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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bir kişnin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 

fıkrasındaki (tasirhane ve tasir fabrikaları) kaydinin 
tefsir mevzuu olmadığına dair mazbatalarla 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiş-

2 — HAVALE; 

Teklifler 
1 — Sivas mebusu Abdurrahman Naci Demirağm, 

muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin «C» fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/12) 
(îktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinden Mel-

hemoğullarmdan îbrahimoğlu Aşçı Ali Çağların ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/192) (Adliye encümenine) 

3 — Sandıklının Koçgazi köyünden Kırnav diğer 
adı Kara Mollaoğullarından Süleymanoğlu Süleyman 

1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Hu
lusi Alataştn Şark vilâyetlerinden bazılarında vu-
kubulan zelzele hakkında beyanatı 

SIHHAT ve İÇTİMAÎ MUAVENET V. Dr. 
HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — Bu sabah saat 
ikide memleketin bir çok yerlerinde şiddetli bir 
zelzele hissedildi. Bu zelzele tesirini en ziyade 
Erzincan, Tokad, Sivas ve Ordu vilâyetlerinde 
göstermiştir. Peyderpey malûmat almaktayız. Al
dığımız malûmata göre, müsaade buyurursanız 
Erzincanm telgrafını okuyayım: 

«Gece saat iki raddesinde çok şiddetli bir 
zelzele oldu. Bu zelzelede Hükümet konağı, ordu 
müfettişliği, ordu evi, postahane ve şehrin en 
sağlam binaları dahil olmak üzere bütün evleri 
ve dükkânları yıkılmıştır. Şehir baştanbaşa en-

tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan 
sonra çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen İsparta Bursa 

K. Ünal Dr. S. Konuk 

Akbulutun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/193) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Türkiyede harb silâhı ve mühimmatı yapan 

hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa, Iktisad ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/79) (Ruznameye) 

5 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 486 numaralı kanunun bazı maddelerini 
muaddil 1608 sayılı kanunun birinci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/276) (Ruzna
meye). 

kaz yığını halindedir. Kendilerini kurtarabi
lenler sokaklara dökülmüşlerdir. Şimdiden bir 
çdk ölü ve yaralı tesbit edilmiştir. Bir çok nü
fus enkaz altındadır. Pek az haşarata uğnyan 
Ve zayiat vermiyen piyade ve topçu kışlaların
dan gelen askerlerle enkaz altında kalanların 
kurtarılmasına ve ötede beride başlıyan yangı
nın itfasma çalışılmaktadır. Şehirde muhabere 
imkânı bulunmadığından bin müşkülâtla Jene-
ral îskora ile birlikte Dumanlı istasyonuna ge
linmiştir ve malûmat ancak oradan arzedilebil-
miştir. Tümen komutanı Akdoğan şehirde yar
dım işlerile meşguldür. Şehir kamilen yıkılmış 
olduğundan ekmek ihtiyacı olduğu gibi enkaz 
altından kurtarılanların ve kurtarılacakların te
davileri için ilâç ve doktor ve halkı barmdır-

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

BAŞKAN — Şemseddin Günaltay 
KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (tsparta). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — BEYANAT 

DİLEN EVRAK 

— 126 — 
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mak için çok miktarda çadıra ihtiyaç vardır. 

Tahribat yalnız şehre münhasır olmadığı, 
köylerde de geniş mikyasta tahribat ve zayiat 
olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta elde edilecek 
tafsilat arzedilecektir. 

Kemahtan gelen telgrafı okuyorum: 
1 — Bu gece saat iki raddelerinde Kemahta 

husule gelen şiddetli zelzele neticesinde şehir 
enkaz haline gelmiş olub bir çok ölü ve yaralı 
bulunduğu, kurtulabilen askerlerle enkaz al
tında kalanların kurtarılmasına ve kasabada 
başlayan yangınların söndürülmesine çlışılmak-
ta olduğu, 

2 — Şehirde muhabereye imkân kalmadığın
dan Dumanlı istasyonu ile muhabere yapılmak
ta olduğu, 

3 — Kurtarılabilen nüfusun yiyeceğini temi
nin müsküllestiği ve fazla miktarda çadıra, ilâç 
ve doktora ihtiyaç bulunduğu, 

4 — Zelzelenin yalnız kasabaya münhasır 
olmayıb köylerde de geniş mikyasta tahribatta 
bulunduğu ve mütemmim malûmatın bildirile
ceği, 

5 — Keyfiyetin Başvekâlet yüksek makamına, 
Millî Müdafaa, Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve
kâletlerine, Kızılay cemiyeti genel merkezi baş
kanlığına arzolunduğu Erzincan Valisi ve Ordu 
müfettişliği kurmay başkanı tarafından bildiril
miştir. Arzolunur. 

Tokaddan gelen telgrafı okuyorum: 
«26 gecesi saat ikide vuku bulan şiddetli bir 

sarsıntıda merkez ve mülhakatta şimdiye kadar 
tesbit edilen Ölü mikdarı 88 ve yaralı adedi 66 
olup yıkılan binaların adedi henüz tesbit edil
memiştir. Kazalarla muhabere münkati olduğun
dan hususî vesaitle istihbar edilen vaziyete gö
re Erbaa ve Niksar kazalarında tahribatın çok 
fazla olduğu ve bir hayli mikdar ölü ve yaralı 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

2 — Yaralıların tedavisi için mümkün olan 
imdadi sıhhî heyetinin ve açıkta kalanlar için 
şimdilik 500 çadırın ve meydanda kalanların ia
şeleri için şimdilik telgrafla 2 bin lira gönderil
mesine emir buyurulmasmı arzederim». 

Zaradaıı gelen telgrafı okuyorum: 
«Bu geceki zelzele dolayısile merkezde ve 

köylerimizde yüzlerce hane yıkılmış ve şimdiye 
kadar 26 ölü tesbit edilmiştir. Bir çok binalar
da yıkılmağa nazmeddir. Bir çok fakir kış günü 
sokaklarda kalmıştır. Yakında katği rakamlarla 
vakayı arzedeceğim. 200 çadırla tesbit edilecek 
nakdî yardımın tezelden gönderilmesi». 

Alman tedbirler şunlardır: 
Erzincan ' vilâyetine: Kızılay merkezinden 

şimdilik 15 000 lira, 500 çadır, 1 000 don, 1 000 
gömlek, 1 000 battaniye, Erzurum ve Sivastan 
ekmek, un tertib edilmiş, Erzurumdan eczayı tıb
biye ve malzemei sıhhiye ile birlikte iki sıhhî 
heyet; 

Sivas vilâyetine, Kızılay merkezinden 5 ÛÖÖ 
lira, 500 çadır, 500 don, 500 gömlek, 500 batta
niye ve bir imadı sıhhî heyeti; 

Tokad vilâyetine; Kızılay merkezinden 3 000 
lira, 300 çadır, 500 don, 500 gömlek, 500 battani
ye ve Samsundan Tokad vilâyeti emrine imdadı 
sıhhî heyeti; 

Ordu vilâyetine, Kızılay merkezinden 2 000 
lira tertib edilmiştir. 

Bu akşam Erzurumdan hareket edecek olan 
trenle Erzincana tertib edilmiş olanlar yola 
çıkacak, Sivastan tertib edilenler de sabaha kar
şı hareket edecek bir trenle yola çıkarılacaktır. 

Bunlara ilâveten şimdi Tuncelinden aldığı
mız telgrafta zelzelenin bilhassa Pülümerde te
siri fazla olduğu ve beş ölü bulunduğu bildiril
mektedir. 

Peyderpey malûmat toplamakta devam ede
ceğiz. Şimdilik kemali teessürle arzedeceğim 
malûmat bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Muh
terem vekil, müsaade buyurursanız bir nokta 
arzedeceğim. Telgraf vermek için telgrafhaneye 
gittim, dediler ki, dahilî hatların Refahiyeden 
ilerisi, sahil hatlarının da Samsundan ilerisi 
münkatidir, telgrafını ancak bu ihtirazî kayıdla 
alırız. 

Demek ki, bu malûmat demiryolu telgraf hat-
larile alınmıştır. Demiryolu olmayan vilâyetler
den hiç bir haber alınamadığına göre acaba Di
yarbakır, Bitlis, Van üzerinden, Erzurum tarikı-
le Trabzon ve Gümüşane cihetile muhabere im
kânı yok mudur? Çünkü tam Erzincanm şima
linde bulunan, ayni havza dahilinde olan kısım
larda da bundan evvelki hareketiarz nasıl tesir 
göstermişse bunlarda da ayni tesiri göstermesi 
ihtimali vardır. Fakat biz muhabere imkânı bu
lamadık, fakat Hükümet bulabilir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — Bütün 
vilâyetlerle muhabere tesisine çalışıyoruz. Ordu 
vilâyeti hakkında İzmir vapurunun telsizile ma
lûmat aldık. Diğerleri için de devamlı olarak 
üzerindeyiz. 

SAjMÎ EERKMAN (Tunceli) — Bu zelzele 
maalesef memleketimizde çok tahribat yapıyor 
ve buna Heyeti Umumiyece, yani memleketçe 
yardım edilmesi lüzumuna kailim ve öyle zanne
derim ki, ilk olarak gelecek sene tahsisatından 
ödenmek üzerere arkadaşlar namma, zelzeleden 
müteessir olanlara derhal 40 bin lira verilmesini 
teklif ediyorum. Bunun için de bir takrir ve
receğim. Kabulünü rica edeceğim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — De
recesi anlaşılsın da. 

AZİZ SAMÎH ÎLTER (Erzincan) —. Erzin
can havalisinin iklimini herkes bilir. Memle 
ket baştanbaşa harab olduğuna göre bu mev
simde orada çadır altmda kalmanın ne demek 
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olduğunu da herkes bilir. Binaenaleyh, halkın 
daha beri taraflara naklini yaralılann, çocukla
rın, kadmlarm memleket dahilinde barmdırıl-
malarmı daha faydalı görüyorum. Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Efendim, bu meseleyi biz düşündük, 
istiyorum ki, evvelâ bütün malûmatı toplayıb 
vaziyete hâkim olalım. Kasaba hakikaten oturu
lamayacak vaziyette ise civardan hat üzerine na
killeri için tertibat alacağız. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Evet 
bir kere muhabere teessüs etsin de anlayalım ne
dir? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Sami Erkmen arkadaşımızın şefkat ruhuna he
pimiz iştirak ediyoruz. Hepimiz ayni şeyi tek
lif edecektik. Bendeniz bu takrire lüzum gör-
miyorum. Bu yardımm şu şekilde yapılmasının 
daha iyi olacağı kanaatindeyim : Büyük Millet 
Mjeclisi Reisinin riyasetinde bir millî yardım 
komitesi teşkil edilmelidir. Buna evvelâ biz işti
rak edeceğiz. Sonra bütün memlekete teşmil edil
sin, bunu rica edeceğim. Diğer taraftan Hükü

met te kanunlar getirsin, gereken tedbirleri alsın, 
Hilâli ahmer de yardım etsin Biz de Büyük Mil
let Meclisi Reisinin Reisliği altmda bir millî 
komite yapalım. Bunun teşkilini riyasete bı
rakalım. (Muvafık sesler). 

BAŞKAN — Bay Sami Erkman teklifinizi 

1 — Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansunun, 
ihtikârın devamına meydan vermemek için alı
nan tedbirler hakkındaki sualine Ticaret vekili 
Nazmi Topcoğlunun şifahî cevabı. 

Yüksek Reisliğe 
İhtikar şiddetle devam ediyor ve hatta Ana-

doluya sirayet etmiştir. Memurin ve orta smrf 
halk ise bu yüzden ıstırab içindedir. İhtikârın 
devamma meydan vermemek için şiddetli ted
bir almması zamanı çoktan gelmiştir. Hükü
metin bu babdaki noktai nazarı nedir ve ne 
yapacaktır? Bu hususta Ticaret vekilinin Mec
liste hemen şifahen cevab vererek bizi tenvir 
etmesi için işbu şifahî sual takririni takdim 
ediyorum. 

Çoruh mebusu 
Mazhar Müfid Kansu 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydm) 
— Arkadaşlarım; bu elemli dakikanızda pek te 
hoş olmayan bir mevzu üzerinde size izahat 
vermek mecburiyetindeyim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Vazife vazi
fedir. 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Devam
la) — Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansu 

I-İ939 Ö : İ 
geri mi alacaksınız, yoksa okutayım mı9 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Okunmasını 
rica ediyorum. 

ZİYA GEVHE RETİLİ (Çanakkale) — 
Demin de arzettiğim gibi bir Millî yardım ko
mitesinin teşkili için bir teklif vereceğim, be
nim teklifim daha şümullüdür? Arkadaşım da 
buna muvafakat ederlerse benim teklifim reye 
konulsun. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Zi
ya Gevher arkadaşımızın teklifinin reye konul
ması daha muvafık olur. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Ben takriri
mi geri alıyorum. Maksad temin edilmiş olu
yor. 

ZİYA GEVHE RETİLİ (Çanakkale) — 
Müsaade ederseniz teklifim şifahî olsun. 

Büyük Millet Meclisi Reisinin riyaseti altm
da bir millî yardım komitesi teşkil edilerek ev
velâ biz Büyük Millet Meclisi azalarmm iştira
kini ve bütün memlekete teşmil edilmesini tek
lif ediyorum, Reye konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ziya Gevher arkadaşımız, Bü
yük Millet Meclisi Reisinin Riyaseti altında bir 
Mjillî yardım komitesi teşkilini teklif ediyor
lar. Bunu reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... İttifakla kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz. 

arkadaşımız hayat pahalılığının devamına mey
dan vermemek için almakta olduğumuz ted
birler hakkında bir sual takriri veriyorlar. 
Hakikaten yurddaşların hayat şartları üzerin
de çok mühim tesiri olan bu canlı mevzu üze
rinde sizlere izahat vermek fırsatını bahşetti
ğinden dolayı arkadaşıma teşekkür ederim. 

Eylül iptidasında Avrupa harbi başladıktan 
sonra ilk evvel demir, inşaat malzemesi, çuval 
gibi bazı maddelerde fiat yükselişleri başladı. 
Bunun sebebi bilhassa demir üzerinde ayni ta
rihlerde kesif bir mubayaa başlamış olması 
ve mevcudun tenakus asarı göstermiş olması
dır. Böyle bir vaziyette bilirsiniz ki her zaman 
derhal mal piyasadan çekilir, gizlenmeğe baş
lar ve bunun aksi tesiri piyasa üzerinde fiat te-
reffüü şeklinde tecelli eder. Harbin başlaması, 
bir tesadüf eseri olarak, Almanya ile aramız
daki ticaret muahedesinin de hitam bulduğu 
tarihe rastgelmiştir. Bundan evvel bilhassa de
mir ve inşaat malzemesinin kısmı* azamı, hatta 
demir, hemen kamilen Almanyadan gelmekte 
idi. Bir taraftan ticaret anlaşmasının sona er
miş bulunması, diğer taraftan, piyasadan kül
liyetli mikdarda demirin kalkması bu fiat te-
reffüünün en mühim âmillerinden birisi olmuş-

4 — SUALLER VE CEVABLAR 
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tür. Ayni tarihlerde çuval için de piyasadan 
geniş mikyasta mubayaat başladığı için çuval 
fiatlerinde tereffüler olmuştur. Bunu ifade 
ederken, müsareaten şunu arzetmek isterim 
M, piyasada mevcudun eksilmiş olması nisbet-
siz bir fiat tereffüünü meşru kılamaz. Bunu 
hiç bir zaman mazur görmemekteyiz. Yalnız 
sebebini izah etmiş olmak için arzediyorum. 

Almanyadan getirilemeyen bir inşaat mal
zemesi ve demiri başka memleketlerden pekâlâ 
getirebilirdik. Fakat idhalât ticaret âlemi, di
ğer yerlerden münasebatı çoktan katetmiş ol
ması dolayısile, bir taraftan yeni ticarî müna-
sebat tesisindeki müşkülât, diğer taraftan harb 
dolayısile demir ihracatı yapan memleketlerin 
derhal ifa edilecek taahhüdata girmemeleri bu 
fiat yükselmesinin devamma müessir olmuştur. 

Bundan sonra bazı maddeler üzerinde fiat 
tereffüleri başlamıştır. Diğer maddeler üze
rindeki fiyat tereffüleri, bilhassa bazı eşyalar 
üzerinde, hiç de maddî bir sebebe istinad etme
mektedir. Bunlar bilhassa kolay ve çabuk para 
kazanmak hırsile gözleri bulanmış olan bazı in
sanların harbden istifade ederek geniş bir spe
külâsyon yapmalarından tevellüd etmiştir. Hat
ta o kadar gözleri kararmış bir halde bulunu
yorlar M; spekülâsyon şartlarmm mevcud olub 
olmadığını tedkik etmeğe dahi lüzum görmiyor-
lar. Meselâ: Pamuklu eşyalarda, memleketteki 
pamuklu mevcudu, fabrikalarımızın gice gün
düz azamî randımanla işlemekte bulunması, 
ve kısmen gümrük tarifesi dolayısile, kısmen 
Almanya ile aramızdaki ticaret anlaşmasının 
nihayete ermiş olması dolayısile gümrüklerde 
kalmış olan mallar nazn itibare alındığı takdir
de, bugün memleketin bir senelik ihtiyacım 
karşılayacak malımız mevcuttur. Buna rağmen 
spekülâsyon başlamıştır. Spekülâsyon evvelâ 
Istanbulda harekete geçmiş ve îzmire giderek 
orada mevcud malları kapamakla işe başlamış
lardır. Ayni tarihlerde kahve üzerinde de spe
külâsyon olmuştur. Brezilya kahve şirketinin 
geçen ay nihayetinde sona eren mukavelesini tec
dit etmemek kararını verdiğimiz zaman, idha
lât ticaretinin hariçle münasebetlerini tesis edin
ceye kadar memleket ihtiyacatmm karşılanma
ması gibi bir ihtimali nazarı itibara alarak, doğ-
(rudan doğruda Hükümet hesabına Brezilyaya 
kahve siparişi vermiştik. 

Bu mallar, yani kânunuevvelin üçünde yük
lenmiş olan bu mallar, kânunusaninin ilk haf
tasında İstanbul, îzmir ve Mersine gelmiş bu
lunacaktır. Ayni tarihte Brezilya kahve şirke
tinin elinde mevcud bir buçuk aylık ihtiyacı 
karşılayacak kadar elde mal vardı. Yine ayni 
tarihte Brezilya kahve şirketince Marsilyaya 
getirilmiş ve orada hükümet tarafından vazıyed 
edilmiş olan 5 000 çuval kahvesi bulunuyordu, 
ki, bilahara yaptığımız siyasî demarşlar neti
cesinde bu kahvelere serbest bırakılmış olub 

halen yoldadır. Ayni şekilde şirketçe kendi keâa-
bma 15 000 çuvalîik kahve siparişi verilmiştir. 
Binaenaleyh, bütün memleketin altı aylık ih
tiyacım karşılayacak şekilde mal mevcud iken 
spekülatörlerin kahveyi 110, 120 ve hatta 130 
kuruşa kadar çıkarmaları hadisesile karşılaş
mış bulunuyoruz. Bu spekülâsiyonlar hakikî hiç 
bir maddî sebebe istinad etmemektedir. Mün
hasıran kolay ve çabuk para kazanmak hırsı 
bahis mevzuudur. 

Bu vaziyet dahilinde, biliyorsunuz ki, ge
çen hafta tstanbula gitmiş ve alâkadarlarla te
mas etmiştim. tik alacağımız tedbirler hakika
ten memleketin ihtiyacım karşılayacak imalı 
hazır bulundurmak olmuştur. Bunun için itha
latçıların en ziyade mazeret olarak dermeyan 
ettikleri sebebler; ihtiyacı karşılayacak kadar 
[döviz bulamadıklarını ve dünya ihtiyacatmda 
nazlı hareket etmeğe başlayan memleketlere 
'karşı peşin tediye imkânı verilmediği takdirde 
istedikleri malı getirmekten âciz bulunduklarını 
ifadeden ibarettir. Derhal idhalât ihtiyacı için 
lüzum gösterdikleri dövizi emirlerine amade 
kıldık. Demir için, çuval için, çay için, inşaat 
malzemesi için ve piyasada noksanlığım iddia 
ettikleri her ne mal varsa bunları tedarik etme
leri için icabeden dövizleri emirlerine amade 
tutarak spekülâsyon şartlanılın mevcud olma
dığım kendilerine açık olarak gösterdim. Bu 
günkü iktisadî şartlarımız hiç bir zaman harbi 
umumideki iktisadî şartlara benzemez. Her ta
rafımız açıktır, istediğimiz memleketten iste
diğiniz kadar eşya getirmek iktidarına malikiz. 
Mubayaa edeceğimiz eşyanın bedelini temin ede
cek kadar elimizde dövizimiz mevcuddur. Bu 
gün bütün bu telaşın içerisinde, açık olarak 
ifade edebilirim ki, halen idhalâtm tediyatma 
hasredilmek üzere muhtelif memleketlerde bir 
milyon İngiliz lirası alacağımız bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, her tarafta yollarımız açık, idhal 
edeceğimiz eşyanın bedelini tediye edecek 
kabiliyetimiz olduğu halde, spekülâsyona sebeb 
var mjdır?. Yoktur. Münhasıran harbi umumî mi
rası olarak çabuk ve kolay para kazanmak hır
sından tevellüd eden bu hareket verdiğim iza
hattan sonra zannediyorum M, derhal kabuğuna 
çekilmiş veziyettedir. Yani hücumları durmuş
tur. 

Fakat spekülâsyondan vaz geçmişlerdir di-
yemiyeceğim, fırsat gözetmektedirler. Hüküme
tin almakta olduğu tedbirler tesirini gösterince 
fiatlar normalleşmeğe başhyacaktır. Fakat eğer 
tedbirlerimizde zâf eseri gösterecek olursak muh
tekirler gene başlarmı kaldıracaklardır. Şuna 
emin olsunlar ki, o kadar hazırlanmaktayız ki, 
böyle bir hale asla meydan vermiyeceğiz (Al
kışlar) . 

Memleketin ihtiyacı olan eşyanın bol olarak 
memlekete getirilmesi tedbirlerini alırken tut
tuğumuz yol şu olmuştur: Her ne olursa olsun, 
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biliyorsunuz ki, fevk.'Hde ahval içerisindeyim;; 
harb şartları içerisinde yaşamaktayız. Bn itibar
la ticareti ulu orta serbest bırakmağa imkân. 
yoktur. Şu noktadan imkân yoktur ki; bir ta- ! 
kim idhalâtımiEi başka Hükümetlerin müsaade
sini aldıktan sonra temin edebiliriz. Günkü ek
seri Hükümetler ihracatlarını bir takım takyi- I 
data tâbi tutmuşlardır. Bizini ihtiyacımız olan ! 
bu maddeleri bu memleketlerden elde edilecek 
lisanslarla temin etmek lâzımdır. Bunu ise ferd-
lerin yapmasına imkân yoktur. 

Takdir buyurursunuz ki, ferdin müracaat 
edip lisans alması başkadır, Hükümetin müra
caatı başkadır. 

Bu itibarla idhalâtı kolaylaştırmak bakımın- , 
dan Hükümetin idhalâterya yardım etmesi zaru
reti vardır. 

Dünya ihracatta nazlı olduğu müddetçe, 
parasını peşin almak gibi bir takım eksijans-
ları olabilir. Bunları da ferdden ziyade Hükü
met karşılayabilir. E:a nihayet memlekete gi
ren eşyanın fiatini de daimi murakabe akında 
bulundurmamız lâzımdır. İste bardan da na
zarı dikkate alarak, en ehemmiyetli maddele
rin idhali için teşkilât yapmağa başladık. İd-
halât birlikleri yapıyoruz. Ferdin ihtiyacına 
cevab verecek yerde, bütün memleketin ihti
yaçlarına cevab vermek lâzımdır. Lisans ihti
yacı varsa, birliğe temin edeceğiz, akreditif 
ihtiyacı varsa, onu da birliğe temin edeceğiz. 
Çünkü bunları ferdlere vermek iâznngeldiği 
takdirde, arkadaşlar, nihayet işler şahsî tak
dirlere kalır. Âhmede az, Memede çok veril
miş gibi bir takım dedi kodulu mevzulara gir
miş olabiliriz. Böyle bir şeye meydan verme
mek için bu kolaylıkları teşekküllere göster
mek istiyoruz. Nihayet, teşekküller vasıtası -
le gelen malların îiat itibarile memlekete kaça 
nıalolduğunu kontrol etmemiz ve murakabemiz 
altında bulundurmamız imkân dahiline girmiş 
olur. 

Bu iktisadi tedbirler arasında alacağımız 
inzibatî tedbirler ele şunlardır : Toptan gelecek 
malların fiatleri bizce malûm olacaktır. Mal, 
toptancıdan yarım toptancıya, yarım toptancı
dan perakendeciye geçecektir. Toptancıdan ya
rım toptancıya geçerken yüzde kaç zamla ge
çeceği ve yarım toptancıdan perakendeciye ge
çerken yine yüzde kaç zam alacağı malûm ol
duğuna göre perakende fiatlerinin azamisini 
tesbit edeceğiz ve memleket dahilinde azami 
olarak tesbit ettiğimiz perakende ı'iatmden 
fazla fiatle mal satanlar bulunursa bunları muh
tekir olarak yakalayacağız. Bilirsiniz ki, ihtikâ
rın en büyük mesnedi zencirdir. Bir mal, elden 
ele geçerek, herkes % 2, % 3 kazana kazana 
yirmi, outz elden geçse, herkesin meşru addet
tiği bu kazançlardan dolayı o malın fiati % 100 
artmış olur. Bu zencire meydan vermeyeceğiz. 
Toptan tacir o ticaretin içinde olmayan hiç bir 

kimseye mal satanvıyaeakt.rr. Hatta bir topta.yi • 
cı diğer toptancıya dahi mal satamıyaoaktır. 
Yarı toptancı dahi ne tüccar olmayan kimseye 
YÖ ne de kendisi gibi bir yarı toptancıya ma
lını sataımyacakt'v, Mal, ancak bir toptancı
dan yarı tor/lanc/.ya ve ondan da, perakendeciye 
geçecektir, 11u ,"-:ı.i'.otle ihtikâr zenciri teessüs 
edemiyecektir. isüyed ederse, derhal teşkilâtı
mız vasıtasiîe vazıyed ederek bu zenciri kıraca
ğız, Yakında tasvibinize arzedilecok olan ik
tisadî korunma kanunu çıktıktan sonra bu in
zibatî. tedbirlerin heyeti ımramiyesi de tamam
lanmış olacaktır. Alacağımız tedbirlerin çoğu
nun her halde müessir olacağında hiç şüphem 
yoktur. 

HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) —• Allah 
utandırmasın. 

NAZMİ TOPCOĞLU (Devamla) — Başını
zı ağrıtmamak için bütün, teferruata girmiyo
rum. Hututu umumiyesi itibarile alacağımız 
tedbirler; bir taraftan memleketin ihtiyacı 
olan istihlâk eşyasını bol mikdarda temin etme
ğe çalışırken, diğer taraftan da, her hangi bir 
şekilde İratların, sebebsiz yükseltilmesine ve ti
caretle alâkası olmayan insanların piyasaya 
karışarak malın nedretine seheb olmalarına da 
imkân vermemektir. Bu suretle zannediyorum 
İd hayat pahalılığını da normal bîr şekle getire
ceğiz. Yalnız şunu arzedeyim ki arkadaşlar, 
harb dolayis.ile bazı eşyalar menselerfn.de dahi 
fiatlanmıştrr, Bundan başka, harb dolayısile 
nakliye ücretleri ve sigortaları ve harb tehlike
sine karşı sigortalar da yükselmiştir. Bunlar 
gayrî kabili içtinab olan yükselmelerdir. İngi
liz lirasının sukut etmesi de tesir etmiştir. İngi
liz lirası son zamanlarda % 15 kadar sukut et
miş bulunmaktadır. Bizim paramız sukut etmiş 
değildir, istikrarını ve kıymetini muhafaza et
mektedir, fakat, menşe memleketlerindeki fiat 
yükselmelerine ve bazı ücretlerin artmasına mu
kabil, idhalât primleri düne nazaran % 10 ilâ 
% 17 arasında eksilmiş bulunuyor. Belki yarın 
daha düşecektir. îdhalât primlerindeki bu ten
zilât ile hariçten gelecek malın o nisbette ucuza 
inal edilmesini temin edecek, va yarın daha ine
cek olan îdhalât primlerile hariçteki fiat yük
selmelerini memleketimize çok noksan olarak ini
kas ettirebileceğiz. Bu tedbirler, heyeti umumi-
yeşile alındıktan sonra, zannediyorum kî, bun
dan sonra memleketimize gelecek eşya hiç olmaz
sa yüzde otuz noksanına mal edilmiş olacaktır, 
Bu vaziyette, fiat tereffüü hariçte % 50 olursa 
bunun bizim memleketimizde ancak % 20 si ini
kas edecek demektir. Binaenaleyh, bu harb 
konjonktörü içinde, zannediyorum ki başka mem
leketlerden daha az mustarib olacağz. 

İhracat eşyamızı ise, bu gün artık sarfetmek 
için hiç bir müşkülâtımız kalmamıştır. Fiatlar 
yükselmektedir ve mallarımıza talebler pek zk 
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yade artmaktadır. Pamuk almak için musirrane 
talebler vardır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Tiftikten bahset
mediniz. 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (De
vamla) — Tiftiğin bu günkü fiatı dahi şikâyet 
edilecek halde değildir. 

SIRRI ÎÇÖZ — Himmetinizden daha fazlasını 
bekliyoruz. 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (De
vamla) — Yakında bir az daha tereffü edecek
tir. 

Binnetice, arzettiğim bu konjonktüre göre, 
ihracatımızı temin etmek için artık fazla prim 
vermek mecburiyetinde değiliz. Bu vaziyette id-
halâtımız üzerindeki prim de ineceği için hariç
teki fiat yüksekliği memleketimize daha az ini
kas edecektir. Memleketimiz için ihracat bakı
mından da en müsaid zaman gelmiştir. Çiftçinin 
para kazanacağı zaman gelmiştir. Keza zannedi
yorum ki müstehlikin de çok pahalı eşya satın 
almıyacağı zaman da gelmiştir. Maruzatım bun
dan ibarettir (Alkışlar). 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Muh
terem Ticaret vekilimizin ihtikâr meselesi için 
İstanbulda yaptığı tedkikatla, bu babda ittihaz 
buyurduğu tedabir hakkındaki beyanatlarını 
gazetelerde memnuniyetle okuduk. Bu gün de 
verdikleri izahatı dikkatle dinledik ve yine mem
nuniyetle dinledik. 

Arkadaşlar, ahval ve vakıanın icabettirdiği 
bir mevsimde, bir zamanda yiyecek, içecek, gi
yecek, bütün havayicimizin fiatlarmın yükselti
lerek ihtiyacatm tazyik edilmesi ve bunun neti
cesi olarak paramızın kıymetini yani kuvvei 
iştiraiyesinin azaltılması nihayet alıştığımız mü-
tevazin bütçemize tesir eder, muvazenesi bozu
lur. Bu fiatm bilâsebeb, bilâlüzum tereffüü 
en ziyade geliri mukannen ve muayyen olan me
murin ve mütekaidin ile orta sınıf halkı muta
zarrır etmiştir. Yine şayanı teessüftür ki, yal
nız ticaretle meşgul olanlar değil, hiç ticaretle 
meşgul olmayanlar ve bir kaç kuruş parası bu
lunanlar ya münferiden, yahud da müştereken 
ihtikârın ne demek olduiğunu pek iyi bilen 
murabahacı unsurlarla birleşerek piyasada ne 
bulmuşlarsa toplamışlar 'hatta Topkapı, Edirne-
kapıya kadar giderek bakkal, bakkal gezerek 
makaraları toplamışlardır. Bunu ben kendim 
gözümle gördüm. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Ya Anadolu-
da gezenlere ne diyelim?. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
İhtikârın mevcudiyetine şüphe yoktur. Buna 
karşı muhterem vekilimizin alacakları tedabiri 
de dinledik, hülâsası şudur: Zannediyorum ki, 
fiyat tereffüüne mâni olacak esbabdan birisi 
de arz ile taleb arasında muvazene husule getir
mektir. Arzı çoğaltabilmek için vekilin aldığı 
tedbirler de: İşte para, işte döviz. Buna karşı 

yapılacak şey, ithalâtçıların ticaretin ruhu olan 
dürüstî ve doğrulukla ve namuskâr bir surette 
hareket ederek Hükümetin bu çok tüccarca, çok 
makul tedbirlerinden istifade etmesi lâzmıgelir. 
Fakat maatteessüf dürüstî ile, haysiyet ile na
mus ile alâkadar olmayan yalnız ne pahasma 
olursa olsun ve nasıl olursa olsun para kazan
mak fikrini kendisine prensib ittihaz eden 
bazı anasır harb zenginliğini ve ihtikârını yeni
den uyandırmağa çalışmaktadırlar. Hükümet bu 
noktada eminim ki, bu gayri meşru, yani mille
tin damarlarına yapışarak sülük gibi kanmı 
emmek istiyen bu hayasız, haini vatan diye
ceğim, bu anasıra elbette meydan vermiyecek-
tir. (Bravo sesleri, onlar vatansızdır sesleri). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Burada Bü
yük Millet Meclisi vardır. İstiklâl harbinde 
onlarla nasıl mücadele ettiğimizi pek iyi bilirler. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devemla) — 
Buraya çıkında zati âlinizde söyleyin. (Gülüş
meler) Arkadaşlar, çok korkuyorum. Hüküme
tin aldığı bu makul ve çok yerinde tedabire 
karşı bu arzettiğim anasır mukabil tedbirler 
alacaktır. Maateesüf bunu ben dün ve evvelki 
gün düşünürken bu gün hakikate inkilâb etmiş
tir. Yani tahminlerim hakikat olmuştur. Gaze
tede okudum. Muhterem vekil, zatı âliniz İs
tanbulda tüccarları toplayıb ettiğiniz nasihat-
lar ve aldığınız tedabiri alkışlarla kabul eden 
demirci ve derici esnafmm kontrolü kabul et-
miyeceklerini, itiraz mahiyetinde olarak, bu 
gün gazetelerde okudum. Kontrol işlerine gel
miyor. Bunu biz yaparız ve istediğimiz gibi fi-
ati biz tenkis tezyid ederiz fikrine düşmüşler. 
Görüyorsunuz ki, bozgunculuk daha bu günden 
başlıyor. Çok güzel bir darbı mesel vardır. 
Nasihatla uslanmıyanm hakkı kötektir. Anla
şılıyor ki, ihtikârın tadını tadan harb zengini 
bir kısım anasır yine memlekette baş kaldırma
ğa başlamıştır. Cumhuriyet Hükümeti halkm 
böyle kanını emmek isteyen vatansızların kafa
larını ezmeğe muktedirdir ve ezecektir. 

Ben bir mesele için muhterem vekilden bir 
ricada bulunacağım. 

Avrupada harb ilân olunduktan sonra yıldı
rım süratile vukua gelen fiat tereffü, arzettiğim 
gibi orta sınıf halkı, memur ve mütekaidi çok 
mutazarrır etmiştir. Bu yeni tedbirler almıb 
mal gelerek arz çoğalıncrya kadar bu yüksek ve 
yeni fiatm İstanbulda devam etmekte olduğu
nu ve bundan çok mutazarrır olarak elinde ve 
avucunda olanı satmağa mecbur kaldığını dün 
aldığım bir mektubta, henüz kendisile teşer
rüf etmediğim bir mütekaid yana yakıla bildiri
yor. Binaenaleyh muhterem vekilden çok rica 
ediyorum, piyasada hal ve zamanın icabettirdiği 
iü:': tesbit edilinceye kadar bu günkü tereffüa 
da derhal bir çare bulsunlar. Şunu da arzede-
yim ki, hakikaten muhterem vekilimizin çok va-
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krfane buldukları tedbirler; affetsinler, bende
nizi mazur görsünler, sütten ağzımız yandığı 
için yoğurtu üfleyerek içiyoruz, bu buldukları 
tedabir ne zaman ki hakikate münkalib olur, 
ne zaman ki hal ve icabatm istilzam ettiği fiat-
lara uyar ve ne zaman ki ihtikâr ortadan kalkar, 
teşekkürlerimi, hatta arkadaşlarım namma da, 
o zaman kendilerine takdim edeceğim. 

Arkadaşlar, bu muhtekirler bilmelidir... 
HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) — Ve an

lamalıdır ki.. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 

Arkadaşımın buyurdukları gibi, ilâve edeyim 
ve anlamalıdır ki, harb zenginliği ve ihtikâr 
ruhu ve havası ve kafası artık kalkamaz. Bu hu
susta çok değerli ve çok krymetli hizmetlerini 
görmekle müftehir olduğumuz Başvekilimizden 
çok rica ederim, getirecekleri kanunda bu cihet
ler musarrah olsun; bunlarm kafaları ezilsin 
ve bu hassas mesele üzerinde Hükümetimiz emin 
olsunlar ki Meclis salâhiyetini ve murakabesini 
tamamen ifa edecektir ve muhtekirlere asla mey
dan vermiyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Ruznameye devam ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Mart : mayıs 1939 aylarına a/id raporun 
sunulduğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (3/122) 

BAŞKAN — Bu raporun tedkik müddeti he
nüz bitmemiştir. 

Müteakib maddeye geçiyoruz. 

2 — Konya ovası sulama idaresinin 1935 
yılı hesabı katğisine aid mut ab alı at beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya

seti tezkeresi ve Konya, ovası sulama ve işletme 
idaresinin 1935 mali yılı hesabı katğisi hakkında 
kanım lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/183, 1/278) \1] 

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

Konya ovası Sulama idaresinin 1935 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1935 malî yılı masarifi bitişik (A) cedvelinde 
gösterildiği üzere 43 561 lira 68 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni yıl tah
silatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
127 192 lira 82 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Muhassasattan 1935 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 105 502 lira 32 ku
ruşluk muhassasat bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var-

[1J 44 saydı basmayazı zabtın souuudadır. 

mı? Mladdeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

3 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün 1935 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/185. 
1/113) [i] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 malî 
yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsünün 1935 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) ced
velinde gösterildiği üzere 1 106 743 lira 14 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl tah
silatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
1 062 254' lira 68 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1935 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 48 673 lira 52 kuruş 

[1] 45 sayılı bamıayazı zabtın sonundadır. 
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iptal olunmuştur. 

BAŞKAN'— Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN" — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Ziraat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
4 — Ceza evlerile mahkeme binaları inşası 

karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûmla
ra ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 
2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/174) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödetti
rilecek yiyecek bedelleri hakkındaki kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 30 - VI -1934 tarih ve 2548 

sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince 
altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettiri
lir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mah
kûmlara aid bordrolar salıverilecekleri tarihten 
bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara 
da tebliğ olunur. 

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mah
kûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet müd
deiumumilikleri tarafından kendilerinin ikamet
gâhı belediyeleri ve belediye teşkilâtı olmayan 
yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya na
hiye müdürlükleri marifetile borçlarını ödemeğe 
muktedir olub olmadıkları tahkik olunur. 

İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını öde
meyenlerden Cumhuriyet müddeiumumilikleri
nin işan üzerine Maliye dairelerince tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar 
tahsil olunur. 

Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mah
kûmiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş 
senelik müruru zamana tâbidir. 

[1] Birinci müzakeresi 16 ncı inikad zabtm-
dadır. 

İktidarları olmadığı anlaşılanlardan yiyecek 
bedelleri aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Yukanki maddeler mucibin
ce alınacak harçla yiyecek bedelleri Adliye 
vekilliğince ceza evlerile mahkeme binaları in
şaatı karşılığı olarak bastırılacak hususî pul
lar yapıştırılmak suretile istifa olunur. An
cak tahsili emval kanununa tevfikan yapıla-
cak tahsilat Maliyece emanet hesabma kaydo
lunarak tahsilini takib eden aym 15 nci gü
nüne kadar beşinci madde hükümleri dairesin
de Ziraat bankasına tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadil teklifi 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İktidarları olma
dığı anlaşılan mahkûmlara aid ve bu kanunun 
neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş yiyecek be
dellerinin tahsili için yapılmış veya yapılacak 
icra takiblerinden sarfınazar olunarak kayidleri 
terkin olunmuştur. 

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

MADDE 2 —Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 — Vilâyet idaresi kanununun 62 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/272) 
[1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir: 
Maddelere geçiyoruz: 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 
62 nci maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

idare heyeti azalarından teşkilât noksanı 
veya tayin edilememek ve vekili bulunmamak 
gibi sebeblerle bir veya ikisi noksan olursa bun-

dır. 
[1] Birinci müzakeresi 16 ncı inikad zabtında-
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lar müretteb aza ve muayyen heyet nisabında 
hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

6 —- Lüzumu halinde yeni askerî muhasebe
cilikler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/232) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyorum. 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler 
teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet veril

mesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — ihtiyaç hâsıl oldukça bağlı 

cedvelde azamî kadroları gösterilen ordu def
terdarlıkları ile kor ve tümen muhasebecilikle
rinden lüzumu kadarmı yeniden teşkile ve kad
roları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelde dahil bulunan askerî muhasebecilikler 
teşkilâtını ilişik cedveldeki azamî kadroları geç
memek üzere takviyeye ve ihtiyaç kalmayan 
kadro ve teşkilâtı ilgaya Maliye vekili salahi
yetlidir. 
D. 

5 
10 
11 
12 
13 
11 

7 
10 
11 
12 
13 
12 

Memuriyet unvan] 

Ordu defterdarlığı 
Defterdar 
Mümeyyiz 

» 
Kâtib 

» 
Veznedar 

ı A( 

teşkilâtı 

Kor muhasebecilik teşkilâtı 
Muhasebeci 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtib 

» 
Veznedar 

ied 1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
35 
30 
25 
20 
30 

60 
35 
30 
25 
20 
25 

[1] Birinci müzakeresi 16 nci inikad zabtın-
dadır. 

D. Memuriyet unvanı Aded 1 

âtı 
1 
1 
1 
2 
1 

VTaaş 

50 
30 
25 
20 
25 

Tümen muhasebecilik teşkilâtı 
8 Muhasebeci 

11 Mümeyyiz 
12 Kâtib 
13 » 
12 Veznedar 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber yük

sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Lâyihanm heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

7 —: 1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde 
zikredilen ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinin tarif atına dahil olan şekillerin 
dördüncü derece üzerinden terfihi icab edib et
meyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Millî Müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/100) [1] 

BAŞKAN — Bütçe encümeni, taleb edilen 
netayicin tefsirle elde edilemiyeceğini görerek 
maddenin tadili hakkında mazbata yapmıştır, 
maddeyi tadil ederek arzetmiştir. Heyeti umu
miyesi hakkında mütalea var mıdır? 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. Bütçe encümeninin sıhhiyeye müteallik 
yaptığı kısımları Sıhhiye encümeni görmüş mü
dür, yani bunları Bütçe encümeni yapıyor, 
acaba Sıhhiye encümeni gördü mü? 

BAŞKAN — Görmüştür. 
REFİK İNCE (Manisa) — Hayır, arada bir 

nöktai nazar farkı var. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 

M. HAŞAN VASIF SOMYÜREK (Giresun) — 
1122 numaralı kanunun üçüncü maddesinde 
zikredilmiş olan hastalıklardan bazılarının isim
lerinin tam olarak yazılmaması dolayısile tat
bikatta müşkülâta maruz kalındığından bahsile 
bir tefsir talebinde bulunmuş olan Millî Mü
dafaa vekâletinin tezkeresi Millî Müdafaa en
cümenine verilmiş bulunuyor. Millî Müdafaa 
encümeni bu maddede mezkûr olan tarifatm 
1 nci maddedeki tarifata nazaran hafif şekline 

[1] 16 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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uygun olduğu kanaatine varmış ve bu yolda 
bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. Hazırlanmış olan 
tefsir fıkrası esbabı mucibesile birlikte Bütçe 
encümenine gidiyor. Bütçe encümeni, Nizamna-
mei dahilinin 28 nci maddesine tevfikan evvelâ 
salahiyetli encümenin mütaleasmın almmasmı 
istiyor. Bu suretle encümenimize gelen tefsir 
teklifi Hükümetin esbabı mucibesi ve ayni za
manda Millî Müdafaa encümeninin mazbatası 
ve tefsir fıkrasile birlikte okundu. Ş51 numa
ralı kanunla bilâhare bunu istihlâf eden 1122 
numaralı kanunun terfihe aid olan iki maddesi 
ayrı ayrı tedkik edildikten sonra görüldü ki 
1122 numaralı kanunun birinci maddesinde şi
fası mümkün olmayan ve başkasının muave
netine ihtiyaç gösteren, diye tarifattan sonra 
ruhî ve asabî hastalıkların isimlerini tadad 
ediyor. Fakat burada da tadad edilen hasta
lıklar kâfi değildir. Tadad eksiktir. Bu tarife 
tekabül etmek üzere 1122 numaralı kanunun 
ikinci maddesi de, şahsın harekâtını mühim 
derecede sektedar eden, fakat muine ihtiyaç 
göstermeyen, ruhî ve asabî hastalık diye tarif 
etmiş bulunuyor. Bu tarifata nazaran birinci 
maddede zikredilen ve aharın yardımına ihti
yaç messettirecek dereceyi birinciye koydu
ğundan, hafif eşkâli tarif eden muahhar mad
dede 4 ncü dereceden terfihi icab eden hasta
lıkları tadad ederken de ruhî ve asabî deme
sine rağmen yalnız asabî hastalıklardan bir kıs
mını zikrediyor, bir kısmını mesküt geçiyor, 
ruhî hastalıkların hiç biri zikredilmiyor. Kanu
nun her iki maddesi karşılıklı olarak tedkik 
edildiği zaman gayet sarih olarak anlaşılır ki 
ikinci maddedeki ruhî hastalıkların matufun-
aleyhi olan birinci maddedeki ruhî hastalıkla
rın hafif eşkâlidir. Binaenaleyh salahiyetli en
cümeniniz bu kanaate vâsıl olmakla istenilen 
mütaleayı tesbit etmiş ve Bütçe encümenine 
iadeten yollamış bulunuyor. Bütçe encümeni, 
gerek Millî Müdafaa encümeni ve gerek Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatala
rını tedkik ettiği zaman Millî Müdafaa ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenlerinin nok-
tai nazarlarını esas itibarile varid ve musib 
görüyor ve fakat şimdiye kadar da tatbikatta 
hiç bir itiraz vaki olmamakla beraber şimdiden 
sonra belki her hangi bir taallül ve ihtirazî bir 
keyfiyet hâsıl olur mütaleasile gelmiş olan şu 
tefsir talebinin her iki encümenin musib şekil
de verdikleri mütaleaya istinaden tavzih su-
retile bir madde halinde tesbit ediyor. Heye
ti umumiyesi itibarile bu maddeyi, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet encümeni namına bendeniz 
de muvafık buluyorum. Ancak, bu hususta ra-
daksiyona aid bir iki teklifimiz vardır, onu da 
arzedeceğim. 

MİLLÎ Mü. En. Rs. KÎAZIM SEVÜKTE-
KÎN (Diyarbakır) — Şimdiye kadar yapılan 
muamelelerde Bütçe encümeninin mazbatasında 

tasrih edildiği veçhile bu işi tatbik eden fennî 
zevatta bir takım mütalea ve fikir değişiklik
leri varmış. Şimdiye kadar dördüncü derecede 
malûl addediyorlardı. Kanun neşri tarihinden 
muteber olduğuna göre Bütçe encümeninin bu 
talebi kabul edildiği takdirde bundan sonra 
dördüncü derecede maluliyeti kabul edilenler, 
yanlış yapılıyor, diye müracaat etmeyecekler 
mi? Bu bir. 

Bir de, bu işi tatbik edecekler arasında fen
nî cihetten müşkülâtı mucib olmayacak mı? Bu 
hususta Bütçe encümeninden izahat istiyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Bütçe 
encümeninin noktai nazarına tamamile iştirak 
ediyorum. Yani mevzu tamamen bir kanun 
ve tesis mevzuudur. İyi yapmışlar. Yalnız Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümeni namma söz 
söyliyen arkadaşımızın bu meselede söz söyle

mek salâhiyetini görmedim. Çünkü bu mesele bir 
defa Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninden 
geçmemiştir. Yani Bütçe encümeninin tertib 
ettiği madde bir defa oraya gitmemiştir ki, en
cümen namma her hangi bir mütalea dermeyan 
etsinler. Binaenaleyh, profesör arkadaşımızın 
noktai nazarmı şahsî olarak telâkki ve kabul 
ederim. (Sıhhat encümeninin mütaleası alın
mıştır sesleri). Evet encümenin mütaleası alın
dığı zaman keyfiyet şöyle sorulmuştur : Asabî 
ve ruhî tabirinde, ruhî tabirinin manası üzerinde 
durulmuş ve sorulmuştur. O da ruhî tabirinin 
manası birinci maddede, başkalarmm muavene
tine ihtiyaç gösteren şekli gösterilmiştir. Bu da 
başkalarının muavenetine ihtiyaç göstermeyen 
emrazı asabiyedendir manasmı göstermiş ve 
terfih hakkında da o madde tatbik edilmelidir. 
demiştir. Şimdi mütaleası alman kısım ki, mad
denin tatbik olunacak kısmıdır. Yoksa bütçe 
encümeninin esbabı mucibesinde dediği gibi bi
rinci de tadad oldunğu gibi, ikinci de tadad key
fiyeti mevzubahs değildir. Bütçe encümeninde 
de Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenine git
tiği zaman jakson saraları tabiri yoktu. (Zatüd-
dimağii istilâinin gayri müterakki şekli; tasal-
lübü münteşiri dimağı ve nühaî, tesallübu cani-
bii dumuru adelî, nasuru nuha; felci teşennücî, 
esas sara « sara növebatmm hizmeti askeriye-

; ye dühuldan sonra tezahür ettiği tahakkuk et
mek şarttır ». Bu tabirleri Bütçe encümeni koy
muştur. Neden, emrazı asabiyeden ikinci derece
si yani başkalarmm muavenetine arzı ihtiyaç 

1 etmeyecek şekilde, fakat dördüncü derecede ter
fih zammını istilzam eden kaydini koymuştur. 

\ Binaenaleyh bence, ismini hatırlayamadım (Vasıf 
: Somyürek sesleri). Arkadaşım Vasıf Somyüreğin 
noktai nazarına, verdiği izahata göre bu kısmın 

i encümene gitmesinde mahzı isabet vardır. Çünkü 
zaten birinci maddesinin dahi noksan olduğunu, 
bu itibarla birinci maddesinin dahi ikmal edilmesi 
ve üçüncü madde ile zayrflarm tadadı ve belki 
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daha başkalarının katılması veyahud katılan 
kısımların çıkarılması gibi ihtisasa aid mesele
lerin görüşülmesi variddir. Bu noktadan bence... 

MİLLÎ MÜDAFAA E. REÎSl Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Lâyihada mev-
cuddur. 

REFİK İNCE (Devamla) — Değildir, Kâzım 
Paşa hazretlerine şurasmı arzedeyim ki bu terfih 
işile çok meşgul bir arkadaşınızım. Bizim adam
larımıza para verildiği zaman o paranm yerine 
verilmesini temin etmemiz teşriî vazifemiz ica
bıdır. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Bunlar 2 nci maddede aynen mevcuddur. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Değildir, çün
kü ruhî meseleler tadad edilmemiş olmasından 
dolayıdır ki bu tefsir buraya geliyor, «ruhî» nin 
manası soruluyor. Ruhî manaya göre ne derece
den alacağına dair ahkâma ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan tadad isteniyor. Bütçe encümeninin 
tadada dair koymuş olduğu hükmün ihtisas en
cümenine de gitmesi zaruridir. Binaenaleyh bu
nun taayyün ettirilmesi, hatta oenden evvel Sıh
hat encümeni mazbata muharririnin bunu iste
mesi lâzımdır. 

Dr. MÜNÎR SOYKAM (Antalya) — Bu tek
lifi kanunide icra noktasından, hak noktasın
dan büyük bir mahzur vardır. Bir defa kanunun 
ikinci maddesinde «cinneti manyayı inhitatî» ye 
duçar olanlar birinci derecede tekaüd oluyorlar. 
Zaten tekaüdlük bir muaveneti içtimaiyedir. 
Bir memur veya askerin vatan uğrunda ifayı 
hizmet ederken en kıymetli hazinesi, serveti 
olan akimi kaybettikten sonra bunu kanun bi
rinci derecede terfih ediyor. Fakat tatbikatta 
müşkülât gösteriliyor: Yani üç sene bekledikten 
sonra 4 ncü dereceye indirilmek isteniyor. Bu 
madde kabul edildiği takdirde «cinneti manyayı 
inhitatî» ye maruz bile olsa üç sene bekliyecek-
tir. Eğer bu üç sene sükûnet devresi olarak ge
çerse 4 ncü dereceye yapılacaktır. Yok eğer ara
da bir saldmyorsa ve sükûnet devresi üç sene 
devam etmiyorsa birinci derecede yapılacaktır. 
Peki, altı ay sonra saldırırsa, eli kolu bağla
nırsa vaziyet ne olacaktır? Zaten bütün müte
kaidin her üç senede bir muayene ediliyor. De
mek ki, 3 sene sonra muayeneye geldiği vakit 
tahkikata başlayacağız. Bu 3 sene zarfında aca
ba deliliği sakin mi geçmiştir, yoksa etrafma 
zarar vermiş midir, iki kişi zarar vermiş derse 
birinci derecede olacak, 3 kişi derse ki, sakin 
sakin geçti, deliliği de daha ziyade uydurma gi
bi bir şey, derhal 4 ncü dereceye indireceğiz ve 
Tbu suretle de bir çok memurlarımızın hukuku 
ayaklar altına alınacak. 

Bunun için bendeniz birinci maddenin alâha-
lihi ipkasmı, yani bir defa deliliği (mütehassıs 
raporile her hangi bir) şeklinde tahakkuk ettik
ten sonra artık nakdî fedakârlığı göze almalı, 

o şahıs birinci dereceden terfih edilmeli, yok 
hafifti, sakindi diye 4 ncü dereceye indirmeye 
kalkışmak büyük bir haksızlık olur, tatbikatta 
da mümkün değildir fikrindeyim. Bendenizin 
maruzatım, ruhî ve asabî maluliyetlerin birinci 
derecede ipkası, hafif olan şekillerinin 4 ncü 
dereceye alınmaması merkezindedir. Bütçe en
cümenince tanzim olunan bu metnin Sıhhiye en
cümenine iadesini rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Tedkik için Sıhhiye encümeni bunu alsın. Biz 
yalnız tefsire müsaid değildir dedik. Teknik 
cihet bizi alakadar etmez. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Giresun) 
— Müsaade buyurun efendim. Biraz evvel mad
denin mütaleası sırasında maruzatta bulunaca
ğımı söylemiştim. Bunun sebebi de; redaksi
yonda bazı tadillere lüzum gördüğümdür. Esa
sen bendeniz de salahiyetli olan Sıhhiye encü
menine verilmesini yüksek riyaset maka
mından rica edeceğim. Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Refik İncenin de bu mealde bir 
takriri vardır. Şu halde encümene iade ediyo
ruz. 

Açık reye konan lâyihalara rey vermeyen 
arkadaşlar lütfen reylerini versinler. Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

8 —• Hizmetten ayrılan bazı memur ve müs-
takdemlerin yapamayacakları işler kuklanda ka
nun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye, ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/221) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı?. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmiştir. 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamryacakları işler hakkında kanun 

MADDE 1 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan daireler, belediye ve hus-usî ida
relerle sermayesinin en az yansı Devlete aid 
müesseselerde maaş veya ücretle vazife almış 
olanlardan1 ayrılmış veya ayrılacak olan yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar 
ve fen memurları ayrıldıkları vekâlet şubeleri
nin veya idare ve müesseselerin alâkalı oldukları 
veya kontrolü altında bulundurdukları bilûmum 
taahhüd işlerini, ayrıldıkları tarihten itibaren iki 
sene müddetle doğrudan doğruya bizzat veya bil
vasıta her hangi bir nam ile olursa olsun alamı-
yacaklan gibi bunları almış olanlarm yanmda 
hiç bir suretle çalışamazlar ve bunlardan bu iş
leri alamazlar. Yaş haddine varmış olmaların
dan dolayı mecburî tekaüde sevkedilenler bu 
hükümden müstesnadır. 

17 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı?. 
NAFIA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski

şehir) — îmar siyasetine başladığımız zaman 
fen memurlarının azlığı, ademi kifayeti dolayı-
sile bunların bir çoklarının Hükümet hizmetin
den ayrıldıkları görüldüğünden bunların Hükü
met hizmetinden daha doğrusu Nafia hizmetin
den ayrılmamalarını temin etmek üzere 2428 nu
maralı kanunla bazı kayıdlar konulmuş ve bu
nun önüne geçilmesine çalışılmıştı. Bu kanunla 
Nafia hizmetinden bu şekilde çekilenlerin bir 
çok işleri yapması menedilmişti. Yalnız bu ka
nun Nafia camiasında çalışan memurlar hakkın
daydı. Ve bu kanunda mühendisler, yüksek 
mühendisler, mimarlar ve fen memurlarmm Na-
fiadan, Hükümet hizmetinden ayrıldıktan sonra 
5 sene müteahhid işlerile veyahud diğer bazı 
komisyon gibi işlerde çalışmaması kaydedil
mişti. Lâkin şimdi müzakere ettiğimiz kanun 
Hükümetçe teklif edilmiş ve Nafia encümenin
de Dahiliye encümeninde, müzakere edilen 
bu kanunla 2428 numaralı kanun tadil 
edilmekte ve buradaki yalnız Nafia ca-
miasmdaki yüksek mühendis, mühendis 
yüksek mimar, mimar ve fen memur
larına teşmil edilen memnuiyet Hükümetin diğer 
devairinde çalışan yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar ve fen memurlarına da 
teşmil edilmektedir. Buna mukabil beş senelik 
memnuiyet uzun olduğundan bu müddeti de iki 
seneye indirmektedir. Yalnız lâyihada Nafia en
cümeni ile Adliye encümeni arasmda büyük bir 
fark vardır. Bunu tebarüz ettirmek isterim. Bu 
fark Hükümet makinesinde bir çok karışıklığı 
ve bir çok vatandaşların da mağduriyetini mu-
cib olabilecektir. Nafia encümenimiz yüksek 
mühendis, mühendis, yüksek mimar veya fen 
memurlarmm Hükümet hizmetinde bulundu
ğu zamanda aldığı maaşla elde ettiği müktese-
bat ve malûmatı kendi hesabjarma kullanma
masını temin etmek üzere kanunda tadilât yap
mıştır. Yani bunlar Hükümetten aldıkları ma
aşla elde ettikleri malûmatı kendi hesablarma 
kullanamryacaklardrr. 

Encümenimiz bu esasa göre tadilât yapmış
tır. Halbuki buna nazaran Nafia encümenimiz 
yazdığı, formüle ettiği şekilde şunu düşünmüş
tür: mühendisler ve mimarlar daima kollektif 
bir vaziyette çalışırlar. Böyle kollektif bir 
vaziyette çalışan mimar ve mühendisler doğru

dan doğruya merkez devairinde daima kollektif 
bir mesai içindedirler. Onun için merkez devai-
rinden ayrılan mühendis ve mimar veya fen me
muru, farzedelim ki yol dairesinden ayrılmış 
bulunsun. Buradan ayrüan fen memuru veya 
mühendis Türkiyenin herhangi bir yernide 
yol dairesine aid bir işte çalışamaz veya hususî 
işlerde bir vazife alamaz. Nafia encümeninin, 
Hükümetin teklifi budur. Bütün encümenler de 

bunda müttefikdirler. Yalnız biz, Nafia encü
meni bir noktada diğer encümenlerden ayrüı-
oyruz. Bir vilâyette çalışan bir mühendisin veya 
fen memurunun oradan ayrılarak, diğer bir 
vilâyete aid bir yolda iş ve vazife almasmı ka
bul ediyoruz. Meselâ, Erzurum beledieysinin bir 
mühendisinin diğer bir vilâyet belediyesinde 
vazife almasında mahzur görmüyoruz. Sonra 
bir mimar meselâ Erzurumda herhangi bir bi
naya nezaret ettikten sonra, iki sene bekleme
den diğer bir vilâyette Hükümete aid bir bina
nın müteahhidi yanmda bir vazife almasında bir 
mahzur görmüyoruz. Adliye ve Dahiliye encü
menlerinin noktai nazarları buna muhaliftir. 
Pek âlâ biliyorsunuz ki nafia memurlarmm ek
serisi ücretlidir. îcabmda Hükümet bunları 
kadro haricinde bırakabilir. Bu şekilde kadro 
haricinde bırakıldığı zaman kendi mesleklerine 
aid bir işte iki sene müddetle çalışmaktan men 
etmiştir. Adliye ve Dahiliye encümenlerinin 
noktai nazarları budur. Halbuki Nafia encü
meninin noktai nazarı bu değildir ve bunu ka
bul etmiyor. Çalışmakta bir mahzur görmüyor, 
yalnız alâkalı olan işlerde çalışmasın diyoruz. 
Onun için Nafia encümeni namma rica ediyo
rum, eğer Nafia encümeni tarafından yazdan 
ve teklif edilen metin muvafık görülmüyorsa, 
tabiî bu hususta Adliye encümeni daha müte
hassıstır; Adliye encümeninin metninde « ... fen 
memurları ayrıldıkları vekâlet şubelerinin veya 
idare ve müesseselerinin alâkalı oldukları veya 
kontrolü altmda bulundurdukları ...» tâbiri ye
rine: «.... fen memurları ayrıldıkları vekâlet 
şubelerinde veya idare ve müesseselerde alâkalı 
oldukları veya kontrolleri altmda bulundurduk
ları ...» tarzmda değiştirilmesini dilerim ve 
zaten muhterem Nafia vekilimiz Dahiliye encü
meninde Nafia encümeninin noktai nazarının 
daha adilâne olduğunu ve ona iştirak ettiğini 
söylediler. Demek ki Hükümetin noktai nazarı 
da budur. Bunu rica ediyorum, çünkü Adliye en
cümeninin teklifi üzerine bu kanunu kabul eder
sek dediğim mahzurlar çıkacak, bir çok müte
hassıs vatandaşlar beyhude yere mağdur olacak
lardır. Bunlarm, ekserisi ücretlidir, belki bun
lar kadro harici kalabil:'rler. 

Sonra bunlar iki sene beyhude yere bekle
mek mecburiyetinde kalacaklardır, Mağdur ola
caklardır. Onun için bendeniz bu tarzda kabu
lünü rica ediyorum. 

ADLÎYE E. M. M. ŞlNASt DEVRÎN (Zon
guldak) — Nafia vekâleti kadrosunda vazife 
alan bazı memurlarm işten ayrılmasmı müteakib 
muayyen bir müddetle hariçte iş alamamaları 
hususunda Hükümet tarafmdan vukubulan tek
lifle Nafia encümeninin teklif ettiği metinde fil
hakika esaslı bir değişiklik mevcuddur. Hükü
met tarafmdan vukubulan teklifte, eski kanuna 
nazaran beş sene müddetle tahdid edilmiş bu 
memnuiyet, iki seneye indirilmiş. Bundan başka 
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umumî ve mülhak bütçe ile idare olunan daire 
ve müesseselere de teşmil edilmiştir ki, her iki 
husus hakkında da Adliye encümeni Hükümetin 
bu teklifine iştirak etmiştir. Ancak Nafia en
cümeni yapmış olduğu teklifte, mühendis ve me
murların bilfiil çalışmış oldukları işlere tahsis 
etmek istemiştir ve bu hususu da şu şe
kilde ifade etmiştir : Etüd ve keşfini yaptıkları 
veya tedkik ve tasdik ettikleri veya bunların 
tatbik ve kontrolünde vazifedar veya salâhiyet-
tar bulundukları bilûmum taahhüd işlerini ... 
demiştir. Hfalbuki, bize verilen izahatta böyle 
muayyen dairelerde vazife alan bilfiil mühen
dislerin, bilhassa bu dairelerden ayrıldıktan son
ra, haklı veya haksız her hangi bir şüphe
ye meydan vermemek için bunların iş deruhde 
etmemelerini iltizam ettiği bildirilmiştir. Ad
liye encümeni de Hükümetin teklifini kabul et
miş bulunuyor. Bu itibarla madde tamamen 
bunu gösteriyor. Yani Hükümetin teklifinde 
tadili istenilen hususlar Adliye encümeninin met
ninde aynen yer almış bulunuyor. Bu bakım
dan da keyfiyetin muhterem Nafia vekili tara
fından tavzih ve tayin buyurulması doğru olur. 
ıttütaleasmdaynn. 

BAŞKAN — Buyurunuz Naci Demirağ. 
ABDÜRRAKMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

— Nafia vekili tavzih buyururlarsa belki benim 
bir sey söylememe hacet kalmaz. 

NAFİA V. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Efendim, teklif ettiğimiz kanun her üç encü
mende de ayni noktai nazardan muhakeme edil
di ve ayni noktai nazardan da anlaşıldı. Arala
rında hemen hiç bir ihtilâf yoktur. Nafia en
cümeni Hükümetin maddesini daha ziyade izah 
etmek isetedi. Filvaki bizim de esbabı mucibe 
mazbatamızda beyan ettiğimiz sebebler bu bi
rinci madde de tamamile, ifade edilememiştir. 
Müsaade ederseniz bunu izah edeyim. Nafia 
mazbata muharririnin Adliye encümeni madde
sinde yapmak istediği tadilile hepsi birleştirilmiş 
olacaktır. O da şudur: Biz istiyoruz ki, Nafia 
vekâletinizde istihdam edilmiş olan mühendis 
arkadaşlarımız - biliyorsunuz bir kaç sınıfa, 
bir kaç mesleke ayrılmışlardır - Nafia vekâleti
ni terkettikleri zamanda bu vekâlette meşgul 
oldukları işler üzerinde iki sene meşgul olmasın 
ve taahhüde girmesin. Yani Nafia vekâletinden 
bir iş almasın. Kanunun bütün esası buradadır. 
Halbuki bizim vekâlet teşkilâtımız muhtelif re
isliklere taksim edilmiştir. O muhtelif reislik
lerde bulunan mühendis, mimar, fen memurları
nın vazifeleri muhtelif bakımdan taksim edil
miştir. Size iki misal arzedeyim: Bir inşaat şu
bemiz vardır. İnşaat şubemizde bulunan mühen
dislerimizin hepsi ayni zamanda bir işle meş
gul olmazlar. Hepsi ayrı ayrı iş alırlar. Meselâ 
burada bulunan bir mühendis arkadaşımız Sarı
kamış şimendifer hattı etüdile meşgul olur, di
ğeri Bolu hattınm istikşafile meşgul olur. Her 

hangi bir sebeble bu mühendisler vekâletten çı
karsa, bu kanuna nazaran, Sarıkamışta meşgul 
olan mühendis bu hatta iki seneden önce iş ala-
mıyacaktır. Fakat Bolu hattma gidebilir. 
Çünkü onunla meşgul olmamıştır. Onun için ya
bancı bir iştir. Sonra şimendifer inşaatmda meş
gul olan bir mühendis yol işinde çalışabilir, su 
işinde vazife alabilir. Bunun için kanunda hiç 
bir mâni yoktur. Yalnız münhasıran meşgul ol
duğu işte vazife alamaz. Fakat yapı işleri reis
liği bu şekilde değildir. Ne kadar yüksek mimar, 
mimar varsa hepsi ayni işle meşgul olurlar. Me
selâ birisi filân binanın proj esile, birisi kalori-
ferlerile, öbürüsü su tesisatile meşgul olur. Şu 
halde yapı işleri reisliğinde bulunan bir mimar 
diğer şubelerde bulunan bir mühendis gibi işten 
çıkmış olsa kendi mesleki dahilinde hiç bir iş 
alamıyacaktır. İnşaatta olan mühendis gibi de
ğildir. Binaenaleyh bu mimar hiç bir iş bulama
yacaktır. 

Kanunun mevzuu herhangi bir mühendis, 
mimar veya fen memuru, usulü dairesinde, ka
nun dairesinde (vazifesini terkettiği zaman vekâ
lette meşgul olduğu işe aid hiç bir şeyi iki, 
sene müddetle deruhde etmiyecektir. İnşaat da
iresinden çıkan bir mühendis için hariçte gö
rülecek çok işler vardır. Boşta kalmryacaktır, 
halbuki yapı işlerinde bulunan bir mimar İM sene 
müddetle hiç bir işte kullanüamıyacaktır. 

Teklif edilen kanun esasmda birleşmiştir. 
Eskiden müddet 5 sene idi, şimdi iki seneye in
dirilmiştir. Ondan sonra bu memnuiyet yalnız 
vekâlet memurlarına da hasredilmedi. Vekâlet 
haricindeki umumî ve mülhak bütçelerle idare 
edilen belediye ve idarei hususiyeye merbut mü
esseselerde çalışan fen memurları ile mühendisler 
de ayni kanuna tâbi kılındı. Hepsi tevhid edildi. 
İşte Nafia encümenile Adliye encümeni ve Da
hiliye encümeni arasmda ihtilaf demiyeceğim, 
pürüzlü nokta yukarda arzettiğim hususiyetler
dir. Her 3 Encümen de müttefikan Hükümetin 
teklifi veçhile bu müddeti ikiye indirmiştir. Ça
lıştığı işde vazifesini terkettiği zaman 2 sene 
müddetle bir taahhüde girmeyecek, çalışamrya-
caktrr. Bana öyle geliyor ki, Adliye encümeni
nin yani son şekildeki maddede Nafia encüme
ni mazbata muharririnin teklif ettiği bazı ta
dilât yapılırsa pürüzlü bir nokta kalmryacak
tır. Eğer fazla izahata lüzum görülürse yine 
arzı cevab ederim. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Saym Vekil lâzımgelen izahatı verdiler. Ben
deniz sözümden vaz geçiyorum. 

DAHİLİYE En. NAMINA GALÎB PEKEL 
J(Tokad) — Muhterem arkadaşlar, bu meselede 
Dahiliye ve Adliye encümenleri aynı fikirde 
bulunmaktayız. Yalnız Nafia encümeni bizden 
ayrılmaktadır. Aramızdaki ihtilâf anladığıma 
göre şu noktadadır : Nafia encümeni diyor ki, 
herhangi bir mühendis, yüksek mühendis, mi-
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anar, fen memuru hangi işi etüd etmişse, han
gi işin plânlarını yapmışsa» hangi evrakın alâ
kalı sıfatile tasdik muamelesinde bulunmuşsa 
bu mühendis bu mimar bu fen memuru bu işler 
üzerinde iki sene müddetle - eskiden bu müddet 
beş sene idi şimdi iki seneye indirilmiştir - bu 
müddet zarfmda bu işler üzerinde çalışmasın. 
Biz diyoruz ki, yalnız etüd ettiği, plânmı yap
tığı alâkadar sıfatile tasdik muamelesinde bu
lunduğu işlerde değil, çalışmakta bulunduğu bü
tün işlerde de bulunmasın. ÇünM biz şöyle görü
yoruz : Bu memnuiyet niçin kurulmuştur?. 
iki sebeibteni dolayı kurulmuştur. Bunun 
müddeti evvelce beş sene idi şimdi ikiye 
indiriliyor. Birisi zaten adedleri az plan 
bu zevat vekâletlerden - dışarıda iş bularak -
Hem ayrılmasın hem de amme hizmetleri 
iyi elemanlarla görülsün - ikinci sebeb; böyle 
idareden ayrılanlar içinde, belki doğru belki' 
eğri, ne olursa olsun, efkârı umumiyede bazı 
zan ve şüpheler hâsıl oluyor, bunlara meydan 
Ikalmasm. işte bu iki sebebden dolayı Hükü
metin getirdiği' teklifi biz Dahiliye ve Adliye 
encümenleri aynen kabul ediyoruz. Eğer dai
relerde istenilen adamları bulmak kabil oluyor
sa yüksek mühendis, mühendis ve saire istenil
diği kadar mevcud ise artık istjjğna yoksa, 
o vakit bu memnuiyeti tamamen kaldıralım. 
Zaten asıl 5 senelik memnuiyeti gösteren esbabı 
mucibe de bu idi. Bunu kaldıralım. Serbest 
kalsm. Fakat zannediyorum ki, henüz bunu 
kaldıracak vaziyete gelmiş değiliz. Hatta bunu 
kaldırdıktan sonra ben şahsî olarak şunu da 
ilâve edeceğim. Encümende yapılan bir müna
kaşa dolayısile arzedeceğim. Her hangi bir mü
hendis için böyle iki senelik bir müddet koy-
mryalım. Bir mühendis bir mimar, fen memuru 
Nafiaya aid her hangi bir işin etüdünde, plâ-
nmm yapılmasında veya plânm tasdikmda bu
lunmuşsa bu işleri katiyen üzerine almasm, o 
iş ister üç, dört ay isterse 3 - 5 - 1 0 sene devam 
etsin. Olsa, olsa zan yeri altında kalınacak olan 
işler bunlar olabilir. Bunlar için hiç müddet 
koymryalmı. Alelıtlak kendisinin tasdik ettiği, 
plânını yaptığı, etüdünü yaptığı işleri kendisi 
yapamaz diye bir hüküm koyabiliriz. Fakat 
bizi ne encümende ne de burada henüz Nafia 
vekâletinin böyle bir şey, yani eleman çoklu-, 
ğundan müstağni bulunduğunu gösterecek bir 
şey söylenmedi. Bu ihtiyaç halâ mevcud ola-
cakki Hükümetten bu madde aynen geldi. Ben 
Dahiliye encümeni namma Adliye encümenin 
Imaddesinin reye konulmasını rica edeceğim. 
Çünkü Adliye encümenile, Dahiliye encümeni 
mutabıktırlar. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMlRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar; sözsöylemiyecek-
tim. Yalnız Gralib Pekel arkadaşımın bir iki 
mütaleası üzerine söz söylemek mecburiyetinde 
kaldım. Evvelâ, biz Adliye ve Dahiliye encü

menleri, Hükümetin noktai nazarmı kabul ettik 
dediler. Halbuki bir az evvel Nafia vekili muh
teremi sarahaten söylediler ki, Nafia encüme
ninde bu ciheti mevzubahs ettik ve bunu daha 
muvafık bulduk ve bunu kabul ettik. Oratada 
mevzubahs olan ve Hükümetin teklifi olan şey, 
Nafia lEncümeninin kabul ettiği ve Nafia vekili
nin de iltihak ettiği bir esas vardır. 

Kanundaki bu iki senelik müddete ne lüzum 
vardrr dediler. Evet hakikaten lüzum yoktur. 
Fakat beş seneyi birden bire sıfıra indirmekten-
se bir kayid koyub tedricen bunu tecrübe etmek 
daha muvafık olacağından Hükümet de bunu 
düşünmüş ve ona göre hareket etmiştir. 

Nafia encümeni Mazbata Muharriri vaziyeti 
tavzih buyurdular. Bir az da ben izah edeyim. 
Vaziyet şudur: Nafia encümeninin esbabı mu-
cibesindeki izaha nazaran bir az daha maksadı 
izah edeyim. Bir şubei idarede çalışan mühen
disler o şubei idarede çalışamıyacaklar demek
tir. Yani alâkalı olduğu işte çalışmryacak de
mektir. Muhterem arkadaşlar, memleketimizde 
mühendis, fen memuru o kadar çok değildir. 
Bunlarm mesaisi yalnız Devlete de münhasır 
değildir. Pek tabiî bilirsiniz ki Devlet memu
riyeti olmryarak bu taahhüd işlerinde çalışan 
insanlar da memlekete hizmet etmiş veya hizmet 
etmesi lâzım gelen insanlardır. Eğer bunlar ol
masaydı, taahhüd işlerinin bir çokları ya ecne
bilere verilecek veya ecnebi mühendisler kullan
mak suretile memleket parası, nafile yere israf 
edilmiş olacaktı. O halde bu camianm, ister 
Nafia vekâletinin, yani Devletin memuru ola
rak iş görmesinde veyahud da müteahhid ya
nında memur olarak çalışmasında esas itibarile 
büyük fark yoktur. Şimdi Nafia encümeninin 
kabul ettiği ve Hükümetin de iltihak ettiği bu 
lâyihaya nazaran biz diyoruz ki; Erzurumda 
veya Vanda çalışan bir Nafia mühendisi hasbel-
lüzum istifa ettiği zaman başka bir yerde, bir 
yol işinde çalışmasında hiç bir mahzur yoktur. 
Bu elemandan istifade etmek suretile memleket 
için fayda vardır. Bu gün 5 000 mühendise 
ihtiyacımız varken elimizde 1 000 tanesi mev-
cuddur. Bu vaziyette hiç bir zarar yoktur, 
fayda olması mütesavverken, mühendislerin hiz
metinden istiğna hâsıl etmek bendenizce doğru 
değildir. Bu itibarla Hükümetin iltihak ettiği 
ve Nafia encümeni kararmm şekli muaddeli 
olmak üzere ve mazbata muharririnin de izah 
ettiği veçhile Adliye emcümeninkine bir iki ka
yid ilâvesile kabulünü rica ederim. 

RAZI SOYER (Urfa) — Bu fen memurları
nın bazı işlerde çalışmamaları hakkmda ilk ka
nun neşredilirken ve onun zeyilleri yapılırken 
iki lüzum üzerine istinad edildi. Birisi, Devle
tin muhtaç olduğu işleri tedvir için elinde 
bulunması lüzumlu gördüğü memurları elde tut
mak, ikincisi de, her hangi bir şüpheye mahal 
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bırakmamaktır. Filhakika 2428 numaralı kanun 
1934 senesinde kabul edilirken Devlet, Afyon, 
Filyos, Irmak ve Diyarbakır ve Sivas hatlarında 
çok mühim işlerle meşguldü, işleri çok kesifti. 
Binaenaleyh o zamanlar bir cihetten çok mühen
dis elde bulundurmağı lüzumlu görüyorlardı, 
diğer cihetten elde bulunan mühendislerin bir 
kısmı o sıralarda açılan işlerde çalışmak! hevesi
ne düşmüş bulunuyorlardı. Bunun önünü almak 
için böyle bir kanun yapıldı. Fakat bu gün o 
zamandan bu güne kadar çıkmış olan mühen
dislerin ilâvesile kadroları o kadar dar değildir, 
ikincisi işler 1934 -1935 senelerindeki gibi kesa
feti haiz değildir. Onun için ben hattâ bu kanu
nun artık lüzumuna da kani değilim. Malûmu 
âlinizdir ki mühendislerin ekseriyeti azimesi, 
belki % 95 i Nafia vekâleti emrindedir. Nafia 
vekâleti emrinde bulunan mühendislerin kısmı 
küllisi de demirvollar inşaat dairesindedir. Ben
deniz düne çok yakm bir zamana kadar bu dai
rede bulunduğum için beraber çalıştığım arka
daşların seciyelerini uzun zamandanberi çok iyi 
tedkik ve takdir etmiş vaziyetteyim. Malûmu 
âlinizdir ki bu mühendislerin şurada burada 
muhtelif yerlerde yapmış oldukları demiryolu 
inşaatile herkesin ve Heyeti Celilenizin ve ni
hayet Millî Şefimizin yüksek takdir ve tevec
cühlerini kazanmış, kudreti ilmiyeyi haiz iyi ye
tişmiş mühendislerdir. Bununla iftihar ederler. 
Yalnız bu iftihara kendilerini en çok haklı kılan 
noktalardan birisi de huzurunuzda katği itimad-
la söylerim ki, bu mühendisler ne meslek arka
daşlarına ne de mektebde 7 sene beraber çalış
tığı arkadaşlarına ne de kendilerine amirlik yap
mış olanlarm hiç bir tesirine tâbi olmamışlardır. 
ve olmalarına da imkân yoktur. Kanunlar vaki 
olan her hangi bir şeyi menetmek için çıkarıldı
ğı gibi her hangi bir mülâhaza ile de böyle bir 
kanunun neşrine muvafakat olunabilir. Fakat 
encümenin ve arkadaşların anlatıp izah ettikleri 
gibi bu dairede çalışmış diye o daireden her 
hangi bir sebeble ayrılmış olan bir mühendisin 
iki sene müddetle hiç bir yerde o gibi işleri 
alamaması fazla bir takyid olur kanaatindeyim. 
Bunu başka dairelere de teşmil etmek mümkün
dür. Meselâ falan yerin belediyesinde çalışmış 
bir mühendis, belediye işinde çalışmıştır, diye 
diğer her hangi bir vilâyetteki bir belediye işin
de de onun vazife almasına mâni olmak belki 
fazladır. Bu sebeble mutedil bir şekle koymak 
üzere bunu Adliye encümeninin mazbatasında, 
Vekil Paşa Hazretlerinin de işaret ettikleri 
veçhile ufak bir tadille tehvin etmek muva
fık olur kanaatindeyim. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Es. Gl. KİAZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) — Bir sual. Millî 
Müdafaa vekâletile müessesatında bulunan me
murlar ayrı bir kanuna tâbidir. Burada bu
lunan mühendisler de şimdi konuşulan kanuna 
girecek midir? 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Hayır, bu kanun mülhak bütçelerle mu-
vazenei umumiyede, belediyede, idarei husu-
siyelerde bulunan mühendislere aiddir, Millî 
Müdafaayı alâkadar etmez. 

BAŞKAN — İzzet Arukanın takriri var, 
okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba mebni Adliye encümeni 

teklifindekinin (ayrıldıkları vekâlet şubelerin
de veya idare ve müesseselerde alâkalı olduk
ları veya kontrolleri altmda) tarzında tadilini 
teklif ederim. 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arze-
diyorum. (Anlaşılmadı sesleri). O halde tak
rir tekrar okunsun ve İzzet Arukan İzahat ver
sin. 

(Takrir tekrar okundu). 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Adliye en

cümeninin teklifinin şu şekilde yani: (Madde 1 
— Umumî veya mülhak bütçe ile idare olunan 
daireler, belediyeler ve hususî idarelerle ser
mayesinin en az yarısı Devlete aid müessese
lerde maaş veya ücretle vazife almış olanlar
dan, ayrılmış veya ayrılacak olan yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve 
fen memurları, ayrıldıkları vekâlet şubelerin
de veya idare ve müesseselerde alâkalı olduk
ları veya kontrolleri altında bulundurdukları 
bilûmum taahhüd işlerini, ayrıldıkları tarih
ten itibaren iki sene müddetle doğrudan doğ
ruya, bizzat veya bilvasıta her hangi bir nam 
ile olursa olsun alamıyacakları gibi bunları 
almış olanların yanında hiç bir suretle çalışa
mazlar ve bunlardan bu işleri alamazlar) tar
zında tadilini teklif ederim. Yani bu şekilde 
kabul buyurursanız Nafia encümeninin noktai 
nazarı da temin edilmiş olur. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Bu birinci maddeyi biraz sakat koruyorum. 
Müsaade buyurursanız Millî Müdafaa encüme
nine almak istiyoruz. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Bizim teklif ettiğimiz kanunun Millî 
Müdafaa ile hiç bir alâkası yoktur. Doğrudan 
doğruya 1934 de Nafia vekâleti tarafından ve
rilmiş bir kanunun tadili mahiyetindedir. Millî 
Müdafaa vekâleti kendisine aid kanunun tadi
lini isterse ayrıca bir kanun teklif edebilir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Biz istemiyoruz. 

MUTTALİB ÖKER (Malatya) — Maddede
ki ibare mutlaktır, umumidir. Millî Müdafaa 
enirinde çalışanlar da bunun içine girerler. Me
ğer ki, aşağıya Millî Müdafaayı istisna için bir 
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fıkra konsun. Encümene gitmesine lüzum yok. 
Bu fıkra burada da konabilir. 

NÂFİÂ V. Gl. ALİ FUÂD CEBESOY (Kon
ya) — Bu kanun, 1934 senesinde Nafia vekâ
leti tarafından teklif edilen kanunun tadili ma
hiyetindedir. Bunu teklif ederken o zaman ve
kâlet haricinde bir takım müesseselerde, be
lediyelerde, şurada, burada istihdam edilen fen 
memurları dahil edilmemiş, onlar dahil edil
meyince bunlara nazaran diğerleri mağdur vazi
yetinde kalıyordu. Buna meydan kalmamak 
için hepsini ayni kanun dahiline aldık. Millî 
Müdafaaya aid olan işler kendi hususiyetleri 
içinde cereyan eder. Eğer bunlar tadile muhtaç 
ise ... 

Gl. KtAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Hayır bir tadile muhtaç değildir. 

Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Devamla) — ve 
bunların böyle bir kanunları varsa Millî Mü
dafaa vekâleti veya Müdafaa encümeni bir tek
lif yaparlar. Yoksa bu bizim teklif ettiğimiz 
kanun Generalin teklifine dahil değildir. Doğru
dan doğruya bizim kanunumuzun tadilinden 
ibarettir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Müdafaaya aid olan müessesatta ve vekâlette 
bulunan mühendisler ve memurlar vazifesini ter-
kettikten sonra beş sene hizmete alınmazlar. 
Şimdi burada bu kanun kabul edilince Müdafaa 
hizmetinde bulunan mühendislerle diğerleri ara
sında bir fark hâsıl olacaktır. Mühendisler iki 
senede, Müdafaadakiler yine beş sene sonra hiz
mete alınacaktır. Binaenaleyh, müsaade buyu
rursanız buraya ya bir fıkra koyalım, veya-
hud bu maddeyi encümene alalım. Yine Nafia 
vekâletinin arzu ettiki ve encümenlerin müsaid 
gördüğü şekilde takdim edelim. Bunu arzedi-
yorum. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAÎD CEBESOY (Kon
ya) — Eğer bu kanunun birinci maddesi, Mü
dafaaya aid olan kanunu da tadil ediyor mahi
yette ise bu maddenin nihayetine şöyle bir ilâve 
yapabiliriz : « Filân numaralı kanunun hükmü 
mahfuzdur » deriz. 

MİLLÎ M. E. R. Gl. KİAZM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbakır) — 1339 numaralı kanundur. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAÎD CEBESOY (Kon
ya) — O halde « 1339 numaralı kanunun hük
mü mahfuzdur diye » bir fıkra ilâve edersek 
mesele kalmaz. (Tamam, tamam sesleri), 

BAŞKAN — İzzet Arukanın teklifini tekrar 
okutuyorum. 

[İzzet Arukan (Eskişehir) in takriri tek
rar okundu ]. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar ... Takrir Nazarı dikkate alınmıştır. 

Kabul edilen takrire göre değiştirilmek üzere 
maddeyi encümene iade ediyoruz. Millî Müda
faa encümeni reisinin teklifi de encümende na
zarı itibare alınır. Madde de ona göre hazırla
nır. 

MADDE 2 — Nafia vekâletinin, Nafia şirket 
ve müesseseleri reisliği kadrosuna dahil vazife
lerde bulunmuş ve bulunacaklardan ayrılmış ve 
ayrılacak memur ve müstahdemler, Nafia vekâ
letinin murakabesi altında bulunan imtiyazlı şir
ketlerden Devlet, belediye ve hususî idarelere 
aid bulunanların maadasında vazifeden ayrılış 
tarihinden itibaren iki sene müddetle ve hiç bir 
nam ile hizmet alamazlar. 

Yaş hiddine varmış olmalarından dolayı mec
burî tekaüde sevkedilenler bu hükümden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Mad
de kabul olundu. 

MADDE 3 — Bu kanuna muhalif harekette 
bulunan memur ve müstahdemlerle bunları bi
lerek istihdam eden veya bunlarla ortak olan 
veya bunlara iş verenler üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Mad
de kabul olundu. 

MADDE 4 — 7 - V -1934 tarih ve 2428 sa
yılı ve 17 -1 -1938 tarih ve 3328 sayılı kanunlar 
mülgadır. 

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

Encümene giden madde geldikten sonra son 
iki maddeyi reye koyarız. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Konya ovası sulama idaresinin 1935 malî yılı 

hesabı katğisine aid kanuna (306) mebus rey 
vermiştir. Nisab tamdır. Kanun (306) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 ma
lî yılı hesabı katğisine aid kanuna (301) mebus 
rey vermiştir. Nisab tamdır. Kanun (301) reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere 
bu günkü inikadı kapryorum. 

Kapanma saati: 16,55 
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Konya Ovası Sulama idaresinin 1935 malî yılı hesabı katğisine aid kanuna verilen reylerin 

neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

eye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
306 
306 

0 
0 

122 
1 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Borç T ürker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğln 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Hilmi Serem etli 
tsmail Hakkı Uzunçarşrb 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Falıya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atcf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Bana Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergendi 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioglu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitny 
Zeki Mesud Akan 

Zülfü Tiğrcl 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
Aziz Samih j I tor 
iskender A.rtun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Onsa1! 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fa'kihe öymen 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa*] 

İzmir 
Ben al Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 

t : İS 27-1 
Halimi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ka'hraman Anklı 

Kastamonu 
i\.bidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 

MÖ39 Ö : î 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta-gel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bay ur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpay» 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran • 

Naim Ereni 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şem$a îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
&bdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çimer * 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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



/ Beye iştirak etmeyenler ] 

.2 1939 C : 
Mihıib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkan t 

\k etmeyenler ] 

&rtkı Atanç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şeref Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Gezmi Ercin (M.) 
Dr. Cemal Tunca 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
flt) 

t : 18 27-1 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami İşbay 

Van 
İbrahim Arvase 

ür. Refik Güran 
Refct Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykac, 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 

Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bay ar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Zonguldak 
Haşatı Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim E tem Bok,kurî 
Mustafa Bozma 
Şinasi-Devrin 
Rıfat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(Hasta) 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tareart 
(Hasta) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cnvicl (M.) 
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Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Siird 
Hulki Aydın 

t : İS 27 12-193$ Ö : 1 
Sinob 

Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak (V.) 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıdkı Üke (M.) 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 

Sırrı Day 
Tunc$li 

Sami Erkman 
Vrfa 

Şeref Uluğ 
Yan 

Hakkı Ungan 
Yozgad 

Veled îzbudak 
Zonguldak 

Halil Türkmen 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 malî yılı hesabı katğisine aid kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nal'iz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Nıunan Aksoy 

Asa adedi : 42Q 
Reye iştirak edenler : 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 127 
Mtinhaller ] 

/ Kabul edenler ] 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin KaTan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Sun er 

Salih Bozok 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi OkyaE 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 

Nevzad Ayaş 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. AbdüUıalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
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t : 18 27-12-1939 d : 1 
Süleyman Köstekçioğl u 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra't 
Aziz Samih llter 
İskender Art un 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Dr. Alımed Fikri T üzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Alım od Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
(Jl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Ab d ü 1 gan i T ürk men 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinaad Erol 
Fakihe öymen 
Gl. Ref et Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Hali] Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemîr 
Nazmi İlker 

Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Bin kaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Snad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D»*. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
AJhmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 

Kâzım (îüreî 
Kâzım O kay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tüm er 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bay ur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Kdgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Men em en cioğl u 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr, Rasim Ferid Ta I ay 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 
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1 : 18 27 12-1939 C : 1 
Orda 

Ali Caoıib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
îsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerç.el 

Apn 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Akaı Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Vah ya Galib Kargı 

Antalya 
Cezrai Ercin (M.) 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân örs 

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

Sinan Tckelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Ali§ 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim tncedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çin er 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

(M.) 
Hasan Cemil Canibe! 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Muhittin Balıa Pars 
Refet Canıtez (Rs. A7.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Münir Çağri 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Dan is Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

etmeyenler ] 
Denizli 

Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazd Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Tecirli, 

Razi Soyer 
Sami îfbay 
Şeref Uluğ 

Yan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

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

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
llüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay (M.) 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 

/ Beye iştiral 
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Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin O İp alt 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi Oür])inaı 
Muhlis Erkmcn (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Ma<hmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 

î : 18 27-12 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Dura 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Taııkut 
Memrd Erten (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Tunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravava Marnıa'ral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Alımed Ilışan Tokgüz 
(Hasta) 

1939 C : 1 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 
(Hasta) 

Kiz e 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Ca'vid (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekiıı Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Ham di Ülküm en 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Refet Ülgeri 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled îzbudak 

Zonfj'iddak 
Halil Türkmen 

>>•«-<« 

T. B, M, M. Matlatm 



S. Sayısı: 44 
Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Konya 
ovası sulama ve işletme idaresinin i 935 yılı hesabı kat-

ğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/(83,1/278) 

T. C. 
Divanı muhasebat 30 - XI - 1939 

V. 157579 
Mayı 

J II. 2958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama idaresinun 1935 malî yılı hesabı katğisine aid umumî mutabakat beyanna
mesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

I). M. R. 
S. Oran 

Beyanname 

Konya ovası sulama idaresinin Ziraat vekâletinden gönderilen 1935 senesi katği hesabı muhasibin 
Divanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak eedvelde mu
harrer meşruhat ıniazarı dikkate alınmak üzere hesabı kat gide münderiç rakamların kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis 
S. Oran 

Aza 
Ziya Askın 

Aza, 
N. Başak 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

Aza 
C. Dince t- M. 

Aza 
E. Hifat Ayla 

D. : 2 Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
Menemencioğlu 

Aza 
F. Özbudun 

T). : 3 Reisi 
Â. Özgen 

Aza 
H. Bakuy 

Aza 
Z. Orbay 

M. 

M 

D. 4 Reisi 
F. Erinç 

Aza 
İ. Erenli 

Aza 
. Apak 

30 - XII - 1939 

Aza 
B. Esen 

Aza 
/ / . Demir soy 

Müddeiumumi 
Enver Avkutv 
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Başvekâlet 9-IV-1938 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı: 6/1426 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama İdaresinin 1935 malî yılı hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - lVr -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul mu; tur, 

Başveki [ 
V. Uaynr 

1935 senei maliyesi hesabı katğisi esbabı mucibe lâyihası 

1 — Konya ovası sulama idaresinin 1935 malî senesi masarifi umumisini gösterir (A) cedvelinde 
gösterildiği üzere memur ve müstahdemin için 35 280 lira tahsisat konulmuş olduğu haldi1 sarfiyat 
mikdannııı 24 300 lira 82 kuruş tutmuş ve 10 979 lira 18 kuruş ibtal edilmiş olması kadromuzda 500 
liralık bir müdür ve 200 liralık bir su mütehassıs mühendisi mevcud iken bunların tayin oluna
rak gönderilmediği gibi kadroda bir çok memur ve müstahdemin ücretlerine kabul olunan mu-
hassasat verilmediğinden ileri gelmiştir. İdare masrafları için konulan 6 900 lira tahsisatın da yal
nız 1 961 lira 39 kuruş sarf olunmuş. ve 4 938 lira 61 kuruşu ibtal edilmiştir ki bu da ahnmast ve ya
pılması icab eden bazı eşya ve işlerin idarenin vaziyeti maliyesinin ademi müsaadesi hasebile alı-
namamasından vo yapılamamasından ve bu sebeble 'heyeti t'enniyeye verilecek harcırahlardan ve di
ğer tahsisatlardan da yapılan tasarruflardan ileri geldiği. 

Mütemadi tamirat faslından da 8 300 lira tahsisat konulduğu halde ayni sebebler hasebile borç
larına mukabil köylüleri çalıştırmak suretile tasarruf yapmağa mecburiyet hâsıl olarak ancak 3 483 
lira 28 kuruşu sarfolunmuş ve itfa karşılığı için ayrılması lâzım gelen 584 lira da bizzarur tesviye 
edilmiyerek 1936 senesine bırakılmıştır. 

1931 ve 1932 senesi borçlan için konulan 8 000 lira tahsisattan ancak 1 753 lira 63 kuruşu veri-
lebilerek 6 246 lira 37 kuruş ve istikraz edilen 90 C00 liradan da o sene için yalnız 10 883 lira 74 
kuruşu (bunun 10 000 lirası bankadan alınmış, d'ğer küsurat kendi hasılatımızdan sarfolunınuştur) 
ile iş yapılmıştır. Binaenaleyh 149 064 lira muhassasatımızdan 42 966 lira 86 kuruş masraf vuku 
bulup 106 097. lira 14 kuruşu sarfolunmayıp iptal olunmuş muhassasat olarak gösterilmiştir. 

2 — (B) Cedvelinde gösterilen varidata gelince sulama ücreti ve suğla hasılatı olarak konulan 
22 000 liraya karşı 26 060 lira 95 kuruş tahsilat vuku bulup bu da tahsilata verilen ehemmiyetten 
ileri gelmiştir. Müteferrik hasılattan 2 000 lira tahmin edilmiş ise de 1 326 lira 3 kuruş tahsilat ya
pılmış olup bu da vaktinde borçlarını verıniyen mükellefinden alınmakta olan % 20 cezanın mü
kelleflerin borçlarını vaktinde vermedikleri için az tahakkuk etmesi hasebile tahmin olunan mikdar tu
tamamıştır. Değirmenlerden alınması lâzım gelen su ücreti için de 140 lira konulmuş ise de tahakku
kunun vaktinde yetiştir il enlemesinden dolayı tahakkuk ve tahsilatı diğer seneye kalmıştır. Bakaya 
tahsilatından 36 000 lira tahsilat ümid edilmiş ise de 1930 malî yılından beri devanı edegelmekte 
olan kuraklık ve göl seviyesinin düşgünlüğü hasebile ovadaki köyler arazilerinin' tamamen sulana-
ınadıkları ve ekserisi atılmış olan tohumu bile elde edemedikleri ve elde edilen cüzî mahsulün de 
fiatların düşgünlüğü hasebile az para getirdiği ve bu yüzden borçlarım veremediklerinden ancak 
9 805 lira 84 kuruş tahsilat yapılabilmiş ve unıumîmuvazeneden konulan 90 000 lira yardımla beraber 
varidatı umumiyemiz 150 140 liraya karşı 127 192 lira 82 kuruş olarak tahakkuk ettirilmiş ise de 
tahsilat yukarıda arzolunan esbabdan dolayı 22 947 lira 18 kuruş noksanile vuku bulmuştu]-. 

3 - I I -1938 

( S. Sayısı : 44 ) 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Divanı muhasebat encümeni . , ı 22 - XII - 1939 

Karar No. 1/278, 3/183 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin 1935 malî yılı 
hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 9 nisan 1938 
tarihli ve 6/1426 sayılı tezkeresile teklif olunan 
kanun lâyihası; Divanı muhasebatın mutabakat 
beyannamesile birlikte tedkik ve müzakere 
olundu: 

Hesabı katğide yazılı muhassasat ile tahsilatta 
fark olmadığı yalnız hesabı katğide gösterilen 
sarfiyat mikdarının 594 lira 82 kuruş noksan ol
duğu ve bunun da 1935 malî yılı içinde avans ola
rak verilib 1936 malî yılına devrolunan işbu meb
lağa aid sarfiyat evrakı Divanı muhasebata gön
derildiği halde bütçeden mahsub muamelesinin 
yapılmadığı Divanca anlaşılarak sarfiyata ilâvesi 
hakkında ittihaz olunan kararın hesabı katğiniıı 
daha evvel tanzim edilmiş olmasından dolayı da
iresince infaz edilememiş olmasından ileri gei-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Katıya ovası sulama idaresinin 1935 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası | 

MADDE 1 — Konya ovası sulama ve işletme 
idaresinin 1935 malî senesi masarifi umumiyesi 
ilişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 42 966 
lira 86 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1935 malî 
senesi varidatı umumiyesi ilişik (B) cedvelinde | 
gösterildiği üzere 127 192 lira 82 kuruştur. | 

MADDE 3 — 1935 malî senesi içinde sarf o- | 
lunmayıb iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) ced- ] 
velinde ayrı bir sütunda gösterildiği üzere" I 
106 097 lira 14 kuruştur. | 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

diği anlaşılmış olduğundan mutabakat beyanna
mesinde yazılı erkamın esas ittihazı kararlaştırıl
mış ve kanun lâyihasının 1 nci maddesi tadilen 
ve diğer maddeleri bazı -kelimeleri değiştirilmek 
suretile aynen kabul edilerek tanzim kılınan ka
nun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine ar-
zedilmek üzere sunuldh. 

Divanı Mu. E. R. Na. M. M. • Kâtib 
Çanakkale Çanakkale Kastamonu 

E. Bulayırlı R. Bulayırlı H. Dicle 
Aıfyüon K. Balıkesir Bitlis 

Cemal Akçın H. Şeremetli T. Temelli 
Bolu Bolu Burdur 

Cemil Özçağlar E. YerMkaya M. Sanlı 
Kastamonu Sivas 
Nuri T amaç M. Gürleyük 

I DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
! DEGIŞTlRİŞİ 

Konya Ovası Sulama İdaresinin 1935 malî yılı 
I hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1935 malî yılı masarifi bitişik (A) cedvelinde 
gösterildiği üzere 43 561 lira 68 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni yıİ tah-
| silâtı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
| 127 192 lira 82 kuruştur. 

| MADDE 3 — Muhassasattan 1935 malî yılı 
] içinde şarfolunmryan ve bitişik (A) cedvelinde 
I ayn bir sütunda gösterilen 105 502 lira 32 ku-
| ruşluk muhassasat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

.( S. Sayısı : 44 ), 



MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

7-IV-1938 
Ad. V. Bş. V. 

G. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
MI v. 

S. Arıkçın 
S. î. M. V. 

Dr, Jf. Alatas 

Ha. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. V. 

G. Bayar 
Na. V. 

A. (Jetinkaya 
G. î. V. ve Zr. V. V. 

Hana Tarkan 

MADE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

A - CEDVELÎ 

F. Muhassasatm nevi 

1 Ücretler 
2 İdare nj.asrai'larj 
3 Mütemadi tamirat 
4 Borçlar 
5 1715 numaralı kanunun 8 ne i maddesi 

mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 

6 Beyşehir gölümle yenliden yapılacak olan 
tahta paraj ve buna aid hafriyat masraf
ları ve bu maksadla kullanılacak muvak
kat müstahdemin ve fen memurları ve di
ğer memurlar ücretlerde bunların yol mas
rafları, malzeme bedelleri ve usta yevmi
yeleri 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

85 280 
6 î)0() 
8 300 
S 000 

584 

90 000 

Sarfiyat 
.Lira K. 

24 300 82 
1 961 89 
3 483 28 
1 758 68 

584 

11 478 56 

iptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

10 1)79 18 
4 938 61 
4 816 72 
6 246 87 

78 521 44 

149 064 43 561 68 105 502 32 

F. 

B - CEDVELÎ 

Varidatın nevi 

1 Sulama ücreti ve soğla hasılatı 
2 Müteferrik hasılat 
3 Değirmenlere verilecek su ücreti 
4 Bakaya tahsilatı 

F. M. 2715 numaralı kanunun 7 ne i maddesi mucibince akdolunan 
istikraz hasılı 

Yekûn 

M uham inen a t 
Lira K. 

22 000 
2 000 
.140 

36 000 

60 140 

Tahsilat 
Lira 

26 060 
1 826 

9 805 

90 000 

127 192 

K. 

95 
03 

84 

82 
\>m« 
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S. Sayısı: 45 
Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanî mu
hasebat riyaseti tezkeresiie Yüksek Ziraat enstitüsünün 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (3/185,1/113) 

T. C. 
Divanı muhasebat 

U. 159032 
11 - XII -1939 

Sayı: II. 3020 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara: Yüksek ziraat enstitüsünün fi 93;) malî vr.ii hesabı katğisine aid umumî mutabakat be
yannamesinin hağh olarak sunulduktum on derin saygılarımla arzeylerrm. 

Di. Mu. Be isi 
S. Oran 

Beyanname 

Yüksek ziraat enstitüsünün Ziraat vekâletinden gönderilen 1935 malî yılı katği hesabı Divanı 
muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılarak görülen farklar 
ve sebebleri eedvel.de arz ve izah. olunmuştur. 

İşbu eedveldeki meşruhat ve izahat nazarı iti baro alınmak şartile hesabı katğide yazılı rakam
ların kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

Dirin e i reis 
S. Oran 

Aza 
Ziya Aslan 

Aza 
N. Başak 

!). : .1. reisi 
F. Eke 

Aza 
(7. D ince r 

Aza 
E. Ayla 

T. 0. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1183 

D. : 2 reisi 
A. Yurdakul 

Aza. 
/)/. Menemencioğlu 

Aza 
F. Özbudun 

j>. : 8 reisi 
A, Özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. Orbay 

D. : 4 reisi 
F. Erine 

Aza 
M. î. Er enli 

Aza 
M. Ali Apak 

9 

Aza 
B. Esen 

Aza 
II. I) emir soy 

Müddeiumum 
Enver Arku 

• IV - 1937 

Büyük Millet Meçi" si Yüksek Reisliğine 

Yüksek ziraat enstitüsü 1985 malî yeli hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğinden gönderilen 
Ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

http://vr.ii
http://eedvel.de


- â -
İzah name 

Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katğisi aşağıda izah ohınmuştui': 

Tahmin 
Lira K. 

Tahakkuk 
Lira K. 

Tahsil 
Lira K. 

1 129 100 00 1 129 100 00 1 1.29 100 00 
.18 236 66 18 236 66 18 236 66 
• 2 160 00 2 332 01 2 332 01 

5 920 00 30 00 30 00 

2741 sayılı kanunla umumî bütçeden yardım 
2988 » » » » » 
2741 » » verilmiş bulunan salâhi
yete binaen talebe ücretinden tahsilat, 
2741 sayılı kanunla verilmiş bulunan salâhiye
te binaen satılan kitab bedelleri hasılatı 

1149 698 67 1149 698 61 1155 416 66 

Madde 1 -— 1935 yılı 2741 sayılı bütçe kanunu mucibince Ziraat vekâleti bütçesinden yardrm ola
rak konan 1 129 100 lira tahsil olunmuştur. 

Madde 2 — 2988 saydı kanunla alınan 18 236.66 lira kurumumuzda Okutulmakta bulunan askerî 
talebe masrafları karşılığı olarak Millî müdafaa vekâletince verilmiştir. 

Madde 3 — 2741 saydı bütçe kanunile 2 160 lira ücretli okuyan talebelerden mekteb ücreti tali
min edilmiş ise de bağlı varidat müfredat cedveliııde »örüldüğü üzere 172,01 lira fazlasile 2 320 lira 
1 kuruş olarak tahakkuk ve tahsilat yapılmıştır. 

Madde 4 — 2741 saydı bütçe kanunile satılan kitab hasılatı olarak 5 920 lira varidat tahmin edil
miş ise de buna mukabil ancak 30 lira taha1 ' uk ve tahsil edilmiş ve bu tertibde 5 890 lira varidat 
açığı çıkmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 1/113, 3/185 
Karar No. 13 

22 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün 1935 ma
lî yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 9 
nisan 1937 tarihli ve 6/1183 saydı tezkeresile 
teklif olunan kanun lâyihası; Divanı muhaseba
tın mutabakat beyannamesile birlikte tedkik 
ve müzakere edildi. 

Hesabı katği ile mutabakat beyananmesi ara
sında muhassasat ve sarfiyatta fark olmadığı, an
cak hesabı katğide yazılı tahsilat mikdarının 
87 443 lira 99 kuruş fazla olduğu ve bunun da 
1 nei umumî bütçeden muavenet faslının mu-
hammenatı olan 1 129 100 liradan 1 041 449 
lira 1 kuruşu Hazineden tahsil edildiği ve bu 

mikdarın tahsilat olarak gösterilmesi icab ettiği 
halde muhammenat mikdarının aynen tahsilat 
olarak gösterilmiş olmasından mütevellid 
87 650 lira 99 kuruş fazla ve Zira -
at vekâletinden kitab bedeli olarak tahsil 
olunan 207 liranın hesabı katğiye idhal edilmemiş 
olmasından ileri gelen noksanın tefadülü olduğu 
yapdan tedkikattan anlaşılmış ve mutabakat be
yannamesinde yazılı mikdarlarm esas ittihazı ka
rarlaştırılarak kanun lâyihası: bütçe ile tenazuru 
teminen 1 ve 2 nei maddelerin yerleri ve diğer 

maddelerin bazı kelimeleri değiştirilmek suretile 
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tadilen kabul edilmiştir. Bu suretle tanzim kı
lınan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tas
vibine arzedilmek üzere sunuldu. 
Divanı Mu. R. Na. M. M. Kâtib 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
R. Bulayırlı R. Bulayırlı H. Dicle 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 1935 yılı katği hesab 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek Ziraat enstitüsünün 
1935 malî yüı umum varidatı bağlı (A) işaretli 
cedvelde yazılı olduğu üzere 1155 416, 66 liradır. 

MADDE 2 — Mezkûr müessesenin aynı yıl 
umum masrafı bağlı (B) işaretli cedvelde gös- | 
terildiği üzere 1 106 743 lira 14 kuruştur. 

MADDE 3 — Bağlı (B) işaretli cedvelin sü
tunu mahsusunda gösterilen 48 673 lira 52 kuruş 
tahsisat artanı iptal olunmuştur. j 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya j 
Ziraat ve Maliye vekilleri memurdur. 

9-IV-1937 i 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp \ 
Da. V. Ha. V. V. Ma. V. V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu Dr, R. Saydam i 
Mf. V. Na. V. İk. V. | 

S. Arıkan A. Çetinkaya C. Bayar j 
S. t M. V. G. î. V. Zr. V. j 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan M. Erkmen 

Afyon K. Balıkesir Bitlis 
Cemal Akçın H. Şerenıetli T. Temelli 

Bolu Bolu Burdur 
Cemil özçağlar E. Yerlikaya M. Sanh 

Kastamonu Sivas 
Nuri Tamaç M. Oürleyük 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara, Yüksek Ziraat enstitüsünün 1935 malî 
yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsünün 1935 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) 
cedvelinde gösterildiği üzere 1 106 743 lira 14 
kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
1 062 254 lira 68 kuruştur. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1935 malî yılı 
içinde sarfolunmryan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 48 673 lira 52 kuruş 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Ziraat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Â - GED VELİ 

P. Muhassasatın nevi 

1 Maaşlar ve ücretler 
2 Muvakkat tazminat 
3 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işlet

meleri ve umumî masrafları 
4 Yüksek ziraat enstitüsü ve idare levazımı 
5 Talebe masrafları 
6 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar 
7 Staj iyer talebe 
8 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
9 Mütekaidin, dul ve yetim maaşı ve tahsi

satları 
10 Umumî masraflar karşılığı 
11 inşaat ve tamirat 
12 Borçlar 
13 Enstitü inşaatı için 2063 numaralı'kanu

nun şümulü dairesinde tahakkuk etmiş ve 
edecek masraflar karşılığı 

Yekûn 

Miu hassasa 
Lira 

257 824 
15 000 

139 000 
97 990 

119 177 
307 588 
31 000 
1 100 

1 000 
108 286 
22 601 
12 050 

42 800 

155 416 

t 
K. 

(\6 

66 

Sarfiyat 
Lira 

230 506 
13 415 

138 999 
92.717 

118 767 
299 353 
30 856 

107 

0 
104 922 
22 599 
11 710 

42 787 

1 106 743 

K. 

22 
32 

75 
0'> 
tlı) 

43 
59 
69 
60 

20 
43 
16 

42 

14 

İptal olunan 
muhassa.-iî 
Lira 

27 317 
1 584 

0 
5 272 
' 409 
8 234 
143 
992 

1 000 
3 364 

1 
339 

12 

48 673 

it 
K. 

78 
(İS 

25 
67 
57 
41 
31 
40 

46 
57 
84 

58 

52 

B - CEDVELİ 

P. M. Varidatın nevi 
Muhammenat Tahsilat 

Lira K. Lira K. 

Umumî bütçeden muavenet 
Talebe ücretleri hasılatı 
Satılacak kitab bedeli 

Yekûn 

1 129 100 
2 160 
5 920. 

1 137 180 

1 041 449 
20 568 

237 

1 062 254 

01 
67 

68 

»< «fmim 
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S. Sayısı: 46 
1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikredilen ruhî malu
liyetlerden mezkûr kanunun 3 üncü maddesinin tarifatına 
dahil olan şekillerin dördüncü derece üzerinden terfihi icab 
edib etmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Millî müdafaa, Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/100) 

T.C. 
Başvekâlet 15 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı :'6/2486 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zikredilen ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun üçüncü 
maddesinin tarifatına dahil olan şekillerin dördüncü derece üzerinden terfihi icabedib etmiyeceğinin 
tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 8 - V - 1939 tarih ve Sıh. îş. 22364/5775 sayılı 
tezkerenin sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile neticelendirilmesine müsaade buyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Millî Müdafaa vekilliğinin Sıhhat işleri dairesi Rs. Ş. 2 sözlü 22364/5775 sayılı ve 8 -V-1939 
tarihli tezkere suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamma 

1122 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde: (Şahsın harekâtını mühim derecede sektedar eden 
fakat muine ihtiyaç göstermeyen ruhî ve asabî) maluliyetler denildikten sonra açılan muteriza 
dahiLnde zikredilen hastalıklar meyanmda ruhî maluliyetler bulunmamaktadır. 

Halbuki 2 nci maddede ruhî ve asabî maluliyetler ayrı, ayn zikrolunduğu gibi (Emsali) ta
biri de vardır. 3 ncü maddede (Ruhî) kelimesinden sonra (ve) fasılasının bulunması, muteriza da
hilinde de yalnız asabî maluliyetlere yer verilmişolması bu maddenin tarif atma uygun şekildeki 
ruhî maluliyetlerin bu maddei kanuniyenin şümulü dahilinde bulunduğu katıaatmı veriyorsada 
takibattaki müşkülât dolayısile 2 nci maddede zikredilen ruhî maluliyetlerden 3 ncü madde tari
fatına uygun bulunan nisbeten hafif şekillerinin (Ruhî) tabirine istinaden 4 derece üzerinden 
terfihi icabedib etmiyeceğinin Büyük Millet Meclisince tefsirine müsaade Duyurulmasını arzeylerim 

M .M. V. 
N. Tınaz 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa, encümeni 19 - VI 1939 

Esas No. 3/100 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zik
redilen ruhî maluliyetlerden; mezkûr kanunun 
üçüncü maddesinin tarifatına dahil olan şekille
rin dördüncü derece üzerinden! terfihi icab edib 
etmiyeceğinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa ve
killiğine yazılan tezkerenin sureti ilişik olarak 
gönderildiğine ve işin tefsir yolile neticelendiril
mesine dair olub ericümenimize havale edilen 
Başvekâletin 15 mayıs 1939 tarihli ve 6/2486 nu
maralı tezkeresi encümenimizce Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen Sıhhiye dadresi reisi hu
zurunda okundu ve görüşüldü. 

Keyfiyet verilen izahatta ve esbabı mucibeye 
nazaran üçüncü maddedeki ruhî ve asabî kelime
lerinden sonra gelen kerre içindeki tarifatın tat
bikatta yalnız asabî hastalıklara raci olduğu an
laşılmış ve halbuki üçüncü maddedeki ruhî has
talıkların ikinci maddedeki tarifatın hafif şekline 

1122 numaralı kanunun ikinci maddesinde 
zikredilen ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinin tarifatına dahil olan şekillerin 
dördüncü derece üzerinden terfihi icab edip et
miyeceğinin tefsiri hakkında Millî müdafaa vekil
liğinden yazılan tezkerenin sureti ilişik olarak 
gönderildiğine ve işin tefsir yolile neticelendiril-

uygım olduğu kanaatine varılmış ve bu gibilerin 
de üçüncü madde veçhile dördüncü derece üze
rinden terfihi encümenimizce muvafık görülmüş
tür. 

Bu bahta yazılanı tefsir fıkrasile ve havalesi 
veçhile Bütçe encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. R. M. M. Kâtiıb 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Üevüklekin £>. Koçak R. Barkın 
Çankırı Çorum Gümüşime 

Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl Z. Zarbım 
Kars Konya Malatya 

AŞ*. Karacan V. Bilgin O. Koptagel 
Maraş Muğla Samsun 

Fi. Reşid Tankut S. Güney A. F. Engin 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 

hafif şekli olup bu hastalıklardan birine mübte-
lâ olanların dördüncü dereceden terhifi icab eder. 

meşine dair olup dahilî nizamnamenin 28 ne i 
maddesine tevfikan Bütçe encümeni tarafından 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin ırıüta-
leasmın alınmasına lüzum gösterilmesi üzerine 
encümenimize havale buyurulan Başvekâletin 
15 - V - 1939 tarih ve 6/2484 numaralı tezkeresi 
ve Millî müdafaa encümeninin mazbatası Millî 

Tefsir fıkrası 

1122 sayılı kanunun üçüncü maddesindeki ru
hî ve asabî hastalıkların tarifi, ismi geçen kanu
nun ikinci maddesinde zikredilen hastalıkların 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
8.1. M. encümeni " 15 - XII -1939 
Esas No. 3/100 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 46 ) 
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müdafaa vekilliğinden gönderilen Sıhhiye dairesi 
reisi hazır olduğu halde mütalea ve tedkik olun
du. 

Encümenimizce icra kılman müzakere netice
sinde ; 

1122 numaralı kanunun üçüncü maddesinde 
(şahsın harekâtını mühim derecede sektedar 
eden fakat muine ihtiyaç göstermeyen ruhî ve 
asabî maluliyetler) şeklindeki tarif ve tasrihte 
(ruhî), (asabî) kelimeleri arasında (ve) fasıla
sının mevcudiyeti delâletile asabî maluliyetlerden 
başkaca ruhî maluliyetlerin de bulunacağı; mü-
teakib mutarıza dahilinde yalnız asabî maluli
yetlerden bir kaçının ismi sayıldıktan sonra diğer 
asabî maluliyetlerin ve kanun metninde ruhî ma
luliyetler zikredilmekle beraber bunların isimle
rinin sayılmamasının bu nevi maluliyetler hak-' 
kında da kanundaki sarahat kâfi görülerek mü
tehassıs raporlarına bırakılmış olacağı, yukarıda 
arzedilen üçüncü maddedeki tarifatın, ikinci 
maddede yazılı ağır vekayia aid (şifası mümkün 
olmayan ve başkasının muavenetine ihtiyaç gös
teren) tarifat eşkâli hafifesine tevafuk eyleye
ceği ve bu haddeki ruhî maluliyetlerin maddede 

yazılı tarifata uygun olduğunun mütehassısı bu
lunan sıhhî heyetlerden alınacak raporda tasrih 
edileceğinin müteamil ve meşrut bulunacağı mü-
taleasile ve bû suretle üçüncü madde şümulü da
hiline gireceğine karar verilmiş ve mezkûr madde 
veçhile dördüncü derece üzerinden terfihleri mu
vafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Sıhhat ve î . M. E. N. M. M. 
Giresun Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek Dr. H. Vasıf Somyürek 
Kâtib 
Edirne Bursa Antalya 

Dr. F. Memik Dr. Refik Güran Dr. M. Soykam 
Aydm Bilecik Burdur 

Dr. Ş. Şener Dr. M. Suner Dr. A. B. Yeşilyurt 
Denizli Manisa Kastamonu 

Dr. H. Berkman A. Tümer Rıza Saltuğ 
Kocaeli Konya 

Dr. F. Sorağman Dr. O. Ş. Uludağ 
Müzakerede bulunma

mıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 27 
Esas No. 3/100 

20 - XII -1939 

Yüksek Reisliğe 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zik
redilen ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun 
üçüncü maddesinin tarifatına dahil olan şekille
rin dördüncü derece üzerinden terfihi icab edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 
15-V-1939 tarih ve 6/2486 sayılı tezkeresi 
Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte en
cümenimize tevdi edilmiş ve cereyan eden mü
zakere sırasında tefsiri istenilen husus hakkın
da Dahilî nizamnamenin 28 nci maddesine tev
fikan evvelâ salahiyetli encümenin mütaleası-
nın alınmasına karar verilerek dosya, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenine havalesi rica-
sile Riyasete iade edilmişti. Mezkûr encümenin 
mütaleasile birlikte tekrar encümenimize hava

le edilmiş bulunan tefsir talebi Millî Müdafaa 
vekâleti namına Sıhhiye dairesi reisi Gl. Maz
lum Boisan ve Divanı muhasebat reisi Seyfi 
Oran hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

1122 sayılı kanunun üçüncü maddesi, dördün
cü dereceden tekaüd ve terfihi mucib ruhî ve 
asabî maluliyetlerden bahsetmekte ve bu husu
su [hali hazarda bir vazife veya hareketi aske
riye ifası sırasında ve seferde hizmeti askeriye 
ve esaret esnasında kendi sunutaksiri olmaksı
zın her hangi bir sebeble tahassül ve tekevvün 

t ederek şahsın harekâtını mühim derecede sekte-
dar eden fakat muine ihtiyaç göstermeyen ru
hî ve asabî maluliyetler (zatüddimağı istilâinin 

( S. Sayısı : 46 ) 
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gayri müterakki şekli ilâ...) bünyevî mahiyette 
dahi olsalar dördüncü dereceden tekaüd ve ter
fih olunurlar] şeklinde ifade eylemektedir. Mad
denin bu ifade tarzına göre ruhî ve asabı malu
liyetler ibaresinden sonra parantez içerisinde 
saydım hastalıkların hemen hepsi mahiyetleri 
itibarile asabi hastalıklar olduğu cihetle ruhî ve 
asabi maluliyetler kelimelerinden sonra^ yapılan 
bu tadadın yalnız asabi hastalıklara inhisar et
tiği mânasını verebileceği ve halbuki ruhî malu
liyetlerin muine ihtiyaç göstermeyen ikinci 
maddede sayılı hastalıkların hafif şekilleri dör
düncü dereceden tekaüd edilerek terfihi tazam-
mun ettiğinden tatbikatta bir gûna tereddüde 
mahal kalmamak üzere keyfiyetin bu suretle 
tefsiri bir karara bağlanması Hükümetin mucib 
sebebler lâyihasile şifahî izahlarında istenmek
tedir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatasında paran
tez arasındaki tarifatm yalnız asabî hastalıklara 
raci olduğu, binaenaleyh, ruhî maluliyetlerden 
kastın mezkûr kanunun ikinci maddesinde tadad 
edilen ruhî hastalıkların hafif şekilleri olacağı 
kanaatine varıldığı ve ruhî kelimesinin bu şekil
de manasmı tayin eden bir tefsir fıkrası yazıl
dığı anlaşılmıştır . 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni de, 
Hükümet mucib sebeblerine uygun bir surette, 
(Euhî ve asabî) ibaresindeki (ve) harfini fasda 
olarak kabul ve esasen parantez içerisindeki 
tarifat yalnız asabî hastalıkları ihtiva ettiği ci
hetle ruhî hastalıklardan hangilerinin dördüncü 
dereceden tekaüdü mucib olacağının tayin ve tak
dirinin mütehassıs sıhhî heyetlerin raporlarına 
bırakıldığı ve tatbikatta dördüncü dereceden 
terfihi ieabeden ruhî maluliyetlerin ikinci mad
dede yazılı ruhî hastalıkların hafif şekilleri ol
duğundan üçüncü maddedeki ruhî kelimesinin 
bu manada alınması icab edeceği mütaleasmda 
bulunulmuştur. 

Encümenimizde yapılan müzakere sırasında 
bu kanunun neşri tarihi olan 1927 yılından bu 
güne kadar cereyan eden tatbikatta bu mad
deye tevfikan tekaüdü icra edilmiş bulunanlar 
hakkında ne muamele yapıldığı ve ruhî kelime
sinin şümulü derecesine dahil tekaüd muamele
lerinde Divanı muhasebatla bir ihtilâf zuhur edib 
etmediği tedkik edilmiş ve dördüncü derece

den bu maddeye göre tekaüd ve terfihi icab 
edenlerin tayini teknik bir mesele addolunarak 
bu hususda salahiyetli makam olan Sıhhiye da
iresince Sıhhiye heyetleri raporlarına istinaden 
gösterilen lüzum üzerine tahsis edilecek maaş 
muamelelerinin tescil olunduğu ve şimdiye ka
dar ihtilaflı bir mesele tahaddüs etmediği Di
vanı muhasebat reisi tarafından izah edilmiştir. 

Kanunun şimdiye kadar tatbikatında ihtilâfı 
müstelzim bir hal olmadığı anlaşılmakla beraber 
ruhî ve asabî maluliyetlere uğrıyaıılarm hangi 
dereceden tekaüd edilmek lâzımgeleceğini tayin 
teknik bir mesele olub bu suretle karar verecek 
olan mütehassıs ve salahiyetli askerî Sıhhiye 

dairesi, üçüncü maddedeki ruhî maluliyetlerin 
asabî maluliyetler ,gibi metinde zikr ve tadad 

edilmem esinin kendi liralarında ihtilâfı tevlid ede
bileceği mülâhazasile üçüncü maddedeki ruhî 
maluliyetlerin ikinci maddede yazılı hastalık
lara atfedilmesi icab edeceğinden bu hususun 
tefsir suretile hal ve tavzihi lüzumunu ileri sür
mekte olduğundan Encümenimiz Millî Müdafaa 
ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet encümenlerinin 
noktai nazarlarını esas itibarile varid ve musib 
görmüş ise de keyfiyetin tefsir yolile halli 
mümkün olmayıb vuzuhu ifade ve tatbikatta mü
tehassıslar arasında olsun hiç bir tereddüd ve 
ihtilâfa mahal bırakmamak için üçüncü madde
nin tadili suretile istenilen hususun temini mu
vafık olacağına karar vererek adı geçen kanu
nun üçüncü maddesini değiştiren bir lâyiha tan
zim eylemiştir. 

Encümeriimizce hazırlanan lâyiha Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu , Kocaeli 
B. Denker S. Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen Dr. Z. Ülgen N. Ayaş 
Diyarbakır Elâzrğ Giresun 

E. Bekit M. F. Altay M. Akkaya 
İsparta İsparta Kayseri 

M. Unsal B. Ünlü S. Serim 
Kayseri Kocaeli Kütahya 

S. II. Ürgüblü A. S. Akhaytuğan A. Tiridoğlu 

( S. Sayısı : 16 ) 
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.Malatya 

M. öker 
Muğla 

H. Kitabet 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
II. Yalman 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Sivas 
R. Çiner 

Yozgad 
S. Içöz 

Trabzon 
8. Day 

İTozgad 
A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı 
kanunda tadilât yapan 1122 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 
sayılı kanunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Hazarda bir vazife veya askerî harekât ifa
sı srrasmda ve seferde askerî hizmet ve esaret 
esnasında kendi sunu taksiri olmaksızın her han
gi bir sebeble husule gelen, şahsın içtimaî veya 
fiziyolojik harekâtını mühim derecede sektedar 
eden fakat yardımcrya ihtiyaç göstermeyen ru
hî (şizoit bünye kazananlar, üç seneden fazla 
iyilik fasılası gösteren cinneti manyayı inhitatî, 
tamamile iradeyi selbetmeyen ve ancak hastalı
ğın mühim ve yerleşmiş evsaf mı taşryan müzmin 
pisikasteniler, kısmî fakat sık sık gelen veya 
nisbeten fasılalı olub vücudun mühim bir kısmı
na yahud bütün vücude şamil olan j akson sar'a-
lan veya asabı (zatüddimaği istilâînin gayri mü
terakki şekli; tasallübü münteşiri dimağî ve nü-
haî; tasallübü canibîi dumuru adelî, nasuru nu-

ha; felci teşennücî; esas sar'a « sar'a növebatı-
nm hizmeti askeriyeye duhulden sonra tezahür 
ettiği tahakkuk etmek şarttır »; növebatı sar'a-
viyüşşekil; daürraks; ademi intizamı hareketi 
müterakki: suişekil etraf tevlid ederek say ka
biliyetini bırakmamış iltihabı asabı kesire ve bu
na mümasil hissi ve harekî tagayyürat; felci 
nısfı tulânî ve felci esfeli gayritam; etraftan bi
rinin kamilen veya ikisini kısmen istilâ eden 
dumuru adelîi müterakki) maluliyetlere duçar 
olanlar, bu maluliyetler bünyevî mahiyette dahi 
olsalar, dördüncü dereceden tekaüd ve terfih 
olunurlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur 
dur. 

-•4 " « O * 1 M -
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S. Sayısı :47 
Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin yapa-
mıyacakları işler hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Dahiliye 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/221) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VII - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3607 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin yapamıyacaklan işler hakkında Nafia vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri. Heyetince 1 - VII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise aTzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe mazbatası 

1934 senesinde meriyet mevkiine girib 3328 sayılı kanoın ile birinci maddesi tadil edilen2428 
sayılı kanun Nafia vekâletine ve bu vekâlete bağlı idarelere mensub fen adamlarile diğer bir krsrm 
memur ve müstahdeminin, vazifeden ayrılış tarihinden) itibaren beş sene müddetle işbu' resmî daire
lerden hiç bir teahhüd işi alamıyacaklarını ve bir kısım imtiyazlı şirketler nezdinde çalışamı-
yacaklarını âmir bulunmakta ve bu memnuiyete muhalefet edenleri ceza tehdidine maruz kılmak
tadır. _ 

Esbabı mucibe mazbatasında görüleceği üzere zikri geçen kanuni ile; ıbir taraftan memleketin mü-
tezayid imar işlerini tedvir edecek ihtisas ve meleke sahibi fen adamlarının Nafia camiasından ay
rılmamalarını temini ve diğer tarafdan da bu camiadan ayrılacak olanların Nafia teahhüdlerine gi
rişerek eski memuriyet arkadaşları üzerinde manevî dahi olsa her hangi bir tesir icra etmelerinim 
önüne geçmek maksadlan istihdaf edilmiş bulunuyordu. 

Beş senedenberi tatbikattan elde edilen neticeler; nafia1 camiasından ayrılanların) muvakkat bir 
müddet için teahhüd işlerine girememeleri hakkındaki memnuiyetin esas itibarile yerinde bjr şev 
olduğunu göstermiş olmakla beraber, bu memnuiyet hükmü beş sene gibi oldukça uzun bir zamana 
a'id olmak ve her türlü teaahüdata şamil bulunmak keyfiyetlerinden! sarfınazar, yalnız Nafia camia
sından ayrılanlara münhasır kalarak diğer Devlet dairelerinden ayrılan fen adamlarını hariçte bı
rakması, tatbikatta bazı zorlukların vücud bulabileceğini göstermiştir. 

Filhakika hâkimlikten ayrılan bir zatın hâkimlik yaptığı yerlerde avukatlık yapmaması key
fiyeti yalnızca iki sene müddetle takyid edilmiş ve fakat bu mahaller haricindeki mahkemeler nez-
dinde avukatlık yapabileceği kabul edilmiş olup, bu misale göre fen adamlarının dahi vazifeden 
ayrılmaları tarihinden itibaren yalnızca iki senelik bir memnuiyete tâbi tutulması ve hangi dai
renin hangi nevi işlerinde çalışmış ise ancak o nevi işlere hasredilmesi maksadı temin edeceği ve, 
fakat taahhüd işleri yalnız Nafia vekâletinde bulunmadığı cihetle, umumî ve mülhak bütçeli ida
relerle belediyeler ve muhasebei hususiyelerde ve sermayesinin en az yarısı Devlete aid müessese
lerde çalışan bilûmum fen adamlarının dahi işbu memnuiyete tâbi tutulması adalete ve maksada 
daha uygun olacağı düşünülmüş ve ilişik lâyihanın serlevhasile birinci maddesi ona göre tanzim 
edilmiştir. 
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HaJ^n. meri bulunan kanun fen adamlarından başka daha bir kısım memur ve müstahdemleri 

memni|i|$t sermesine almakta,, ise de, keyfiyetin bu kadar teşmiline lüzum bulunmadığı nazarı 
dikkate alınarak lâyihanın ikinci maddesi ona göre tanzim olunmuş ve nihayet 4 ncü madde ile 
ilga edilen 2428 ve 3328 numaralı kanunlar yalnız nafia menşubları hakkında hükümleri ihtiva 
e t r a^ ü%ar i^ 2428 sayılı kaninıan koyduğu ceza müeyyidesi işbu lâyihaya 3 ncü madde olarak 
aynen de^çolunmuştur. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia şfyçjimeni 18 - IX - 1939 

Esas No. 1/221 
Karar No. 15 

Yüksek Beisii&ö 

Hizmetten ayrılan bazı memuj? ve m%tahdem-
tejin. yapamıyacakları isjşç hakanda Nafia vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
1 - VII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka-
rarlaşt£Pj|$) Başvekâletin 6 - VII - 1939 tarih ve 
6/3607 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe su
nulan ve Encümenimize havale buyurulan Hükü
metin esbabı mucibesi ve kanun lâyihajı Encü
menimizde okundu ve Nafia vekâletinden gönde
rilen memurlar hazır olduğu halde müzakere 
edildi. 

Filhakika Hükümetin esbabı muçibeşinde zikir 
ve beyan edildiği veçhile 1934 senesinde mevkii 
meriyete giren 2428 numaralı kanunun beş sene-
denberi takibatında elde edilen neticelerden, Na
fia camiasından ayrılanların muvakkat bir müd

det için taahhüd işlerine girmemeleri hakkındaki 
memnuiyetin esas itibarile yerinde olduğunu 
göstermiş olduğu ve yalnız bu kanunun Nafia ca
miasından ayrılanlara münhasır kalarak diğer 
Devlet dairelerinden ayrjlan fen adamlarını ha
riçte bırakması tatbikatta, bir çok zorlukların vü-
cud bulabileceğini göstermekte olduğu anlasıl-
mıştır. 

Bundan başka hâlen meri bulunan l^anun, fen 
adamlarından başka fen, meslek, taahhüd işlerile 
alâkası olmayan daha bir kısım memur ve müs
tahdemleri de memnuiyet çerçevesi içine almak
tadır. 

Bu esbaba binaen Encümenimiz Hükümetin 
fesbabı mucibeşini ve kanun lâvillasındaki, ger\ç 

memnuiyet hizmetinin beş sene gibi uzun bir müd
det® üşi seneye tenzili ve gerekse hizmetten ay
rılan mühendis ve fen memarlaHnın yapamıya-
cakları iş ve çalışamıyacakları sahanın tah
didini, ve bu kanunun imar ve inşaat 
işlerile iştigal eden bütün Devlet devair ve 
sermayesinin yüzde ellisi Devi ete aid müesseselere 
de teşmilini muvafık bulmuştu».' 

Şn kadar ki Encümenimiz (birinci maddede) 
lâyihai kanuniyede istisna edilen tekaüdlüğün 
ancak talebsiz ve Hükümetçe tekaüde sevkedilen-
lere hasrını, ve lâyihai kanuniyedeki (Ayrılmış 
ve ayrılacak olanların ayrıldıkları vekâlet şube

lerinin, idare ve müesseselerin alâkadar oldukları 
veya kontrolü altında bulundukları bilûmum ta
ahhüd işleri) tabirini sarih bulmıyarak ve mak
sadı temin edemiyeceği mütaleasında bulunarak 
bunun yerine, vazifei memuriyetlerinde bizzat 
Hükümet veya müessese nam ve hesabına yap
tıkları ve çalıştıkları ve idare ve kontrol ettikleri 
sahalarda çalışmamaları ve bu işleri yapmamaları 
daha muvafık olacağı mütaleasında bulunarak 
lâyihai kanuniyede (Etüd ve keşfini yaptıkları 
veya, tedjrik ve tasdik ettikleri veyahud idare ve 
kontrolüne vazif edar ve salâhiyettar bulundukları 
bilûmum taahhüd işlerini) suretinde tadil etmiş
tir. 

İkinci maddede esas muhafaza edilmekle be
raber vuzuh için bazı tadilât yapılmıştır. 

3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler aynen kabul edil
miştir. 

( S ; Sayısı : 47) 
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Bermuoibi havale Dahiliye ve Adliye encü

menlerine havale edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 
Nafia E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Eskişehir Manisa 
A. S, llter 1. Arukcm O. Ergim, 

Afyon K. Ankara An&ara 
M. Gönenç A. Bay Un E. Demir el 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamryacakları işler hakkında Nafia vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
1 - VII - 1939 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 6 - VII - 1939 
tarih ve 6/3607 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe takdim edilip encümenimize de havale bu-
yurulan kanun lâyihası, Nafia vekilinin ve 
Dahiliye vekâletinden gelen Mahallî idareler 
umum müdürünün de iştirakile tedkik ve müzake
re edildi. 

1934 senesinde meriyet mevkiine giren 2428 
sayılı kanun ve bunun birinci maddesini tadil 
eden 3328 numaralı kanun, Nafia vekâletine ve 
bu vekâlete bagk idarelere mensub fen adamlarile 
diğer bir kısmı memur ve müstahdeminin vazife
den ayrıldıkları tarihten itibaren be§ sene müd
detle işbu resmî dairelerden taahhüd işi alâmı-
yacaklarmı ve bir kısım imtiyazlı şirketler nez-
dinde çalışamıyacaklarını âmir bulunmakta ve 
buna karşı hareket edecekleri de ceza tehdidine 
maruz bırakmaktadır. 

îşbu kanunun yalnız nafia camiasından ay
rılanlara münhasır kalarak diğer Devlet daire
lerinden ayrılan fen adamlarını hariçte bırak
ması tatbikatta zorluklar tevÛd ettiği ve memnu-
iyet müddetinin de beş sene gibi uzun bir zama
na harsedilmeyib iki seneye indirilmesi hakkın
daki esbabı mucibe lâyihası' okundu ve bu husus-

Çoruh Elâzığ Eskişehir 
A. R. Erem F. Z. Çiyiltepe O. Işın 

İsparta İzmir Malatya 
H. özûamur S. Epiknien M. Ş. özpmmliap, 

Malatya Niğde - Sivas 
V. Çınay H. Mengı .A. N. Demirağ 

Tokad Tunceli Urfa 
G. -S. Üke S. Erlcmm Ş. Ukvğ 

ta Nafia vekilinin izahatı dinlendi. 
Daha evvel lâyihayı tedkik ve müzâkere eden 

NaÜa encümeninin mazbatası da incelendi. 
Hükümet teklifinin şümulünü, teklif edilen ' 

kanunun birinci maddesinde yaptığı değişiklik ile 
aaaltan Nafia «meülfl^inkı karaf iütt Dtthilip -m-
cümeni iştirak etmeli. 

VazÖedM ây^Mîkları tarihten itibaren yaliüz 
iM senelik nıehlnüiyete tâbi tütüînlâsı ve tiallği 
dairenin hangi nevi işlerinde çalişffiış ise ancak 
o nevi işleme hasredilmesi maksadı temin edeöefi, 
şu kadar var ki bu gibi taahhüd işleri yâlüiz Na
fia velÜetiade bühtnnia<&ğı cihetle ümüffiî ve 
m ü M : btitgeli ibarelerle belediyeler, huhüsî ida
reler ve sermâyesinin eti az yarisı ftevlöte aidlÜÜ-
esseseîefde çâlişan bilulhum fen âdamtoınlh Mtii 
işbu metntmiyete tâbi tutulması Mckıtt&aki ve
kâletin üeMlif ve eibabı ntüeibesi esüs itibarile ka
bul edildi. 

Ancak encümenimiz, talebile veyâhud vekâ
let taraİötdaîı veyâhud her iıe sebeibİe olursa Öİ-
suh tekaud olarak ayrilanlarm dahi bu memhüi-
yet çerçevesi içinde bulunmasını ve bü gibilerin 
istisnai M* nmameleye tabi tütüimamasîni daha 
aÜlâtte ğtfrerlfc 1>ir1ncl ve ikinci mâMedeIei$etî 
(telkaiîdîut vlziyettöien maâdl) fikfâslnın kâl-
dtrtîmâSTûa toar v3rüi. 

Diğer maddeler aynen kabul edildi. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni • , 1 2 - XII -1939 
Esas No. i/221 
Karar No. 5 * 

Yüksek Reisliğe 

(S. 8toy»i:4?) 



Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Da. E. Reisi 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 
Ankara 

Fevzi Daldal 

R. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Antalya 
R. Kaplan 

Antalya 
T. Sökmen 

Bu mazbatada 
M. M. 
Tokad 

Galib Peke! 

Erzurum 
N. Elgün 
Balıkesir 

8, Uzay 

Balıkesir Bingöl Bursa 
F. Tiritoğlu Necmeddin Sahir F. Güvendiren 

Çorum Erzurum Kayseri 
/. Kemal Alpsar Zeki S oy demir A. Hilmi Kalaç 

Konya Malatya Tokad 
Şevki Ergun Emrullah Barkan Galib Pekel 
Zonguldak izmir Trabzon 

/ . E. Bozkurd M. Aldemir S. Abanozoğlu 
Yozgad Kütahya 

S. Korkmaz Nafi encümeni kanaa
tindeyim 

Sadri Ertem 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/221 
Karar No. 17 

2d - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstah
demlerin yapamıyacakları işler hakkında Nafia 

vekâleti- tarafından hazırlanarak İcra* Vekilleri 
Heyetinin 1 - VII -1939 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının Encümenimize de hava ve tevdi buyurul-

ması üzerine adı geçen lâyiha Nafia ve Dahiliye 
encümenlerinin mazbatalarile birlikte tedkik 
ve müzakere olundu. 

1934 senesinde meriyet mevkiine girerek 1938 
senesinde 3328 numaralı kanunla tadil edilmiş 
bulunan 2428 sayılı kanun Nafia vekâletile bu 
vekâlete bağlı idarelere mensub fen adamları
nın ve bir kısım memur ve müstahdemlerin ay
rıldıkları tarihten itibaren beş sene müddet
le zikri geçen resmî dairelerden hiç bir taahhüd 
işi alamamaları ve bir kısım imtiyazlı şirketler 
nezdinde çalışamamaları esasını vazederek buna 
muhalefet edenleri ceza tehdidi altında bulun
durulmaktadır. 

Teklif olunan lâyihada, taahhüd işlerini ala
mamak hususunda, vazedilen memnuiyetin iki 
seneye hasır ve tahdidi maksadı temine kâfi gö
rülmüş ancak hu hükmün umumî ve mülhak büt
çeli idarelerle belediye ve hususî idarelere ve 
sermayesinin en az yarısı Devlete aid müssese-
iere de teşmili cihetine gidilmiştir. Taahhüd iş

leri yalnız Nafia vekâleti tarafından idare edil
memekte olduğuna göre bu memnuiyetin Devletin 
alâkalı olduğu diğer idare ve müesseselere de 
teşmili, lâyihanın tanzimine esas olan mülâha
zaların bu idare ve müesseseler hakkında da 
varid olması bakımınadn faideli ve zaruridir. 

Diğer taraftan, bu gün meri olan hükümlere 
göre taahhüd işlerile alâkası olmıyan bir kısım 
memur ve müstahdemler hakkında mevcud olan 
ayni memnuiyetin idamesinde izah olunan sebeb-
lere nazaran bir faide görülemediğinden lâyiha
nın bu hususta takib ettiği esas da muvafık gö
rülmüştür. 

Şu kadar ki : Encümenimiz, istifa suretile 
vazifesinden ayrılan bir memurla kendi talebile 
tekaüd olan bir memur arasında lâyihanın tan
zimine saik olan sebebler bakımından bir tefrik 
yapmak imkânını bulamadığından Dahiliye en
cümeninin bu husustaki görüş tarzma iştirak 
etmekle beraber yaş haddine varmış olmasından 
dolayı tekaüde sevkedilenler hakkında ayni 
sebeblere istinad edilemiyeceği neticesine vardı
ğından birinci ve ikinci maddelerin bazı ibare 
değişikliği ile ve bu veçhile tadilen ekseriyetle 
kabulüne karar vermiştir. 

Lâyihanın üçüncü, dördüncü, beşinci ve al
tıncı maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 

( S. Sayısı : 47 ) 



— 5 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

M. Çağıl Ş. Devrin O. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

Bursa 
A. Akyüz 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Rize 

Dr. S. A. Düemre 
Trabzon 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
R. özsoy 
Sinob 
Cemü Atay 

Gazi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Mardin 
H. Menemenci 

Tokad 
8. Atanç 

N. Aksoy E. Çarıklı F. Fikri F. A. Barutçu 

(S. Sayısı : 47) 



HÜKÜMETİN T E K J J I F Î 

Hizmetten ayrılan bazı ynemur ve müstahdemle
rin yapamıyacakları işler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli 
idareler, belediyeler ve muhasebei hususiyeler-
le sermayesinin en az yarısı Devlete aid mü
esseselerde maaş veya ücretle vazife alıpta te-
kaüdlük vaziyetinden maada bir suretle ayrıl
mış ve ayrılacak olan yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis, mimar ve fen memurları, ay
rıldıkları vekâlet şubelerinin ve idare ve mü
esseselerin alâkalı oldukları veya kontrolleri 
altında bulundurdukları bilûmum taahhüd iş
lerini, ayrıldıkları tarihten itibaren iki sene 
müddetle doğrudan doğruya bizzat veya her 
hangi bir nam ile olursa olsun bilvasıta ala-
mıyacakları gibi bunları almış olanların ya
nında hiç bir suretle çalışamazlar ve bunlar
dan bu işleri alamazlar. 

MADDE 2 — Nafia vekâleti Nafia şirket 
ve müesseseleri reisliği kadrosuna dahil va
zifelerde bulunmuş ve bulunacaklardan teka-
üdlük vaziyetinden maada bir suretle ayrılmış 
ve ayrılacak olan memur ve müstahdemler, Na
fia vekâletinin murakabesi altında bulunan im
tiyazlı şirketlerden Devlet, belediye ve muha
sebei hususiyelere aid bulunanların maadasın
da, vazifeden ayrılış tarihinden itibaren iki 
sene müddetle ve hiç bir nam ile hizmet ala
mazlar. 

MADDE 3 — Bu kanuna muhalif harekette 
bulunan memur ve müstahdemlerle bunları bi
lerek istihdam eden veya bunlarla ortak olan 
veya bunlara iş verenler üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 4 — 7 - V -1934 tarih ve 2428 sa
yılı ve 17 -1 -1938 tarih ve 3328 sayılı kanunlar 
mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

6 — 
NAFÎA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hizmetten ayrılan tazı memur ve müstahdem
lerin yapamayacakları işler hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli ida
reler, belediyeler ve muhasebei hususiyelerle 
sermayesinin en az yansı Devlete aid müessese
lerde maaş veya ücretle vazife alıb da her ne su
retle olursa olsun ayrılmış ve ayrılacak olan 
(mecburî tekaüde sevk edilenler hariç) yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar 

ve fen memurları; etüd ve keşfini yaptıkları ve
ya tedkik ve tasdik ettikleri veya bunlarm tat
bik ve kontrolünde vazifedar veya salâhiyettar 
bulundukları bilûmum taahhüd işlerini, ayrıl
dıkları tarihten itibaren iki sene müddetle ne 
doğrudan doğruya ve ne de her hangi bir nam 
ile olursa olsun bilvasıta alamayacakları gibi 
bunları almış olanların yanmda hiç bir suretle 
çalışamazlar ve bunlardan bu işleri alamazlar. 

MADDE 2 — Nafia vekâletinin nafia şirket 
ve müesseseleri reisliği kadrosunda dahil vazi
felerde bulunmuş ve bulunacak memur ve müs
tahdemler (mecburî tekaüde sevkedilenler ha
riç) Devlet, muhasebei hususiye ve belediyelere 
aid müesseseler müstesna olmak üzere diğer im
tiyazlı şirketlerde vazifeden ayrılış tarihinden 
itibaren iki sene müddetle ve hiç bir nam ile hiz
met alamazlar. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 47 ) 



DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hizmetten aynimi, bazı memur ve müstahdemle
rin yçıpamıyacaHctn işler hakkında kan\un 

lâyihası ' 

MİADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli idare
ler, belediyeler ve hususî idarelerlerle sermaye
sinin en az yarısı Devlete aid müesseselerde ma
aş veya ücretle vazife alıpta ayrılmış veya ay
rılacak olan yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis, mimari ve fen memurları ayrıldıkları 
vekâlet şubelerinin ve idare ve müesseselerin 
alâkalı oldukları veya kontrolleri altmda bulun
durdukları bilûmum teahhüd işlerini, ayrıldık
ları tarihten itibaren iki sene müddetle doğru
dan doğruya bizzat veya her hangi bir nam ile 
olursa olsun bilvasıta alamryacaklan gibi bun
ları almış olanların yanında hiç bir suretle ça
lışamazlar ve bunlardan bu işleri alamazlar. 

MADDE 2 — Nafia vekâletinin, Nafia şirket 
ve müesseseleri reisliği kadrosuna dahil vazife
lerde bulunmuş ve bulunacaklardan ayrılmış ve 
ayrılacak olan memur ve müstahdemler, Nafia 
vekâletinin murakabesi altmda bulunan imti
yazlı şirketlerden Devlet, belediye, ve hususî 
idarelere aid bulunanların maadasında vazife

den ayrılış tarihinden itibaren iki sene müddetle 
ve hiç bir nam ile hizmet alamazlar. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan daireler, belediyeler ve hususî ida-
lerle sermayesinin en az yansı Devlete aid 
müesseselerde maaş veya ücretle vazife almış 
olanlardan ayrılmış veya ayrılacak olan yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar 
ve fen memurları ayrıldıkları vekâlet şubeleri
nin veya idare ve müesseselerin alâkalı oldukları 
veya kontrolü altında bulundurdukları bilûmum 

tahhüd işerini, ayrıldıkları tarihten itibaren iki se
ne müddetle doğrudan doğruya bizzat veya bilva
sıta her hangi bir nam ile olursa olsun alamrya
caklan gibi bunlan almış olanların yanmda hiç 
bir suretle çalışamazlar ve bunlardan bu işleri 
alamazlar. Yaş haddine varmış olmalarından 
dolayı mecburî tekaüde sevkedilenler ' bu hü
kümden müstesnadır. 

Madde 2 — Nafıa vekâletinin, Nafıa şirket 
ve müesseseleri reisliği kadrosuna dahil vazife
lerde bulunmuş ve bulunacaklardan ayrılmış ve 
ayrılacak memur ve müstahdemler, Nafıa vekâ
letinin murakabesi altmda bulunan imtiyazlı şir
ketlerden Devlet, belediye ve hususî idarelere 
aid bulunanların maadasında vazifeden ayrılış 
tarihinden itibaren İM sene müddetle ve hiç bir 
nam ile hizmet alamazlar. 

Yaş haddine varmış olmalarından dolayı mec
burî tekaüde sevkedilenler bu hükümden müs
tesnadır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

1-VII-1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Faik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. E. Aalataç 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A, F. Cebesoy 

G. î. V. ve 
Ad. V. V. 

B. Kradenie 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralî 

Ik. V. 
H. Çak%r 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

Na. K 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 
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Da. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

II "t^mm M 
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