşiretin, göçebe veya ferdin bu mm-
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takaya yeniden yerleşmesine izin verilmemiştir. 

I I - B fıkrası: iki bend altında tanzim edilmiştir. 
1 bendile: ötedenberi bu mmtakada bulunan aşiret efradile yine bu mıntakanm ahalii asliyesinden 

olan veya her hangi bir suretle yerleşmek maksadile evvelce bu mıntakaya gelmiş bulunan toprak
sız veya az topraklı çiftçilerin esas itibarile mutlaksurette topraklanmaları ve yerleşmeleri gayesi is
tihdaf edilmiştir. 

Ancak gerek toprağa bağlanacakların ve gerekse mahallerin hususiyetine göre bu bağlanma şek
li Vekiller Heyetince tesbit olunur kaydi konmaksuretile de hususî vaziyetlere karşı hususî kararla
rın istihsalile kanun hükmünün tatbik sahasında alacağı istikametler tayin edilmiştir. 

III - Hazineye aid araziden verilecek toprakların 2510 sayılı kanunun 17 nci maddesine bağlı top 
rak tevzi eedveli dairesinde ve borçlanma suretile verilmesi ve namlarına temliki esas itibarile ka
bul edilmiş ise de bazı mahallerde görülecek lüzuma karşı parasız olarak verilmesi icab eden ahval
de bu toprakların Vekiller Heyeti kararile meccanen verilmesi muvafık görülmüş ve. fıkranın bu 
bendi bu suretle tanzim edilmiştir. 

2 — Yukarıdaki madde hükmüne göre verilecek toprakların müstehikleri namına temliki ve veri
len topraklar üzerinde istikrarın temini maksadile 2510 sayılı kanunun 23 ncü maddesi; bir fıkra ilâ-
vesile tadil edilmiştir. 

Bu kanun mucibince eşhasa verilecek olan topraklan; Hükümeti mahalliye tevzi ve tahsis ettiği
ne göre bu topraklar üzerinde her hangi bir suretle şahsı salis tarafından vuku bulacak iddialara 
karşı göçmenlerin ve yerleştirilenlerin hukuk r.sulü muhakemeleri dairesinde ihbarda bulunma
larına muallâk tutulmaksızın behemehal Hazinenin dahi yeni malik ile birlikte hasım mevkie girme
sinin temini maksadile kanun lâyihasına bu şekilde bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Kanunda bu yolda bir hükmün mevcud olmaması; hemen her tarafta bir istikrarsızlığı davet 
etmiş ve zavallı göçmen, mülteci ve iskâna tâbi bulunan eşhasın tasavvur edilmiyecek derecede 
zarara uğramasını mucib olmuştur. 

Hükümeti mahalliye tarafından müstehiklerine tahsis edilen araziyi yeni malikleri senelerce 
işlettiği ve imar, ihya ettiği halde senelerce sonra ortaya çıkan bir şahsı şalisin bu toprak üzerinde 
hak iddiasile ikamei dava etmesi veya meni müdahale kararını alması ve ona mukabil zavallı göç
men, köylünün haklarını takib edememesi binnetice ellerinden işledikleri bu toprakların alınması
na sebeb olmaktadır. 

Halbuki iskân edilen eşhasın iskânını, yerleşmesini Hükümet yapmış, işliyeceği toprağı Hükümet 
kendilerine göstermiştir. 

Bu hususda göçmenin, iskân edilen şahsın hiç bir sunutaksiri olmadığı ve Hükümetin kendisine 
tahsis ettiği toprakda çocuk, çoluğu ile çalıştığı halde hayatını bağlamış olduğu toprağın aradan 
seneler geçdikten sonra elinden alınması ve kendisinin yeniden bir sefalete düşmesi hiç bir ada

letle kabili telif değildir. 
İşte bu gibi hallere mahal kalmamak üzere toprağı verenin, gösterenin, iskânı yapanın Hükümet 

olması dolayisilc şahsı salis tarafından akılacak bu gibi davalarda hazinenin dahi yeni malik ile 
birlikte hasım mevkie girmesi esası düşünülmüş ve bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Aynı zamanda şattısı salis tarafın dan vaki olacak iddialar, açılack davaların bir müddetle tak
yidi muvafık görülmüş ve bu ma'ddeye (temlik tarihinden itibaren 3 sene -geçtikden sonra müsta-
hikler tarafından ancak tazminat davası açılabilir) kaydı ilâve olunmuştur. 

Şahsi salis tarafından açılan bu gibi davalarda; masarifi muhakemenin yalnız ve münhasıran göç-
.inene, iskân edilen şahsa tahmili dahi bu eşluJs için başlı başına bir külfet teşkil etmektedir. 

Hatta bir çok yerlerde davayı kaybeden bu gibi eşhasda-n masarifi muhakemenin; bin müşkü
lâtla tedarik ettiği mahsulünün, harmanının satılması suretile tahsil edildiği ve iki elleri böğründe 
kalan ve hiç bir sunutaksiri olmıyan zavallı göçmenin sefalete düştüğü görülmektedir. , 

Bu gibi hallere mâni olmak maksadile de bu maddeye (dava kaybedildiği takdirde masarifi mu-
• hakeme Hazineye yükletilir) kaydı konmuştur. , 

3 — 2510 sayılı kanunun 17 nci maddesine ilişik (topraktevzi) cedvelinde iskânı adî için veril-

( S. Sayısı : 142 ) 
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mesi iktiza eden toprak mikdarıın; mutlak olarak her tarafda vermeğe imkân yoktur. 

Arazinin inbatı kabiliyetine, kiymetine ve vüsatine göre geçimi temin edecek toprak mikdarı 
tehalüf etmekte bulunduğundan verilecek toprağın yalnız kemiyet ile takyidi muvafık görülmemiştir. 

Esasen tevzi cedvelinde gösterilen mikdarın her tarafda verilmesine de imkânı maddî olmadı
ğından verilecek toprak mikdarının; mahallin hususiyet ve toprağın verim ka'biliyetile mütenasib 
olmak üzere tesbiti zarurî görülerek VI nci fıkra ilâve edilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/143 
Karar No. 48 

20 -VI - 1939 

Yüksek Eeisliğe 

îskân kanunu muvakkat encümeninin 6 - VI -
1939 tarih ve 1/143 sayılı tezkeresi ile Adliye en
cümeninin mütalesi istenen madde Encümenimize 
havale buyurulmakla mesele iskân umum müdü
rünün huzurile tedkik ve mütalea olundu: 

Hükümetçe yerlilere, muhacirlere, mübadil ve 
mültecilere tahsis ve teffiz olunan yapı ve top
raklar üzerinde üçüncü şahıslar tarafından aynî 
hak iddiası için üç senelik bir müddet tanımak 
esasını tesbit maksadile hazırlanan 23 ncü madde
nin son bendi ve kanunun şevkinde düşünülen 
gaye Encümenimiz ekseriyetince esas itibarile 
kabul edilmiştir. 

Muhacir, mübadil, mülteci ve yerlilere dağıtı
lan toprak ve binaların mülkiyetini iktisapda sür
atin yeni malikleri memlekete bağlamak ve arazi
nin süratle işlenmesini temin ve gayrimenkulleri 
tahribden vikaye gibi maksadları istihdaf ettiği 
ve bu gibi intikallerde istikrar temininde amme 
menfaatlerinin dahi mülâhaza edilmiş olduğu şüp
heden .vareste görülmüştür.. 

îskân kanununun 23 ncü maddesinde mevcud 
dağıtış sistemi ve dağıtış defterlerinin vali veya 
kaymakamlar tarafından tasdikinin temlik sayı
lacağı hakkındaki hüküm kanunu medeninin mül
kiyet haklarına mütedair ahkâmma muhalif bu
lunmakta ise de tapuda müseceel mülkiyet hakla
rına sirayet edilmek ve vatandaşlara hataların 
tashihi imkânlarını açık bırakmak şartile bu mad
denin ye aynî hak iddiaları için üç senelik müra
caat hakkı tanıyan son bendinin kabulü Encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. 

Maddenin, temlik tarihinden itibaren üç sene 
geçtikten sonra müstehikler tarafından ancak 
bedel davası açılabileceğine dair olan fıkrasına, 
bedel tayininde rayicin gözetilmesinin muvafık 
olacağı düşünülerek (rayiç kıymet üzerinden) 
kaydi ilâve olunmuştur. 

Prensibi aynen kabul etmek suretüe Encü
mence hazırlanan madde îskân kanunu muvak
kat encümeni müzakerelerinde nazarı dikkate 
alınmak üzere işbu mazbatamızla birlikte Yük-, 
sek Reisliğe sunulur. ' " ' . . . . 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salah Yargı Fuad S irmen 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Bursa Gazianteb Kastamonu 

A Uf A kgüç Ö.A.A ksoy Abidin Binkaya 
Konya Manisa 

G. Gültekin Refik înce 
Mardin Trabzon 

H. Menemencioğlu F. A. Barutçu 
İskân umum müdürü tarafından verilen iza

hata nazaran tatbikatta tesadüf edilmiş olan 
bazı mahzurları önleyecek hükümlerin tanzimi ' 
mümkün olduğuna göre kanunu medeninin 
gayrimenkul mülkiyetine taallûk eden ana 
prensiblerin bu veçhile tebdili hususî hukukta 
takib edilen sisteme uygun düşmeyeceği müta-
leasmdayım. 

Zonguldak 
S inasi Devrin 

( S. Sayısı : 142 ) 
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îskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iskân kanunu 26-VI -1939 

Muvakkat encümeni 
Esas No. 1/143 

Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

22 - V -1939 tarihile encümenimize havale 
buyurulan Başvekâletin 17 - IV -1939 tarih ve 
6/2565 sayılı tezkeresine ekli iskân kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hası ve esbabı mucibesi îskân umum müdürü ha
zır olduğu halde tedkik olundu: 

I - 2510 numaralı iskân kanununun 12 nci 
maddesinde A ve B fıkralarının tadili istenmek
tedir. 

A fıkrasında istenen tadil : Mevcud hükmün 
başka şekilde daha umumî bir ifadesi görüldü
ğünden aynen kabul olunmuştur. 

B fıkrasında istenen tadil : Mevcud hüküm 
kaldırılarak yerine yeni hükümler konmasını is
tihdaf eylemektedir. 

Mevcud hükümde bu mıntaka dağınık Türkle
ri ve Türk kültürlüleri bir araya toplamak ve 
bu suretle bir taraftan bunların temellükünün 
önüne gççmek ve diğer taraftan Türk kültürü 
merkezleri meydana getirmek, mevcudlarını tak
viye etmek maksadları güdülmüştür. Yeni teklif
te ise mıntâkada mevcud aşiretleri ve gerek yer
li ve gerek dışarıdan gelme topraksız veya az 
topraklı çiftçileri toprağa bağlıyarak serseri do
laşmalarına ve ikide bir emniyet ve asayişi boz
malarına meydan bırakmamak ciheti iltizam olun
muştur. 

Emniyet ve asayişi müstakil hale getirmek 
için bunları toprağa bağlamak ıstırarı encüme-
nimizçe de takdir ve kabul olunmuştur. 

Hükümetin teklif ettiği şekil evvelki maksa
dı takibe mâni olmayıp esasen ana kanunun di
ğer hükümleri bu maksadı temine kâfi bulun
duğundan fıkra tahrir bakımından ufak deği
şikliklerle aynen kabul edilmiştir. 

I I - Hükümetin 23 ncü maddede yapmak is
tediği şey bu maddeyi tadil olmayıp bu madde
ye ek bir hüküm ilâvesi olduğundan ilâve edil
mek istenen hüküm üzerine durulmuştur. 

istenilen şey : îskân kanunu hükümlerine gö
re iskân edilenlere verilmiş gayrimenkullerde 

ayin üzerinde istihkak davalarının üç sene zar
fında dinlenip ondan sonra davaların yalnız 
bedel inhisar ettirilmesi ve bu davalarda Hazi
nenin muhatab tutulmasıdır. 

Devlet tarafından iskân edilenlere verilmiş 
yerlere bazan gayrimuayyen müddetler içinde 
ekseriya yerlerin iskân edilenlerce imarından 
sonra müstehikler çıkarak bunları muhacirle
rin ve diğer iskân görenlerin ellerinden aldıkla
rı ve böylelikle iskân görenlerin iskânsız kaldık
ları görülmektedir. îskân için sarf edilen bijyük 
emek ve paraları heder ettiren bu hâlin deva
mı Hükümetçe tecvize şayan görülememiştir. 

Yine iskân görenlere bu gayrimenkulleri ve
ren Hükümet olduğu ve binaenaleyh mesuliye
tin Hükümete teveccüh etmesi lâzımgeldiği \ hâl
de bunda Hükümet muhatab tutulmayarak yâl
nız iskân görenin muhatab sayılması da Hükü
metçe doğru görülememiş ve bunda gerek .bedel 
ve gerek muhakeme masrafi bakımından Hazi
nenin muhatab tutulması istenmiştir. 

Encümenimiz Hükümetin .görüşlerine tama
men iştirak etmiş ve yapılan teklîfi yerinde bul
muştur. 

Encümen işin bir hukuk meselesi olduğunu 
takdir ederek Adliye encümeninin de mütâleasmı 
almayı muvafık bulmuştur. 

Adliye Encümeninden .gelen cevabda bu en
cümenin de bir muhalife karşı ekseriyetle Hükü
metin teklifine iştirak ettiği ve yâlnız*bedeKn ra
yiç kıymet üzerinden tayinini istedifi görülmüş
tür. Bunun üzerine'Encümenimizde yapîlan ince
lemede : 

Adliye encümeninin teklifi veçhile bedelin ra
yiç kıymet üzerinden hesab olunması kabul edil
miş ve ancak gayrimenkulun vaziyet tarihindeki 
kıymetile hüküm veya müracaat tarihlerindeki 
kıymetleri arasmda topraklarda ham veya ma
mure, binalarda harab veya memur oluş,gibi mü
him farklar bulunabileceğinden bedelin vaziyet 
tarihindeki kıymeti üzerinden taleb edilmesi esası 
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kararlaştırılmıştır. 
Ayın hakkındaki davada taleb devresinin uza

ması irfjân.^MJiinu^ım.zam^ı^müteEeddid bir 
halde kalmasııu ve*binaenaleyh» istihsal ve imarda 
gecikmesini intaç edeceğinden müddetin kısalma
sında daha büyük fayda görülmüş ve müddet bir 
seneye indirilmiştir. 

Bu mülâhazalara göre hazırlanan madde iskân 
kanunu sırası takib edilmiş olmak üzere lâyihaya 
üçüncü madde olarak konmuştur. 

III - Üçüncü maddede Hükümet: 
17 nci maddeye bağlı toprak istihkakı cedve-

linde gösterilen istihkak mikdarlarcnm toprağı 
az olaîn yerlerde yarıya kadar da verilebilmesi 
müsaadesini istemektedir. 

Memleketimiz geniş ve bir çok yerleri az mes
kûn olmakla beraber nüfus kesafeti çok olan 
yerlerde az bulunmamaktadır. 

Memleketin verim kabiliyeti de her yerde a'yni 
nisbette olmayıb yerine göre değişmektedir. Ge
ne memleket topraklarının kıymetleri de muhte
lif yerlere göre değişiklik arzetmektedir. Dahilî 

ve haricî bir çek im&tâbaaalarla iskân yerleri 
tesbit edilmekte olduğundan toprağı bol olmryaîı 
yerlerde iskân * edilenlere verilecek toprak mik-
dan yerli çiftçilerden „çoğunun malik ölaımadığı 
bir hadden fazlaya çıkarmak doğru görüleme
miştir. Bu itibarla bir aileyi geçindirmeğe kâfi 
geJebfcfeeeek şeflerde iHükft4»fetm -islûân ! toprak 
istififk^kiaTi ^îarı vtâteömn vkaHar indirekİtetMKrinde 
faide görülanüş ve üçüncü madde aa^iimiâöiail 
edMefrfck <>a»aMteaıttirıs-srı>ssı»a 'itttfe«enl lâyihada 
ikinci m*öâe ^feriae koniffaştıar. 

Hazırlanan lâyfea ' YJüksök ÎBeyMe »sîinMİTTî : 
ütme Wüce tmâtommm& mz vm • tftkdi&ı -İdlmüı. 

mmp&keı ?mmm$kei m.wJWsm, 
.ttrtfcttya ^Çfcmaı fEd*Hfe 

Gazianteb Gümüsane HK&t&WM«u 
'N. ı&ag&Hmşt D. ̂ b*a*yw MsC. JBttftt-

*8fam«a ^gi^goia^ 
A.^Tümer ff. Okm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ , 

2510 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili 
" ,' Hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2510 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin (A) ve (B) fıkraları aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

A : Türk ırk ve kültüründen olmıyan hiç bir 
aşiretin, göçebe veya ferdin bu mmtakaya yeni-; 
den yerleşmesine izin verilemez. 

B: I - ötedenberi bu mmtakada- bulunan aşiT; 
ret efradile yine bu mmtakanm ahalii asliyesin
den olan veya her hangi bir suretle yerleşmek 
makşadile evvelce bu mmtakaya gelmiş bulunan 
topraksız veya az topraklı çiftçiler, Hazineye 

aid topraklardan verilmek suretile toprağa bağ-
landırılabilirler. 

Anoak bu bağlanma şekli mahallerin husu
siyetine göre Vekiller Heyetince tesbit olunur. 

II - Verilecek olan bu topraklar 17 nci mad
dede yazılı mikdar dahilinde verilir ve bu kanun 
hükümlerine göre borçlandırılır ve namlarına 
temlik edilir. 

Ancak bu mmtaka dahilinde meccanen top
rak verilmesi matlub olan yerlerde Heyeti Ve
kile kararile toprak parasız verilir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 17 nci madde
sine bağlı (Toprak tevzi cedveli) ne aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

VI - Ancak bu mikdar dahilinde toprak ve
rilmesine imkân bulunmayan yerlerle imkân bu
lunsa bile toprağm verim kabiliyeti fazla olan 
mahallerde ve mevkilerde yukarıdaki fıkralarda 
yazılı mikdarın mahallî idare heyeti kararile ya
rışma kadar da verilmesi caiz olur. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 23 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

MADDE 23 — Bu kanun hükümlerine göre 
muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolu-
nanlara ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakla
rın temlikine vali ve kaymakamlar salahiyetli
dirler. Dağıtış defter veya kararlarının altı, vali 
ve kaymakamlarca tasdik edilmesi temliktir. 

Tasdikli defterlerdeki veya kararlardaki mik-
darlar muteberdir. 

Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkul-
ler hakkmda vuku bulacak aynî davalarda ha-

ADLÎYB ENCÜMENİNİN DEĞlŞ.TJtlilŞl 

2&10 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili 
s " hakkında kanun lâyihası 

? • • 

' . ' • \ ['.:) 

) 

MADDE 23 — Son bendi, 

Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkul-
ler hakkmda vukubulacak aynî davalarda hasmı 

( S; Sayıp :, 142.),. 



İSKÂN KAMUNU MUYAgtKArf' EffCÜM-ff* 
J"' NÎNlN DEĞÎŞTÎRIŞÎ :':" nı ' 

£510 numaralı, iskân kanununun 12 %ıci mide
sini kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
. r; :; ; birer fıkra ekleyen ıkanun lâyihası . 

MADDE 1 — 251Ö mumaralr iskân kaiıuttu-
nun 12 nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Türk soyu ve kültüründen olmayan hiç 
bir aşiretin ve ferdin bu mmtakaya yeniden yer
leşmesine izin verilemez. 

B) Ötedenberi bu mmtakada bulunan aşiret 
ferdlerile yine bu mmtakanm yerli halkından 
olan veya her hangi bir suretle yerleşmek mak-
sadile evvelce bu mmtakaya gelmiş bulunan top
raksız veya az topraklı çiftçiler İcra Vekilleri 
Heyeti kararile Hazineye aid topraklardan, 
iskân kanunu hükümlerine göre, toprak veril
mek suretile toprağa bağlanduılabilir. 

Meccani toprak verilmesi muvafık görülen 
yerlerde »icra Vekilleri Heyeti kararile bunlara 
da parasız veya yan bedelle toprak verilebilir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifinin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 23 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkul-
ler hakkında vukubulacak aynî davalarda hasım 

(S. Say«t : 142 ) 



sim taraf yeni malik ile birlikte Hazinedir. taıaffyenima4ikÜerbirHkte Haşinedir. 
Temlik tarihinden itibaren üç sene geçtikten Temlik tâ«Ma*§ııdtibftrettrüç^ene geçtikten 

sonra mtistehikler taraf mdan ancak Hazine sonramüstehlikler tarafından ancak Hazine aley-
aleyhine bedel davası açılabilir. hine Tayiç krym^*iöerindeffl»del darası a$âa-

• nııır. 
Dava kaybedildiği takdirde masarifi muha- DavakaybediM^i*tl*dîfd«+ masarifi muha

keme Hazineye yükletilir. kemeHasâneye^ikletUinı 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

4 - V - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F Stlay N. Tınaz 
Da.V. Ha. V. Mal. V. 

Faik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf.V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebe soy E. Çakır 

S. I.M.V. G. î. V. Zr.V. 
Dr. H. Alataş Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

(B. Say^ı .142) 



9 -
taraf yeni malik ile birlikte Hazinedir. 

Temlik tarihinden itibaren bir sene geçtik
ten sonra müstehikler tarafından ancak Hazine 
aleyhine vaziyed tarihindeki rayiç üzerinden be
del davası açılabilir. 

Ayin veya bedelin yerilmesine hükmolundu-
ğu takdirde mahkeme masraflan yalnız Hazine
ye yükletilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

)>&<{ 

( S. dayısı : Ut ) 





S.Sayısı: |43 
Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında şehid düşen 
Pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demirelin dul ve ye
timlerine aylık tahsisi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/44) 

r, c. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi 27 - XII -19 3 S 
Müdürlüğü 
Sayı: 6/5175 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında Karamursal civarında sukut neticesi ölen pilot 

Ekrem Ermek ile makinist Sami Demirelin dul ve yetimlerine aylık bağlanması hakkında Nafia ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince20 - XII - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek ve makinist Sami 
Demirelin dul ve yetimlerine tekaüd maaşı tahsisi hakkındaki kanun lâyihasının mucib sebebleri; 

Devlet havayolları teşkilâtı hakkındaki kanunun 4 ve 5 nci maddelerinde vazife uçuşu esnasın-
ra ölen pilot, makinist ve telsizcilere beşer bin lira nakdî tazminat vermekle beraber ayrıca yetim
lerine ve dullarına tekaüd maaşı tahsisi kabul edilmiştir. 

Bu kanunun yürülüğe girmesinden önce, vazife uçuşu esnasında düşen pilot Ekrem Ermek ile 
makinist Sami Demirelin mirasçılarına verilecek tazminat hakkında acilen tanzim ve Yüksek Mec
lise sunulan 12 - 18 - 1 - 1938 tarih ve 3309 sayılı kanunun gerek Yüksek Meclis encümenlerinde ve 
gerekse Heyetj Umumiyede müzakereleri sırasında Devlet havayolları için bir teşkilât kanunu tanzim 
edilmekte olduğu mevzubahs olmuş ve yeni hazırlanacak kanunla tanılacak hak ve menfaatler
den adları yukarıda yazılı iki şehidin yetim ve dullarmm, kısmen bile olsa mahrum brrakılmamalan 
lâzım geleceği izhar buyurulmuştur. Yüksek Meclisin bu isteğini yerine getirmçk maksadile mezkûr 
kanun lâyihası teklif edilmiştir, 



— 2 — 
Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/44 
Karar No. 4 

5 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayollarında vazife uçuşaı esnasında 
Karamursal civarında 1 - I I - 1937 tarihinde tay
yare sukut neticesi ölen pilot Ekrem Ermekle ma
kinist Sami Demirelin dul ve yetimlerine aylık 
bağlanması hakkında Nafia vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 20 - XI I - 1938 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe lâyihası okundu ve 
Encümende hazır bulunan Devlet Havayolları 
umum müdüründen izahati lâzime alındıktan son
ra konuşuldu. 

Vazife esnasında şehid olan pilot Ekrem Er
mekle makinist Sami Demirelin mirasçılarımı 
beşer bin lira itası 3309 numaralı kanunla kabul 
buyurulmuş ise de bilâhare 3 - IV - 1938 tarihin
de kabul buyurulan 3424 numaralı Devlet Hava
yolları teşkilât kanununun 5 ve 6 ncı maddelerin
de bu gibi vazife esnasında şehid olanların ailele
rine beşer bin lira ikramiyeden başka Devlet de
miryolları memurin tekaüd sandığı kanununa 
tevfikan maaş tahsisi kabul buyurulmuştur. 

Tayyare pilotluğu ve makinistliği gibi hayat 
tehlikesine maruz bir mesleke intisabı teşvik ve 
tergib ederek memleketin bu gibi meslek erbabı

na ihtiyacını temin edebilmek maksadile başka 
bir emsali olmayan pilot Ekrem Ermek ile ma
kinist Sami Demirelin mirasçılarının da 3424 nu
maralı kanunun bahşeylediği haklardan istifade 
etmeik üzere Hükümet tarafından teklif edilen su
reti merbut kanunun aynen kabul ve tasdiki mu
vafık olacağı Encümenimizee mütalea kılınmıştır. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümen
lerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe 
sunuldu. 

Nafia E. Reisi 
Erzincan 

A. Samih İlter 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Çoruh 

A. R. E rem 
İsparta 

II. özdamar 
Malatya 

V. Çiîiay 
Sivas 

A, N, Demirağ 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Ankara 

A. Baytın 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
izmir 

S. Epikmen 
Malatya 

M. Ş. özpazarbaşı 
' Urfa 
Şeref llluğ 

Kâtib 
Man isa 

0. Ercin 
Ankara, 

E. Demirci 
Pîskişehir 

0. İşın 
Kütahya 

Sadri Ertem 
Niğde 

Halid Metuji 
Yozgad 

V. îzhudak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet IIavayollarında vazife uçuşu esnasında 
şehid düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist 
ISami Demirelin dul ve yetimlerine tekaüd maaşı 

tahsisi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü teşkilâtına dair 3424 numaralı kanu
nun meriyetinden Önce vazife uçuşu esnasın
da şehid düşen pilot Ekrem Ermek ve maki
nist Sami Demirelin dul ve yetimlerine, adı 
geçen kanunun 4 ncü maddesi hükümleri da
iresinde dul ve yetim maaşları tahsis olunur. 

Şu kadar ki bunların hizmet müddetlerine 
aid % 5 tekaüdiyeleri, bağlanacak dul ve ye
tim maaşlarından sandık hesabma mukassatan 
tevkif edileceği gibi Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü bütçesinden de muadilleri tekaüd 
sandığına defaten yatırılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

( S. Sayısı : 343 ) 
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teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

20-XII-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Hilmi Uran K. Özalp 

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

Mf. V. 
S. Arıkan 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alatas 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarhan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. Kesedir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/4.4 
Kokar No. 10 

30 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları ücretli memurlarından 
iken vazife uçuşu esnasında düşerek ölen pilot 
(Ekrem Ermek) ile Makinist (Sami Demirel) 
in dul ve yetimlerine aylık bağlanması hakkın
da Nafia vekilliğince hazırlamb 27 - XII - 1938 
tarih ve 6/5175 sayılı Başvekâlet tezkeresile 
Yüksek Meclise arzedilen ve havalesi veçhile 
beşinci devre Maliye encümenince tedkik ve ka
rara teptedilmiş olmakla beraber hükümsüz 
kalmış evrak arasmda tekrar encümenimize 
tevdi buyurulan kanun lâyihası, Devlet Hava
yolları müdürü hazır olduğu halde yeniden gö-
rüşülüb konuşuldu. 

Neticede lâyihanın reddini istemiş olan eski 
encümenin, hükümsüz kalan mazbatasından aşa
ğıya aynen naklettiğimiz, noktai nazarına işti
rake ekseriyetle karar verilmiştir: 

Verilen yazılı ve şifahî izahata nazaran : 
Pilot (Ekrem Ermek) ve makinist (Sami De

mirel) in vazife uçuşu esnasında sukutları neti
cesi olarak vefat ettikleri zaman Havayolları 
memurlarmm ikramiye ve tekaüd haklarına 
dair henüz elde bir kanun mevcud olmadığın
dan bu iki zatın ailelerine ikramiye verilmek 
üzere 3309 numaralı hususî bir kanun çıkmış 
ve beşer bin lira ikramiye verilmiş ise de bil-
âhara kabul edilen 3424 numaralı kanunla, Dev
let Havayolları memurlarının ailelerine beşer 
bin lira ikramiye ile beraber tekaüd ve yetim 
maaşı bağlanması esası dahi kabul edilmiş ol
duğundan mahza mezkûr kanunun kabulünden 
evvel ve vefatları hasebile işbu tekaüd hakkın
dan istifade edememekte olan bu iki ölünün 

ailelerinin tekaüd hakkından dahi mahrum et
memek üzere lâyihanın tanzim ve sevkedildiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti tedkik eden encümenimiz, lâyi
hanın mucib sebeblerinde bahsedilen temenni 
hakkında dahi tenevvür etmek üzere 3309 
numaralı kanunun müzakere zabıtlarını göz
den geçirmiş ve bahsedilen temenniyi, Hava
yolları memurları için umumî bir tekaüd ve 
ikramiye kanununun Hükümetçe hazırlanarak 
biran evvel Meclise şevkini ve badema vukuu 
muhtemel diğer sukut ve vefat hâdiseleri kar
şısında dahi tekrar bu gibi hususî kanunlar 
neşrine meydan verilmemesini istihdaf eden 
bir temenniden ibaret bulmuştur ki bilâhare 
kabul ve neşrolunan 3424 numaralı kanun za
ten mezkûr temenniyi yerine getirmiş oldu
ğundan bu defa sevkedilmiş bulunan işbu ka
nun lâyihasını encümenimiz temenniden hariç 
ve tamamen müstakil bir mevzu olarak nazarı 
mütaleaya almıştır. 

imdi, kanun lâyihası esas ve mahiyeti iti-
barile bir kanunu makabline teşmile matuf 
olmasma ve hükümlerin makable teşmili esa
sen doğru olmadığı gibi bilhassa malî kanun
larda daha ziyade sakınılması icab edeceğine 
ve muahhar tekaüd kanunları hükmünden müs-
tefid olmak isteyen binlerce vatandaş mevcud 
olup bunlarm Yüksek Meclise akseden taleb-
leri daima reddedilmiş bulunmasına binaen, 
şimdiye kadar mahfuz tutulan ademi teşmil 
esasmm işbu kanun lâyihası münasebetile dahi 
ihlâl yoluna gidilmemesini encümenimiz muva-
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fık görmüş ve binaenaleyh lâyihanın reddine 
karar vermiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. 

Ağrı 
îhsan Tav 

Bursa 
Dr. G. Kahn 

izmir 
Kâmü Dursun 

M. M. 
Afyon K. 

iman 
Kayseri 

Ömer 

Kâtib 
Rize 

istanbul 
A. Bayındır 

Kırklareli 
/ / . Kuleli 

Kırşehir 
t. Özkan 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 

Bu M. M. 
Encümenin kararına muhalifim : Zira, lâyi
hanın reddi için ileri sürülen prensiblerin 
ve yapılan mukayeselerin bu mevzua tatbi
kinin yerinde olmayacağı, hatta hak ve ada
let esaslarile telifi güç olacağı fikrindeyim 

Rize 
K. Kamu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 69 
Esas No. 1/44 

27-VI - 193i) 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayollarında vazife uçuşu esnasın
da Karamürsel civarmda sukut neticesi ölen pi
lot Ekrem Ermek ile makinist Sami Demirelin 
yetimlerine aylık bağlanması hakkmda olub 
Başvekâletin 27 - XI - 1938 tarih ve 6/5175 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Nafia ve Maliye encümenlerinin mazba-
talarile birlikte Encümenimize havale edilmiş 
olmakla Devlet Havayolları umum müdürlüğün
den gönderilen memur hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu : 

3424 sayılı Devlet Havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kanununun 4 ve 5 nci maddeleri, 
vazife uçuşu esnasında ölen pilot, makinist ve 
telsizcilerin yetimlerine 5 000 lira nakdî tazmi
nat verilmesini ve ayni zamanda aylık bağlan
masını emretmektedir. Ancak bu suretle Ekrem 
ve Saminin şahadetleri mezkûr kanunun neşrin
den evvele tesadüf etmekte olması sebebile ye
timlerine hususî bir kanunla verilen beşer bin 
liraya ilâveten bu lâyiha ile de 3424 sayılı ka

nunun aylık tahsisine aid hükmünün teşmili is
tenmektedir. 

Bir kanunla tesis edilen hakkın makabline 
teşmilini tazammun eden bu teklifin tervici mu
vafık olamayacağı şeklinde Maliye encümenince 
ittihaz edilen karara Encmenimizce de iştirak 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Doy 
Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 
Gümüşıane 

D. Sakarya 
Mardin 

B. Erten 
Yozgad 

Sırrı tçöz 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Muş 
Ş. Ataman 

Elâzığ 
A. F. Altay 

Malatya 
M. Öker 
Yozgad 

A. Sungur 

\>o<t 
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S. Sayısı: 144 
Küçük menderes nehri ile tâbilerinin İslahı hakkındaki 

2246 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/190) 

T. C. 
Başvekâlet 22- -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3312 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Küçük Menderes nehri üe tâbilerinin ıslâhı hakkındaki 2246 sayılı kanuna e>k olarak Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetininİ5 - VI -1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise • 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslâhı hakkındaki 2246 sayılı kanuna eklenen kanun lâyi
hasının esba bı mucibesi 

3 - V - 1933 tarihinde kabul ve 5 - VI - 1933 tarihinde neşredilmiş olan (Küçük Menderes nehri 
ile tâbilerinin ıslâhına aid) 2246 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı dört senelik müddet görülen 
lüzum ve zaruretler üzerine 3239 sayılı bir ek kanunla altı seneye çıkarılmıştı. 

2246 sayılı kanunla bu havzada başlamış olan ıslâh işleri hafriyat ve smaî imalât olmak üzere 
\ iM parçaya ayrılmış ve müteahhid mühendis Abdürrahman Naci Demirağa ihale edilmiş bulunan 

işbu ameliyatın hafriyat kısmram. kendisi tarafından yapılması ve smaî imıalâtm da yine müteah-
hidlilkçe hazırlanarak tedkik ve tasdik edilecek olan proje ve keşifleri üzerine vekâletçe ayrı ayrı 

fc olarak ikinci müteahhidlere ihalesi suretile yaptırılması müteahhidle münakid mukavelenin 28 nci 
maddesile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Islâh işlerinin hafriyat kısmı normal bir şekilde ve müteahhidle münakid mukavele ve merbutla
rında münderiç hükümler dairesinde inkişaf etmektedir. 

Ajyni zamanda ikinci kısmı teşkil eden sınaî imalât projeleri peyderpey Küçük Menederes müte-
ahhidliği tarafından hazırlanıb vekâletçe tedkik ve tasdik edildikten sonra ihaleleri yapılmakta ve 
şimdiye kadar bu gruptan olmak üzere projeleri hazırlanmış olan regülâtör ve betonarme 9 köprü 
île kavuşüt ve şütlerlen bir kısmı ihale edilerek inşaatına geçilmiş ve bu suretle ıslah ameliyatının top
rak hafriyatile muvazi ve ahenktar bir surette inkişafı temin edilmiş ise de bunlardan bir kısım sınaî 
imalâtm proje ve keşif evrakı çok evvelden ve mia dmda hazırlanarak müteaddid defalar eksiltmeye 
konulmuş oldukları halde istekli çakmaması yüzünden ihaleleri yapılamamış ve inşaatına geçileme
miştir. 

Bu vaziyet; hafriyat ve sınaî imalât olmak üzere iki gruba ayrılmış olan ve islâh ameliyatı mü
teahhidi Abdürrahman Na'ci Demirağla münakit mukavelenamenin 28 nci maddesi mucibince ikinci 
(tnüteahhidler elile yapılması lâzımgelen sınaî imalâtın toprak hafriyatile muvazi ve ahenkdar bir 
surette inkişafına mâni olmuş ve 2246 sayılı kanuna ek olan 3239 sayılı kanunla tesbit edimiş olan 
müddet içinde ameliyatın tamamlanması İmkânını selbetmiş bulunması dolayisile bu kısım inşaatın 
da yapılmasını teminen 3239 sayılı kanunla tesbit edilmiş olan müddetin iki sene daha uzanılmasına/. 
lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 



Ayni zamanda nehir tarafından sürüklenen kum ve milden müteşekkil bulunan ara/Jımı İml.iza'ç 
ve mukavemet kabiliyetinin az bulunması dolayisile feyezanlar neticesinde kanal maktalarının bil
hassa ayrım ve kavis mahallerinde oldukça tahribe uğrayarak genişlediğinin görülmesi üzerine bu 
tahriblerin önünü alıcı tedbirlere tevessül edilmesi düşünülmüş ve bunun için de kanallarda lüzumlu 
mevkilerinde icabeden tahkimlerin yapılması derpiş edilmiştir. 

Bu tahkim ameliyatının daha masrafsız ve arazinin jeolojik ve fizik bünyesine daha uygun ve 
pratik bir şekilde yapılması bu havzadaki islâh İşlerinden istihdaf edilen gayenin zamanında ve 
süratle tahakkuk ettirilmesi bakımından çok lüzumlu bulunmasına binaen açılan 'kanallardan bu yıl 
feyezan suları geçirilerek husule getirecekleri tahriblere göre tahkimi lâzımğelen yerlerin tayin ve 
tesbiti ve bunların mevkii olarak İskası lâzmıgelmekte olduğundan esas tealin üd haricinde kalan 
ibu işler için de temdid edilecek müddet zarfında tedkikat ve tatbikat icrası imkânı hâsıl olacaktır. 
Bu lüzum ve zaruretlere binaen müddetin iki sene uzatılmasına dair işbu ek ka'nuıı lâyihası tanzim 
edilmiştir. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 24 - VI - 1939 
Esas No. 1/190 

Karar No. 12 
Yüksek Reisliğe 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahı 
hakkındaki 2246 sayılı kanuna' ek olarak Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin 15 - VI - 1939 tarih ve 6/3312 sayılı tezke-
rcsile Yüksek Meclise arzedilen ve encümenimize 
havale olunan Küçük Menders tâbilerinin ıslahı 
hakkındaki 2246 sayılı kanuna eklenen kanun 
lâyihası Nafia vekili Gl. Ali Fuad Ccbesoy hu
zuru e tedkik ve müzakere edildi. 

3 - V - 1939 taTİhînde kabul buyuralaıı 2246 
numaralı kanuna müsteniden Küçük Menderes ve 
tevabiinin ıslâhına başlanmış ise de bu nehirlerin 
ıslahında maruz kalınan müşkülât dolayisile ka
nunda mezkûr dört sene zarfında bu ameliyatın 
ikmali mümkün olamamış ve 3239 numaralı ve 
15 haziran 1937 tarihli kanunla bu dört sene müd
det iki sene daha temdid edilmişti. 

Mezkûr nehirlerin ıslahı için yukarıda mezkûr 
kanunlarla verilen altı sene müddet 6 haziran 1939 
da hitam bulduğu halde nehir yataklarının 
gösterdiği hususiyet ve istenilen zamanda müte-
ahhidlerin bulunamaması gibi esbab ameliyatın 
uzamasını icab ettirmiş ve yapılacak işler ikmal 
edilememiş ve bu hususa tahsis edilmiş olan meb

lâğdan 700 000 lira da henüz sarfedilememiştir. 
Eldeki mezkûr para ile nakıs kalan ıslah ameliye
sinin ikmali için kanunen verilen altı sene müd
detin iki sene daha temdidi zarureti Encümenimi
zin yaptığı tedkikat neticesinde kabul ve tasdik 
edilmekle beraber ve bu husustaki ameliyatın an
cak yaz mevsiminde yapılabileceği malûm bulun
masına binaen ameliyatın teahhürden vikayesi 
için kanunun müstaceliyetle müzakeresi zarureti 
de görülmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi kı
lınmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia E. Reisi M. M. Kâıtib 
Erzincan Eskişehir Manisa 

A. Samİh îlter Osman Ercin 
Ajfyon K. Ankara Çoruh 
M. Gönenç A. Baykn . A. Rıza Erem 

Elâziğ Eskişehir İsparta 
F. Z. Çiyütepe O. Işın H. özdamar 
Kütahya Malatya Niğde 
S. Ertem M. Ş. özpazarbaşı H. Mengi 

Sivas Urfa Yozgad 
A. Naci Demirdağ Ş. JJluğ Y. Izbudak 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 71 
Esas No. 1/190 

27 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahı 
hakkındaki 2246 sayılı kanuna ek olarak hazırla-
nıb Başvekâletin 22 - VI - 1939 tarih ve 6/3312 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Nafia encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize havale edilmiş olmakla Nafia vekili 
Fuad Cebesoy hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Lâyiha, Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin 
ıslahına aid 5 - VI - 1933 tarih ve 2246 sayılı 
kanunda yazılı dört senelik müddet 3239 sayılı 
kanunla altı seneye çıkarılmıştı. Bunun daha iki 
sene uzatılmasına ve ayni kanunla mezkûr ıslah 
işi için sarfına mezuniyet verilen 3,5 milyon li
raya mahsuben senelik tediyatın yine 700 000 lira 
olarak ipkasına dair ahkâmı ihtiva etmektedir. 

Alınan izahata göre mezkûr nehir tâbilerinin 
ıslahı işi biri hafriyata ve diğeri de sınaî ima
lâta müteallik olmak üzere iki safhaya ayrılmış 
olub birinci safhasının müteahhidi tarafından ta-
mamile ikmal edildiği ve ikinci safhayı ihtiva 
eden sınaî imalâtın yapılabilmesi işi de fazla sar
fiyata mahal kalmaması için peyderpey yapılan 
tedkikata istinad edilmesi maksadile iki senelik 

bir zamana ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış ve ikin
ci maddede 3239 sayılı kanunun ikinci maddesile 
kabul edilen esasın muhafazasını mutazammın 
bulunmuş olmak itibarile lâyiha Encümenimizce 
de yerinde görülerek aynen kabul edilmiş ve eski 
kanunun müddeti dolmuş bulunduğundan müsta-
celen müzaikeresi dileğinde Nafia encümenine iş
tirak edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Ürusal F. Baysal Sırrı Day 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen* 

Elâzığ 
A. F. Altay 

Konya 
R. Türel 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

II. Yalman 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Grümüşane 
D. Sakar;/a 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Mardin 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

Çanakkale 
R. Bulayırh 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 

{ 1 Sayısı : İ44 ); 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahı hak
kındaki 2246 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Küçük Menderes nehri ile tâ
bilerinin ıslahı hakkındaki 2246 sayılı kanuna 
ek (3239) sayılı kanunun birinci maddesinde 
yazılı müddet iki sene uzatılmıştır. 

MADDE 2 — 2246 sayılı kanunla sarfına 
mezuniyet verilen 3,5 milyon liraya mahsuben 
1939 senesinden itibaren her sene ödenecek 
mikdar 700 000 lirayı geçemez. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 
15 - VI -1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M- V. (1. 
Dr. II. Alataş 

Mü 

A. 
i. 
li 
V 

A. Çetinh 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
V. ve Ad. V. V. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma, V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

•Karadeniz Muhlis Hfknıen 
Ti 

ı/ya C. I 
V. 

Jrcin 
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S.Sayısı: |46 
Türkiye - Fransa arasında imzalanan Türkiye ile Suriye 
arasındaki arazı mesailinin katği surette hallini mutazam

mın anlaşma ve müzeyyelâtının tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/192) 

T. G. 
Başvekâlet 26 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3381 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Suriye 
arasında arazi mesailinin katği surette hallini mutazammın anlaşma ve müzeyyelâtının tasdikine dair 
olub İcra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe mazbatası 

Türkiye ile Suriye arasmda arazi mesailinin katği surette halli zımnında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında cereyan eden müzakereler 23 haziran 1939 tari
hinde neticelenerek iki hükümet beyninde bir anlaşma ve buna müzeyyel olarak bir Protokol, bir 
Prose - Verbal, iki lahika ve iki mektub imza edilmiştir. 

Bir mukaddime ve 11 maddeden ibaret bulunan Anlaşmanın 1 nci maddesile 1921 senesinde çizil
dikten sonra 1920 ve 1930 senelerinde iki defa tashihe uğramış plan hattı hudud yeniden tashih 
edilmek suretile Hatay arazisinin türk topraklarına iadesi temin edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tahdid edilen hududumuzun bu kısmı ile Türkiye tarafında kalan Hatay ara
zisi en geç 23 temmuz 1939 tarihine kadar Fransız kuvvetleri tarafından tahliye edilecek ve salâhi
yetlerin devri muamelesi de yine bu tarihte ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Anavatana iltihak eden arazide meskûn ahalinin vatandaşlığımıza geçtiklerinin tesbiti ve Suriyo 
ve Lübnan tabiiyetlerini ihtiyar etmek isteyecek olanların da muayyen müddet zarfında, bu memle
ketler lehine hakkı hiyarlarmı istimal ve tahtı tasarruflanndaki emvali tasfiye edebilmeleri için An
laşmaya bazı hükümlerin ilâvesine lüzum görülmüş ve bu hükümler Anlaşmanın 2, 3, 4, 5 nci mad
delerine dercedilmiştir. 

Müteakib maddeler Türkiyenin bu hududu katği addettiği ve bunu tebdile matuf hareketleri tecviz 
etmeyeceği ve müddeti yakında bitecek olan Eyi Komşuluk Mukavelelerinin 15 mart 1940 tarihine 
kadar temdidi hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir. 

Prose - Verbal: 
Anlaşmanın 3 ncü ve 5 nci maddeleri ahkâmına tevfikan hakkı hiyarlarmı istimal eden hakikî 

şahısların ve bu vaziyetle alâkadar olarak Hatayda tatili faaliyet edecek hükmî şahısların ecnebi pa-
rasile olan nukudu mevcudelerini ne şekilde ihraç edeceklerinin tesbitine lüzum görülmüş ve bu şe
raiti muhtevi olarak bir prose - Verbal imza1 edilmiştir. Bu eşhas, ecnebi parasının ihracına müteallik 
ahkânım Halayda tatbikinden evvel veya muahharen iktisab etmiş oldukları ecnebi nukudu nazan 



dikkate alınarak ayrı muamelelere tâbi tutulmuştur. Bu gibi eşhasın ve müesseselerin ellerinde mev-
eud ecnebi paralarını çıkarabilmeleri prensibi kabul edildikten sonra bunun teferruatlı bir şekilde 
tanzimi memleketimizden harice döviz kaçakçılığına mâni olmağa matuftur. 

Protokol: 
Anlaşma mucibince Türkiye vatandaşlığını ihraz edecek mütekaidlerin vaziyeti Türkiyeye yalnız 

Türk vatandaşları için tedbir almak ve bu vatandaşlığa girmeyenler veya çıkacak olanlar için hiç. 
bir vecibe ka>bul etmemek esasında tesbit edilmiştir. Fransız eşhası hükmiyesi Devlet de dahil ola
rak bütün emvali gayri menkule, hukuk ve menafimi Türkiyeye devretmiş bulunmaktadır. Buna mu
kabil kısmen dövizle olmak üzere 35 milyon Fransız franklık topdan bir meblâğ tesviye edilecektir. 

Lahikalar: 
I numaralı lahika umumî yekûna dahil olub (3) milyon fransız frangı mukabilinde Türkiyeye 

terkedilen Fransız askerî makamatı tasarrufunda bulunan bazı emlâk ve tesisatın teferruatını gös
termeğe matuf bir vesikadır. 

I I numaralı lahika Suriye.ve Lübnan bankasının Iskenderon ve Antakya şubelerinin mülkiyetle
rinin bir milyon frank mukabilinde Fransaya terki hakkındadır. 

Mektublar: 
Birinci mektub: Ecnebi tabiiyetindeki eşhası hükmiye ve hakikiyenin, Anlaşmanın 4 ncü maddesi 

ahkâmından istifade ettirilmelerine Türkiye Hükümetince karar verilmiş bulunduğuna, ikinci mek
tub : Fransız Hükûmetile bazı ecnebi müesseseler ara'sında akdedilmiş olan aşari atika hafriyatına aid 
mukavelelerin muteber addedileceğine dairdir. 

Bu vesikalar Büyük Millet Meclisinin yükek tasvibine arzedilmiştir, 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen - 28-VI-1939 

Esas No. İ/192 r 

Karar No. 2 
Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 23 
haziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile 
Suriye arasında arazi mesailinin katği surette 
hallini mutazammm Anlaşma ve müzeyyelâtınm 
tasdikına dair olup İcra Vekilleri Heyetince 
24-VI-1939 tarihinde Yüksek Meclisin tasvi
bine arzı kararlaştırılan ve encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası Hâriciye vekili 
Şükrü Saracoğlunun huzurile tedkik ve müza
kere olundu: 

Kanun lâyihası ve merbutu olan Prose - Ver-
bal, protokol ve lahikalar ile mektublar hü
kümlerine nazaran Türkiye ile Suriye arasın
da arazi meselesinin katği surette halledildiği 
ve Hatay arazisinin ana vatana iltihakı temin 
olunduğu ve ilhaktan mütevellid vaziyetlerin 
millî menfaatlerimizin icablanna uygun bir su
rette tasfiye edildiği görülmüş ve Yüksek Mec

lis ile Cumhuriyet Hükümetinin epeyce bir za
mandan beri üzerinde en ciddî, alâka ile çalış
makta bulunduğu bu işin muvaffakiyetle intaç 
edildiğini tebarüz ettiren kanun lâyihası ve 
müzeyyelâtı aynen kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi temennisile Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Muvakkat E. Es. M. M. * Kâtib 
İzmir Konya İstanbul 

Halil Menteşe M. Göker A. Ş. Esmer 
Aydın Bolu 

Mümtaz Kaynak Dr. Zihni Ülgen 
Bursa Bursa 

Fatin Güvendiren Fazlı Güleç 

Edirne Erzurum Erzurum 
O. Şdhiribaş Zeki Soydemir 8. Altuğ 
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Gûmûşane 

D. Sakarya 
Malatya 

0. Koptagel 

îzmir 
M. B. Mimaroğlu 

Manisa 
E. Bayur 

Kastamonu 
Tahsin Coşkan 

Ordu 
H. Yalman 

Samsuü 
A. F. Engin 

Urfa 
Gh A, Yazgan 

Seynan 
Sinan TekelioğH 

Yozgad 
S. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ite Fransa arasında Ankarada23 haziran 
1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Suriye ara
sında arazi mesailinin katı surette hallini mu-
tazammın Anlaşma ve müzeyyelahmn taisdiktna 

aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Cumhuriyeti arasmda 23 haziran 1939 tarihinde 
Ankarada imza edilen Türkiye ile Suriye arasm
da- arazi mesailinin katği surette hallini munta-
zammm Anlaşma ve hu Anlaşmanın bir protokol, 
iki lahika, bir Prose - Verbal ve iki mektubdan 
mÜrekeb müzeyyelâti kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
M. Erkmen 

24 
Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 

- VI -1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

îk. V. 
H. Çakır 

G. t. V. ve Ad. V. V. 
R. Karadeniz 

TL V. 
C. Ercin I 
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TÜRKİYE İLE SURİYE ABASINDA ARAZİ MESAİLİNİN KATÎ SURETTE HALLİNİ 

MUTAZAMM1N ANLAŞMA 

Türkiye Cumhur Reisi ve Fransa Cumhur Reisi. 
20 teşrinievvel 1921 tarihli itilâfnamenin 7 nci maddesinde ve mezkûr itilâfnamenin 7 nci ve 8 

nci maddelerini itmam eden mektubda münderiç ahkâmı nazarı dikkate alarak, Türkiye ile Suriye 
arasındaki hududu katî şekilde tesbit etmek suretile iki memleket mütekabil münasebetlerini her 
türlü şüphe ve tereddüdden azade kılarak bu münasebetleri ıslah edecek olan bir arazi anlaşmasının 
arzettiği faideye kani bulunarak, 

Türkiye Cumhur Reisi: 
Hariciye vekili, İzmir mebusu Bay Şükrü Saracoğluyu, 

Ve Fransa Cumhur Reisi: 
Fransanın Türkiyedeki Büyük Elçisi, Lejiyon Donör nişanının komandör rütbesini haiz Ek

selans Bay Rene Massigliyi murahhasları olarak tayin etmişlerdir. 
Müşarünileyhima, usulüne muvafık buldukları salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki 

maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Fransa 30 mayıs 1926, 22 haziran 1929 ve 3 mayıs 1939 tarihli protokollerde tarif edilmiş olan 
hattın: 

a) Karasunun şimdiki hududu katettiği noktadan 230 numaralı taşa kadar, arazi üzerinde tah- . 
didi; 

19 mayıs 1939 da Antakyada imza edilen protokolde tesbit edilmiş bulunan hat ile tetabuk ede
cek surette; 

Şurası mukarrerdir ki, 17 ve 27 numaralı hudud taşlan arasındaki Gömid köyü tamamen Türkiye-
ye bırakılacak ve hat 224 numaralı taştan Yenişehir - Antakya yolunu Türkiye arazisinde bırakarak 
doğruca 230 numaralı hudud taşına kavuşacaktır. 

b) Ve 419 numarayı taşıyan hudud taşından Askoranenin takriben 1200 metre cenubu garbi
sinde bir noktaya kadar şimali şarkî istikametindeuzanır, buradan, Askorane ve Kocakayrakm şar
kından geçerek Kocakayrakm takriben bir kilometre şimali garbisinde bulunan bir noktaya ka
dar şimale doğru imtidad edecek; 

Bu noktadan itibaren hat, şato harabesinin takriben bir kilometre şimalinde bulunan bir nok
taya kadar garba doğru imtidad edecek ve oradan cenubu şarkiye doğru giderek (Şato harabesinin 
garbinde) 1010 rakımlı tepeye erişecektir; bundan sonra cenubu garbî istikametinde Başorta şima
linde, Karaduran deresine ulaşan derenin yatağını ve nihayet Karaduran deresini takiben denize 
vâsıl olacak; ! 1 ! 

Surette tashih edilmesine kendi hesabına muvafakat eyler. 
Yukarıda zikri geçen üç bölgede, 19 mayıs 1939 da mesaisini ikmal etmiş olan komisyon, yeni 

hattı arazi üzerinde tesbite memur edilecektir. 
Bu suretle tayin edilen hattın ötesinde bulunan arazi en geç 23 temmuz 1939 a kadar Fransız 

kuvvetleri tarafından tahliye edilecek ve ayni tarihte Fransız makamatınm elinde kalan salâhiyet
lerin devri de ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Madde — 2 

Birinci maddenin son fıkrasında mevzubahs arazide mütemekkin Hatay vatandaşları Türkiye tabi
iyetini bihakkın iktisab edecektir. 

Madde — 3 
İkinci madde mucibince Türkiye tabiiyetini iktisab eden 18 yaşını mütecaviz olan kimseler işbu 
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Anlaşmanın meriyete girdiği tarıhden itibaren 6 aylık bir müddet zarfmda Suriye veya Lübnaü 
tabiiyetini ihtiyar etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Balâda mezkûr hakdan istifade etmek isteyen kimseler ikametgâhlarının merbut bulunduğu idarî 
makama bu hususda bir beyanname tevdi edeceklerdir. Kendilerine bir makbuz verilecektir. Hakkı 
hıyarı istimal edenlerin listeleri, mümkün mertebe kısa fasılalarla, Fransız konsolosluğuna tevdi olu
nacaktır. 

Madde — 4 

Üçüncü maddenin ahkâmına' tevfikan hakkı hıyarlarını istimal eden kimseler, müteakib 18 ay zar
fında ikametgâhlarını Türkiyenin haricine nakletmeğe mecbur olacaklardır. 

Bunlar, mutasarrıf oldukları emvali gayrimenkuleyi tasfiyeye mecbur olacaklar ve her türlü 
menkul mallarile hayvanlarını elden çıkarmak veya beraberlerinde götürmek hususunda serbest ola
caklardır. 

Balâda mevzuubahs tasfiyeden mutahassıl meba'liğ, Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası İsken
derun şubesinde bir bloke hesaba yatırılacak, ve bu mebaliğin tarzı nakli Türk ve Fransız Hükümet
leri arasrnda hususî bir Anlaşma ile kararlaştırılacaktır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında mezkûr kimselerin elinde bulunan Türk parasından gayri msba1-
liğ işbu Anlaşmaya mülhak Prose - Verbalde tesbit olunan şekilde ihraç olunabilecektir. 

Madde — 5 

2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler ahkâmının tatbikinden mütevellid bütün hususatta evli kadınlar, 
kocalarına ve 18 yaşından aşağı çocuklar, ebeveynlerine tâbi olacaklardır. 

Madde —• 6 

Fransa Hükümeti, Fransız Devletine aid bir arsa üzerinde kâin bulunan ve olduğu gibi idame edi
lecek olan iskenderun askerî mezarlığının bakım ve muhafazası için bir bekçi tayinine hakkı ola

caktır. 

Madde *-* 3B 

Türkiye, 30 mayıs 1926 tarihli itilâf, 22 haziran 1929 tarihli Protokol ve 3 mayıs 1930 tarihli 
Protokol ile tarif ve işbu Anlaşma ile tashih edilmiş olan hattın, arazisinin katği hududunu teşkil 

ettiğini tasdik eder. 
Binaenaleyh, Türkiye, Suriyenin tamamiyeti mülkiyesine tecavüz, dahilî huzurunu ihlâl veya 

tehlikeye koyacak mahiyette olan, veya bu gayeleri istihdaf eden her hangi bir hareketi takbih eder . 
ve arazisi üzerinde bu mahiyetteki her hareketi men ve icabında tenkil etmeği taahhüd eder. 

! Madde — 8 

Evvelki muahedelerin ve Anlaşmaların hiç bir hükmü, 7 nci maddedeki taahhudlere mugayir 
addedilerek tefsir edilemeyecektir. 

Madde — 9 

Yüksek Âkid taraflardan Türkiye kendi arazisinde ve Fransa Suriye arazisi üzerinde iki komşu 
memleketin emniyet, veya rejimleri aleyhine müteveccih hareketlerin ihzar ve ikamı men için 
muktazi bütün tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

(&. Su»a4fi) 



Madde — 10 

Yeni bir Anlaşmanın akdini mümkün kılmak maksadile, 30 mayıs 1926 tarihli dostluk ve iyi 
komşuluk itilâfı ile mütemmim Anlaşmaların meriyeti, 15 mart 1940 tarihine kadar temdid olun
muştur. 

Bu senedlerin ahkâmı, 30 mayıs 1926, 22 haziran 1929 ve 3 mayıs 1930 tarihli Protokollerle, iş
bu Anlaşmada derpiş olunan tashih mucibince tesbit edilen Türkiye - Suriye - hududunun heyeti 
umumiyesi için muteber olacaktır. 

Şu kadar ki, otlak ve yaylak haklarına aid ahkâm mülga addedilecektir. 

Madde — 11 

işbu Anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar süratle ve en geç 
olarak 22 temmuz 1939 da Pariste teati olunacaktır. Tasdiknamelerin teati günü meriyete girecek 
tir. 

Tasdikan lilmakal balâda isimleri musarrah murahhaslar işbu Anlaşmayı imza etmişler ve mü
hürlerini vazeylemişlerdir. 

Ankarada iki nüsha olarak 23 haziran 1939 tarihinde tanzim olunmuştur. 

PROTOKOL 

Bu günkü tarihli Anlaşmanın imzası esnasında zirde vaziülimza salâhiyettar Murahhaslar ber-
veçhi ati ahkâmı da kararlaştırmışlardır : 

' Madde — 1 

Türkiye, Suriye ve Lübnan Hükümetlerini, Türkiye ile Suriye arasında arazi meselelerinin katği 
hallini ihtiva eden Anlaşmanın 2 nci maddesi mucibince Türk tabiiyetini iktisab edecek ve bu Anlaş
manın 3 ncü maddesinde mevzubalıs hakkı hiyarı istimal etmeyecek Hatay vatandaşlarının askerî 
ve mülkî tekaüd aidatına müteallik bilcümle vecaibden ibra eder. 

Yukarıki fıkrada mevzubahs şeraiti haiz olmayan eşhasa aid mülkî ve askerî aidatı tekaüdiye için 
Türkiyeye hiç bir mükellefiyet düşmeyecektir. 

Madde — 2 ~~'[< 
1 - Fransız tabiiyetindeki eşhası hükmiyenin Hatayda bulunan emval, hukuk ve menafiile ayni ta

biiyetteki eşhası lıakikiyenin emvali gayri • menkulesi otuz beş milyon Fransız frankı mukabilinde ta-
mamile Türk Hükümetinin mülkiyetine geçecektir. 

Bu meblâğdan : 
a) Üç milyon Fransız frangı işbu rotokolün (1)numaralı lahikasında mezkûr emvale mukabil ola

rak bu günkü tarihli senedler mevkii meriyete vazedilir edilmez tediye edilecektir. 
b) Yirmi beş milyon Fransız frangı, işbu Protokolün mevkii meriyete vazmı takib eden otuz gün 

zarfında Fransız Hükümetinin emrine amade bulundurulacaktır. 
c) Bakiyyesi 23 ağustos 1939 da kliring hesabına geçirilecektir. 
2 - îşbu maddede mezkûr eşhası hükmiye, ecnebi parası olarak malik oldukları nukuda bu günkü 

tarihli Anlaşmanın 4 ncü maddesine merbut Prose - Verbal ahkâmına tevfiki hareket ederek tasar
ruf edebileceklerdir. 

Türk parası mevcudları ve mezkûr 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında mevzubahs bloke hesaba nak
ledilecektir. 
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3 - Fransız tabiiyetindeki eşhası hakikiye ecnebi parası mevcudlannrn ve emvali menkulelerinin 

muhtemel tasfiyesinden hâsıl olacak mebaliğin transferi için Anlaşmanın 4 ncü maddesile matufün-
lehi Prose - Verbal ahkâmından müstefid olacaklardır. 

Madde — 3 

Bu Pprotokolde mevzubahs ferağ ve intikal muamelâtı hiç bir vergiye tâbi olmayacak ve hiç bir 
masrafsız yapılacaktır. 

Madde — 4 

Payas - îskenderon demiryolu hattı, işbu Protokolün mevkii meriyete vazmdan itibaren 30 gün
lük bir mühlet zarfında bu hattın işletmesini deruhde edecek olan Türk Devlet demiryolları idare
sine teslim edilecektir. 

Devir ve teslim muamelesinin şekli alâkadar iki idare arasmda tesbit olunacaktır. 

Madde — 5 

îşbu Protokolde ve bu günkü tarihli Anlaşmada derpiş edilen sureti hal mahfuz kalmak şar-
tile iki Yüksek Âkid Taraf ileride işbu Anlaşmada nmütevellid uyuşmalara aid bilûmum malî me-
talibattan mütekabilen sarfı nazar edeceklerini beyan ederler. 

Madde — 6 

îşbu Protokol tasdik edilecek ve tasdiknameler bu günkü tarihli Anlaşmanın tasdiknamelerile 
ayni şeraitte teati olunacaktır. 

Ankarada, iki nüsha olarak, 23 haziran 1939 tarihinde tanzim olunmuştur. 

Lahika I r 

îkinci maddeye : 

Bu günkü tarihli Anlaşanının meriyete vazı akebinde Pariste Hazinei Umumiye Merkez vezneda
rına üç milyon fransız frangının tediyesi mukabilinde, Fransa Hatay arazisinde kâin askerî emlâk 
ve müştemilâtının mülkiyetini tamamen Türkiyeye terkeder, şöyle ki: 

a). îskenderunda kâin Derigoin kışlası tesmiye edilen ve elyevm Türk 'kıtaatının işgali altında bu
lunan bina, 

b) Fransız Şark ordusunun telefon şebekesi. 
Kışlanın terki, Türk kıtaatı tarafından işgali esnasında bulundukları hal ve vaziyette, arsasma, 

duvarlar ve binalara şamildir. 
Terkedilen şebeke, şehir ve şehirler arası, havaî ve tahtelârz hatları, gerek merkez postalarında 

ve gerekse abonelerin ikametgâhlarında mevcud tesisat ve telefon aletlerini ihtiva eder. Halen bu 
arazide bulunan fransız kuvvetleri eczasma aid malzeme Fransız ordusunun mülkiyeti altmda ka
lacaktır. Şebekenin teslim şekli, Antakyada Yüksek Âkid Tarafların mümessilleri tarafından müş
tereken tesbit olunacaktır. Şu kadar ki, Fransız kuvvetleri kendilerine, lüzumlu olan hatları 23 
temmuz 1939 tarihinden evvel ellerinden çıkarmağa mecbur olmayacaklardır. 

Ankarada, iki nüsha olarak 23 haziran 1939 tarihinde tanzim edilmiştir. 
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Lahika : n 

Suriye ve Lübnan bankasına aid İskenderun ve Antakyada kâin iki binanm mülkiyeti Fransız 
Devletine ferağ edilmiş ve bedelleri (bir milyon Fransız frangı) protokolün 2. nci maddesinde 
kararlaştırılmış olduğu veçhile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Fransız Hükümetine tediye edi
lecek toptan paranın hesabında nazarı itibare alınmış olan meblâğlardan tenzil edilmiştir. 

Ankarada iki nüsha olarak 23 haziran 1939 tarihinde tanzim edilmiştir. 

PEOSE - VERBAL 

Bu günkü tarihle imza olunan anlaşmanın 4 ncü maddesine atfen îki Yüksek Taraf, âtideki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

Bu günkü tarihli Anlaşmanın 3 ve 5 nci maddeleri ahkâmına tevfikan hakkı hiyarlarını isti
mal etmiş bulunan eşhası hakikiye ve mezkûr anlaşmanın 1 nci maddesinin son fıkrasında mevzu-
bahs edilen arazi üzerinde müesses olup yukarıda anılan hakkı hiyar ile münasebettar olarak Ha-
tayda tatili faaliyet etmek isteyen Hataylı eşhası hükmiye, işbu anlaşmanın imzası akabinde 
Hatayda neşredilecek olbabdaki ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında aşağıdaki ahkâmın der
piş ettiği tevdiatı ifa etmiş bulunmak şartile malik oldukları ecnebi paralarını beraberlerinde gö
türmek salâhiyetini haizdirler. 

Şu kadar ki, bu tevdiatın icrası, hakkı hiyarm istimali veya tatili faaliyet kararı için, bir 
karine teşkil etmez. 

1 — Malik oldukları ecnebi paralarmı harice çıkarmak arzusunda bulunan balâda mezkûr eş
hası hükmiye, bunları Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası İskenderun şubesine veya onun nam 
ve hesabına hareket eden Ziraat bankası Antakya şubesine tevdi etmeğe mecburdurlar; bunla
ra aid döviz ihraç müsaadesi, Merkez bankası veya onun nam ve hesabına hareket eden Ziraat ban
kası tarafından muta tevdiat ilmühaberinin ibrazı ve işbu mebaliğin ecnebi dövizlerinin ihracına 
müteallik ahkâmın Hatayda mevkii meriyete va zindan evvel iktisab edilmiş olduğunun isbatı üze
rine kambiyo memurluğu tarafından verilir. 

Ledelicab bu mebaliğden, işbu eşhası hükmi yen in, marüzzikir Anlaşmanın 2 ve 3 ncü mad
deleri mucibince Türkiye tâbiiyetini iktisab ve muhafaza etmiş bulunan eşhasa tevdi tarihinde 
borçlu oldukları ecnebi parasile olan mebaliğ ten zil edilecektir. 

İşbu eşhası hükmiyenin elinde bulunup marüzzikir ecnebi dövizlerin ihracma müteallik ahkâ
mın mevkii meriyete vazını müteakib iktisab edilmiş bulunan ecnebi paraları türk parasına tahvil 
edilmelidir. Bu ecnebi paralan ancak Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ahkâmına tev
fikan transfere edilebilirler. 

2 — İhracat ticaretile meşgul eşhası hükmiye ve hakikiye tevdi ettikleri mebaliğin, ecnebi 
dövizlerin ihracına müteallik ahkâmın Hatayda mevkii meriyete vazı tarihini müteakib ihraç edil
miş emtia bedelini teşkil etmediğini isbat etmelidirler. 

Ecnebi dövizlerin ihracına müteallik marüzzikir ahkâmm rejimi tahtında ihraç edilmiş em
tia karşılığım teşkil eden ecnebi dövizler balâda derpiş edilen transfer usulüne dahil olamıya-
Gâğmdan, bu ihracatçılar tarafından ecnebi dövizi idhali hususunda alınmış olan taahhüdler ba
ki kalırlar. 

3 — Balâdaki 2 nci fıkrada mezkûr zümreye dahil bulunmayan eşhası hakikiye tevdi edecek
leri dövizlerin menşeini isbatâ mecbur değildirler. Tevdi ilmühaberlerinin ibrazı üzerine döviz trans
fer müsaadesi kendilerine derhal verilir. 
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4 — Altın meskukât ihraç hususunda ecnebi dövizlerin tâbi olduğu ahkâma tâbi olacaktır. 

Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ankara, 23 haziran 1939 
Bay Büyük elçi, 
Bu günkü tarihli Türkiye ile Suriye arasında arazi mesailinin katği surette hallini mutazammın 

Anlaşmaya atfen zirdeki ihususatı Zati Devletlerine, arzetmekle şeref kesbeylerim. 
Bu günkü tarihli Anlaşmaların ahkâmı hususiyesine halel gelmeksizin, Türkiye Hükümeti, alâ

kadarlar taraf mdaiı bu hususda taleb vaki olduğu'takdirde, Anlaşma tarihinde mezkûr Anlaşmanın 
birinci maddesinde istihdaf edilen aimide mütemekkin olub ecnebi parasile olan nukudu mevcudele-
rini ve her nevi emvallerinin muhtemel tasfiyesinden mütevellid mebaliği bu arazi haricine çıkarmak 
arzusunda' bulunan ecnebi tabiiyetindeki eşhası hakikiye ve hükmiyenin Anlaşmanın 4 ncü maddesi 
ve matufünlehi prose - verbal ahkâmından istifadfettirmek kararındadır. 

Ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim, rBay Büyük elçi. 
t • 

Ekselans Bay Rene Massigli . ; 
Fransa Büyük elçisi \ 

Ankara i •' 

Bay Vekil, 

Zati Devletiniz, 23 haziran tarihli mektubile, ,bu günkü tarihli Türkiye ve Suriye arasında arazi 
mesailinin katği surette hallini mutazammın Anlaşmaya atfen bana aşağıdaki ihususatı işar buyurmak 
lûtf unda bulundunuz : i 

" Bu günkü tarihli Anlaşmaların ahkâmı hususiyesine halel gelmeksizin, Türkiye Hükümeti, 
alâkadarlar tarafından bu hususta taleb vaki olduğu takdirde, Anlaşma tarihinde mezkûr Anlaşmanın 
1 nci maddesinde istihdaf edilen arazide mütemekkin olub ecnebi parasile olan nukudu mevcudele-
rini ve her nevi emvallerinin muhtemel tasfiyesinden mütevellid mebaliği bu arazi haricine çıkarmak 
arzusunda bulunan ecnebi tabiiyetindeki eşhası hakikiye ve hükmiyenin Anlaşmanın 4 ncü maddesi 
ve matufünlehi Prose Verbal ahkâmından istifadeettirmek kararındadır. „ 

Sened ittihaz ettiğim bu işarınızı aldığımı arz ile kesbi şeref eylerim. 
îhtiramatı faikamm kabulünü istirham ederim, Bay Vekil. 

Ekselans Bay Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye vekili • ? 

Ankara 

Ankara, 23 haziran 1939 
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' **' * < ' Ankara, 23 haziran 1939 
Bay Büyük Elçi, ~ ft 

Türkiye ile Suriye arasında arazi meselelerinin katı surette hal ve tesviyesine müteallik bu günkü 
tarihli Anlaşmaya atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Fransa Cumhuriyeti Âli komiseri
nin Sancak idaresi namına, yukarıda anılan Anlaşmanın 1 nci maddesinde mevzubahs arazide icra 
edilecek asan atika hafriyatı hakkmda akdetmiş olduğu zirde mezkur mukaveleleri muteber tanıdığını 
arz ile şeref kazanırım 

I - Princeton Üniversitesi ve Fransa Cumhuriyeti Millî müzaleri ile olan mukavele: 
(Mukavelenin tarihi: 8 nisan 1937) ; 
(Mukavelenin müddeti: 1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren 6 sene) 
II - Sir Leonard Wooley riyasetinde İngiliz Müzeler heyeti ile olan mukavele: '< 
(Mukavelenin tarihi: 1 teşrinievvel 1936) 
(Mukavelenin müddeti: 5 sene) 
III - Dr. Calvin Mac Ewan idaresinde Şikago Şark Enstitüsü hey etile olan mukavele: 
(Mukavelenin tarihi: 20 eylül 1935) 
(Mukavelenin müddeti: 6 sene) 
îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay Rene Massigli, 
Fransa Büyük Elçisi 

Ankara 

' Ankara, 23 "haziran 1939 
Bay vekil, 

Zatı Devletleri bu günkü tarihli mektublarmda, aşağıda tadad edilen ve bu günkü tarihli An
laşmanın 1 nci maddesinde istihdaf edilen arazide icra edilecek âsanatika hafriyatma müteallik 
mukaveleleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin muteber tanıdığını işar buyurmak lûtfunda bu
lundunuz. 

(I - Princeton Üniversitesi ve Fransa Cumhuriyeti Millî müzelerile olan mukavele : 
(Mukavelenin tarihi: 8 nisan 1937) 
(Mukavelenin müddeti : 1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren 6 sene) 
II - Şir Leonard Wbolley riyasetinde İngiliz müzeler heyeti ile olan mukavele : 
(Mukavelenin tarihi : 1 teşrinievvel 1930) 
(Mukavelenin müddeti : 5 sene) 
III - Dr. Calvin Mac Ewan idaresinde Şikago Şark Enstitüsü heyetile olan mukavele : 
(Mukavelenin tarihi: 20 eylül 1935) ' 
(Mukavelenin müddeti : 6 sene) 
Sened ittihaz ettiğim işbu işarınıza teşekkürle kesbi şeref eylerim. 
Îhtiramatı f aikamm kabulünü rica eylerim, Bey Vekil. 

k 

Ekselans Bay Şükrü Saraçoğlu, 
Hariciye Vekili 

Ankara 
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