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1 — SABIK ZAİ 

Şark vilâyetlerinden bazılarında vukubulan zelzele 
hakkında 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilinin izahatı din
lendikten sonra Büyük Millet Meclisi Başkanmm ri
yaseti altında bir millî yardım komitesi teşkiline ka
rar verildi. 

Çorum mebusu Mazhar Müfid Kansunun, ihtikârın 
devamına meydan vermemek için alman tedbirler hak
kındaki sualine 

Ticaret vekili Nazmi Topcoğlunun cevabı din
lendi. 

Konya ovası sulama idaresile 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 1935 malî 

yılı hesabı katğilerine, 
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 

olarak almacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine, 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Devlet sanayi ve meadin işletmelerinin kredi mu
amelelerini yapmakla mükellef Sümer bank kurulması 
hakkında kanun lâyihası (1/288) (İktisad, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkın
da kanun lâyihası (1/289) (İktisad, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

3 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/290) (İktisad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; felâket 
sahalarından peyderpey alınan haberlere naza
ran pek çok vatandaşların bu felâkete kurban 
gittikleri anlaşılıyor. Aramızdan ayrılan bu 
masum vatandaşların hatırasını tebcilen muhte-
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BİT HULÂSASI 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir 
fıkra, ilâvesine, 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teş
kili için Maliye vekiline salâhiyet verilmesine, dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunu mu-
addil 1122 sayılı kanunun üçüncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası bir müddet müzakere
den sonra Sıhhiye encümenine tevdi olundu. 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin 
yapamıyacakları işlere dair kanun lâyihası da mü
zakere edilerek birinci maddesi encümene iade ve di
ğer maddeleri kabul edildikten sonra cuma günü top-
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk K. Ünal 

)ILEN EVRAK 
4 — Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt

çesinde 110 190 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/291) (Bütçe encümenine) 

5 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâ-
tile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/292) 
(İktisad, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/293) (Dahiliye, Maarif 
ve Bütçe encümenlerine). 

rem heyetinizi iki dakika kaimen sükûta davet 
ediyorum. 

(Kaimen iki dakika sükût edildi). 
Ruznameye geçiyoruz : 

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

BAŞKAN — Şemseddin Günaltay 
KATÎBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — ZELZELEDEN ÖLENLERİN HATIRASINI TAZİZ 
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4 — MÜZAKERE I 

1 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve müs
tahdemlerin yapamayacakları işler hakkında ka
nun lâyihası ve Nafia, Dahiliye ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/221) 

BAŞKAN — Bu lâyihanın birinci maddesi 
geçen celsede kabul edilen ve nazarı itibare 
alman bir takrirle beraber encümene gitmişti. 
Encümen tadilâtını yapmıştır, ve maddeyi ye
niden tesbit etmiştir. O maddeyi okutuyorum. 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamayacakları işler hakkında kanun 

MADDE 1 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan daireler, belediyeler ve hususî ida
relerle sermayesinin en az yarısı 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 şubele
rinde veya idare ve müesseselerde alâkalı ol
dukları veya kontrolleri altmda bulundurduk
ları bilûmum taahhüd işlerini, ayrıldıkları ta
rihten itibaren iki sene müddetle doğrudan doğ
ruya bizzat veya bilvasıta her hangi bir nam ile 
olursa olsun alamryacakları gibi bunları almış 
olanların yanmda hiç bir suretle çalışamaz
lar ve bunlardan bu işleri alamazlar. Yaş 
haddine varmış olmalarından dolayı mecbu
rî tekaüde sevkedilenler bu hükümden müstes
nadır. 

1339 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon

guldak) — Bu maddenin geçen celsede yapılan 
müzakeresi sırasında İzzet Bey tarafından bir 
takrir verilmişti. Bir de Millî Müdafaa encü
meni reisi General Kiazm Sevüktekin taraf ni
dan, askerlerin bundan müstesna tutulmaları 
hakkında bir mütalea dermeyan edilmişti. Adli
ye encümeni toplandı ve Nafia vekilinden aldığı 
izahat üzerine, bu takrirde izah edilen sebeble-
rin varid olduğu neticesine vardı ve takrir veç
hile maddenin tadiline karar verdi. General Kia-
zım mülahazalarile 1339 sayılı kanuna temas et
mektedir. O kanun hükümleri mahfuz tutulmak 
üzere zannederim ki, dermeyan ettiği mahzurlar 
bertaraf edildi. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? (Yok sesleri). 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı?. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İLEN MADDELER 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı?. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
2 — Türkiyede harb süâhı ve mühimmatı ya

pan hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Îktısad ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/79) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı?. Maddelere geçilme
sini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Kısmen veya tamamen her türlü 

harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere tesis 
edilen veya işletilen hususî sanayi müesseseleri 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde kontrole tâbi 
tutulurlar. 

Bu kanunun şümulü dahiline giren harb si
lâh ve mühimmatı sanayii her senenin kânunu
sani ayında İcra Vekilleri Heyeti taraf mdan tes
bit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Harb silâh veya mühimmatı ya
pabilecek olan hususî sanayi müesseselerinin' 
kurulması veya işletilmesi Millî Müdafaa vekâ
letinden müsaade istihsaline bağlıdır. 

Yeniden kurulacak olan fabrikaların nere
lerde kurulacağı ve depolarile satış yerlerinin 
nerelerde bulunacağı Dahiliye ve Îktısad vekâ
letlerinin mütalealan alındıktan sonra Millî 
Müdafaa vekâletince tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun şümulüne giren 
hususî sanayi müesseseleri aşağıda yazılı vecibe
lere tabidirler . 

A) Birinci madde şümulüne giren mev-

[1] 48 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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cud veya kurulacak her müessesenin sahibi, 
1055 sayılı kanunla meyillerine göre ifa etmekle 
mükellef bulunduğu vecibeler mahfuz kalmak 
şartile tesis edenlerin ve sermaye sahihlerinin 
hüviyetlerini, mütedavil sermayelerini müesse
senin imal ettiği veya edeceği her madde ayrı 
ayn yazılarak bunların senelik azamî istihsal 
ve varsa stok mikdarmı mevcud müesseseler bu 
kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde, neşri 
tarihinden sonra kurulacak olanlar altmcı mad
dede yazılı nizamnamede gösterilecek müddet 
zarfmda ve tesisatta yapılacak değişiklikleri, 
değişikliğe başlamadan evvel ve tatili faaliyet
lerini müessesenin kapanmasından bir ay içinde 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve îktısad vekâletlerine 
bildirmeğe mecburdur. 

B) Bu müessese sahihleri, her sene imal et
tikleri harb silâh ve mühimmatını ve yevmiye 
ile çalışan amele mevcudile bunlara verilen va
sati yevmiye mikdannı her malî yıl sonunda 
resmî bir beyanname ile Millî Müdafaa, Dahiliye 
ve îktısad vekâletlerine bildirir. 

Bundan başka müesseseye vukubulan sipariş
lerin cins ve nlikdarile siparişi yapanların hü
viyetlerini ve bulundukları mahalli en kısa bir 
zaman zarfmda Millî Müdafaa vekâletine bildi
rir. Millî Müdafaa vekâleti siparişin kabul edilib 
edilmemesi hakkındaki kararmı en çok on beş 
gün içinde alâkadara tebliğ eder. Kararm bu 
müddet zarfmda tebliğ edilmemiş olması halinde 
siparişin kabulü caizdir. 

C) Teşviki sanayi kanununun muaddel 30 
ncu maddesi mucibince hazırlanan iş cedvelleri-
nin birer sureti Millî Müdafaa vekâletine de 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Lüzumunda her nevi harb silâh 
ve mühimmatının memleket dışma çıkarılması 
Vekiller Heyeti kararile menedilebilir. 

Bu takdirde ihracı menedilen silâh ve mü
himmatın müşteriye teslim edilmemesinden mü-
tevellid zarar ve ziyan Haşine tarafından fab
rikaya ödenir. 

MILLÎ M Ü D A F A A E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Adliye encümeni Millî Mü

dafaa encümeninin dördüncü madde olarak, mem
leketin dahilî asayişi ve haricî emniyeti bakımın
dan koymuş olduğu bir maddeyi kaldırarak, 
Hükümetin dördüncü maddesine daha bir fıkra 
ilâvesile huzuru âlinize getirmiş bulunuyor. 
Halbuki dördüncü madde, dahilde verilecek bir 
siparişin teklif alındıktan üç gün sonraya kadar 
Millî Müdafaaya ve Dahiliye vekâletine haber 
verilmesini, memleketin dahilî emniyeti bakı
mından, şart koymuştur. Böyle bir madde ka
leme alarak lâyihaya ilâve etmiştir. Fakat ne 

sebeble Adliye encümeni bu maddeyi çıkarmış
tır. Bunu lütfen izah ederlerse ona göre cevab-
larmıızî arzederiz. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Adliye 
encümeni bu alınan siparişlerin bildirilmesi hak
kındaki mecburiyeti çıkarmamıştır. Yalnız ora
da üç günlük bir müddetten bahsedilmiştir. Bu 
üç günlük müddet çok az görüldüğünden bunu 
vekâlet tarafından 15 gün zarfmda cevab veril
mesi yolunda, yani hangi çeşid siparişleri alıb 
alamayacağını fabrika sahibi vekâlete bildire
cektir. Vekâlette bu siparişlerin almıb alınamı-
yacağı hakkmda 15 gün zarfmda bir karar ve
recektir. Bu bakımdan Millî Müdafaa encüme
ninin istediği şey de hâsıl olmuştur. Yalnız bu 
15 gün zarfında bir karar verilememiş olması ha
linde, bittabi ilânihaye beklenmemesi için bu si
parişin alınmasına cevaz verilmiştir. Yapılan 
tadilât bundan ibarettir. Esasen 4 ncü maddede 
yapılan değişiklik, Millî Müdafaa vekâletince 
bu gibi maddelerin memleket dışarısına çıkarıl
masının menine mütedairdir. îktısad vekâleti 
bu suretle harice çıkarılması menedilen madde
lerden dolayı fabrikanın göreceği zarar ve ziya
nın tazmini için bu hükmü koymuştur. Adliye 
encümeni de bunu muvafık bulmuştur. Çünkü 
siparişin deruhde edilmesinden önce Millî 
Müdafaa vekâletinin muvafakatini istihsal et
miştir. Bu muvafakat istihsalinden sonra her 
hangi bir mülâhaza dolayısile meni cihetine gi
dilirse bu zararın telâfisi gayet tabiidir. Bu hu
sus orada hazır bulunan Millî Müdafaa vekâleti 
mümessili tarafından da kabul edilmiştir. De
ğişikliğin sebebi budur. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Biz maddeyi 
tesbit ederken, memleket dahilinde her hangi bir 
bomba fabrikasının işlediğini göz önüne alarak da
hil için yapılacak bir siparişten dahi vaktinde em
niyet organının haberdar olmasını nazarı itiba-
re almıştık ve maddeyi buna göre tesbit et
miştik. Hariçten alınacak siparişler için arka
daşımızın söylediği doğrudur. Bu husus Hükü
metin 5 nci maddesinde ayrıca tesbit edilmiştir. 
Bizim de 4 ncü maddemizde yer almıştır. Bina
enaleyh, memleketin dahilî emniyetini nazarı 
itibare almak lüzumuna kani olan Millî Müda
faa encümeni 4 ncü maddesinde diyor ki: (Gerek 
memleket içinden ve gerekse dışından yapılacak 
her nevi teklif ve siparişlerin vukuu ile beraber 
bunların cins ve mikdarı ile sipariş yapan haki
kî veya hükmî şahısların hüviyeti fabrika tara
fından azamî üç gün içinde Millî Müdafaa ve 
Dahiliye vekâletlerine bildirilir ...). Bundan 
maksad, dahilde her hangi bir fena fikir besle
yen veya hariçte bunu alıbda aleyhimize kulla
nacak olan bir müesseseye veya hükmî şahıslara 
bunu imal ettirmemek, böyle bir teklif almasının 
önüne geçmek içindir. Bunun için yüksek he
yetinizden ricam; Millî Müdafaa encümeninin 
tesbit ettiği 4 ncü maddenin okunmasını ve mü-
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zakere edilmesini, memleketin emniyeti bakı
mından, faydalı görüyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, arkadaşımızın verdikleri 
izahata nazaran Millî Müdafaa encümeninin tes-
bit ettiği madde, dahildeki siparişlerin de bil
dirilmesi mecburiyetini tazammun ediyor. Fa
kat Adliye encümeninin tesbit ettiği şekil, ha
riçteki siparişlere münhasırdır dediler. İktısad 
encümeni bu mecburiyeti 4 ncü maddede kaldır
mıştı. Adliye encümeni koymuştur. Müsaade 
buyurursanız Millî Müdafaa encümeni ile Adliye 
encümeninin metnini okuyalım. Hariçtekilerden 
başka dahildekilerin de bildirilmesi mecburiyeti 
konmuştur. Maksad bu ise arkadaşların itiraz
ları bertaraf edilmiş olur. Adliye encümeninin 
mazbatasının 9 ncu sayfasında yazılı olan met
nin üçüncü fıkrasında (.... Bundan başka mües
seseye vukubulan siparişlerin cins ve mikdarile 
siparişi yapanların hüviyetini ve bulundukları 
mahalli en kısa bir zamanda Millî Müdafaa ve
kâletine bildirir. Millî Müdafaa vekâleti sipa
rişin kabul edilib edilmemesi hakkındaki kara
rını en çok on beş gün içinde alâkadarlara tebliğ 
eder....). Görüyorsunuz ki, dahilde yapılacak 
siparişlerin dahi bildirilmesi mecburiyeti var
dır. Yalnız bu Millî Müdafaa encümeninin 4 n-
cü maddesini teşkil ediyor. Biz bunu üçüncü 
maddeye aldık. Çünkü o maddede buna benzer 
mecburiyetler vardır. Ayni maaldeki hüküm
lerin bir araya toplanmasında tedvin tekniği 
noktasından fayda gördük. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etti. Başka mü-
talea yok. Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ikinci maddesine 
muhalif hareket edenler hakkında on beş gün
den altı aya kadar hapis ve iki yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile beraber fab
rikanın kapatılmasına hükmolunur. 

Üçüncü maddedeki vecibelere riayet etmi
yenler yedi günden üç aya kadar hapis veya yüz ı 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm olurlar. 

Dördüncü madde hükmüne riayet etmiyenler 
hakkında altı aydan aşağı olmamak üzere hapis 
cezasile beraber iki yüz liradan bin liraya kadar • 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbik şekillerini 
gösteren bir nizamname yapılır. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

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

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı 
cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanunun bazı 
maddelerini muaddil 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/276) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Umuru belediyeye müüteallik ahkâmı cezaiye 
hakkmda 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
kanunun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı 

kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Belediye meclis ve encümenleri
nin kendilerine kanun, nizam ve talimatname
lerin verdiği vazife ve salâhiyet dairesinde itti
haz ettikleri kararlara muhalif hareket edenler
le belediye kanun ve nizam ve talimatnameleri
nin men veya emrettiği fiilleri işliyenlere veya 
yapmıyanlara elli liraya kadar hafif para ceza
sı tertibine ve üç günden on beş güne kadar tica
ret ve sanat icrasından mene ve Türk ceza ka
nununun 536, 538, 557, 559 ve 577 nci madde-
lerile 553 ncü maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı cezaları tayine belediye encümenleri salâ-
hiyettardrr. (Şubelere ayrılan belediyelerde bu 
cezaları encümen namma ve yerine şube müdür
leri tayin ederler). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Madde hakkmda encümenden bir sual soraca
ğım: Kanun, nizamname ve talimatnamelerin 
verdiği salâhiyete istinaden ceza tarhediliyor. 
Bizim mevzuatımızda talimatnamenin yeri oldu
ğunu bilmiyorum. Belediye meclisleri herhangi 
bir mukarreratla ceza tayin ederler. Fakat 
umumî şekilde, prensib mahiyetinde ceza değil
dir. Talimatname ile ceza vermeği bilmiyorum, 
bizim mevzuatımızla ne dereceye kadar kabili 
teliftir. Lütfen bunu encümen izah etsin. 

ADLÎYE En. M. M. Şinasi Devrim (Zongul
dak) — Bu kanunun mevzuu 1608 sayılı kanu
nun bir maddesinde değişiklik yapmağa müte-

[1] 49 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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dairdir. Bu, yeni bir hüküm değildir. Müza
kere mevzuu olan husus 1608 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde esasen mevcud olan bir hü
kümdür. 

Yaptığımız tadil şundan ibarettir: 
Türk ceza kanununun hangi maddelerinde 

yazılı cezalan tayin edeceğine dair olan fık
rada bir yanlışlık oluyor. Mevzu ile hiç alâkası 
olnuyan bir maddenin numarası buraya karışı
yor, 586 ncı madde. Halbuki, bu maddenin bu 
işle hiç bir alâkası yoktur. Bu madde şudur: 

«Madde 586 — Hususî kanunlarda men olu-
nüb da cezası 1274 tarihli ceza kanununun 99 
ncu maddesinin üçüncü fıkrasına atfolunmuş 
olan ahvalde bu kanunun 526 ncı maddesi me
ridir.» 

Sarahaten anlaşılryor ki, bunda bir yanlışlık 
olmuş. Şöyle denmiş. 586,538,557 ve 577 nci mad
deler. Baştaki 586, 536 olacaktır. Bizim yaptığı
mız bir rakam tashihinden ibarettir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — 536 ncı maddeyi 
lütfen okurlar mı?. 

ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Okuya
yım: 

«Madde 536 — Bir kimse salâhiyettar ma
kamdan izin almaksızın yahud ilân yapıştırmağa 
izin verilmiş olan mahallerin maadasına, matbu 
evrak ve resim yahud el yazılı evrak talik eder 
veya ettirirse on beş liraya kadar hafif cezayi 
nakdiye mahkûm olur.» 

Bu, belediyenin ilân yapıştırmaya tahsis et
tiği yerler haricinde ilân yapıştırmaya dairdir. 
Bu da maddenin ilk şeklinde olduğu gibi Bele
diye encümenine veriliyor. Biz de bunu muva
fık bulduk. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Maddenin 
ibaresi halen meri olan 1608 numaralı kanunda 
mevcud mudur?. 

ŞlNASl DEVRİN (Devamla) — 1608 nu
maralı kanunda mevcuddur. Yegâne değişiklik 
arzettiğim gibi 586 rakamı yerine 536 rakammm 
ikamesinden ibarettir. 

Yalnız son cümlede parantez içinde bulunan 
kısmıda parantez kaldırılacaktır. Çünkü bu
nun faydası yoktur. Esasen1 fıkra parantez kal
dırılmak suretile yüksek tasvibinize arzolunan 
fıkradır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu kanunun bir 
madde numarasının tashihi için yapıldığı anla
şılryor. 536 yerine 586 yazılmıştır. 536 olacak
tır. ı Fakat kanun yalnız tashihle kalmıyor. 
Madde tadil ediliyor. Bu arada talimatnameden 
bahsediliyor. Malûmu âlileri bir kanun Meclise 
geldiği vakit ilk evvel Teşkilâtı esasiyeye mu
vafık mıdır? değilimdir? burası tedkik edilir. 
Eğer değilse iade edilir. Teşkilâtı esasiye de 
kanun nizamdan bahseder. Talimatnamenin hiç 
yeri yoktur. Binaenaleyh okudukları maddeden 
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talimatname) kelimesinin 
ederim. 

DAHİLÎYE E. Na. GALÎB PEKEL (Tokad) 
— Muhterem arkadaşlar, bu maddede talimat
name, yerinde konulmuştur. Çünkü belediye en
cümenleri verecekleri kararları ellerindeki 
kanunlara, nizamnamelere bir de talimat -
namelere müsteniden verirler. Bu talimatname
ler belediye meclislerinin yaptıkları talimatna
melerdir. Malûmya belediye meclisleri halk ta
rafından intihab edilmiş desantiralize bir he
yettir. Onlarm vazifelerini kanunlar tayin eder. 
Belediye kanunlarının, belediye meclislerine ta
yin ettiği vazifeler meyanında bazı işlerde ayrıl
mıştır. O işin görülmesi için lâzrmgelen talimatna
meleri belediye meclisleri yaparlar. Onlar yap

mak salâhiyetine maliktirler. Adeta belediye 
meclisleri burada kendi hesablarma nizamname 
yapmaktadırlar. Fakat nizamname tabiri Dev
let şûrasından çıkanlara hasredildiği için burada 
talimatname denilmiştir. Başka çaresi olma
mıştır, Belediye Meclislerinin yapmış oldukları 
talimatnameler zikredilmiştir. Bu talimatname
lere aykırı hareket edenler hakkmda cezalar ko
nulmuştur. Belediye Meclisleri işte bu talimat
namelere aykırı hareket edilib edilmediğini tedkik 
ederler, Talimatnameye riayetsizlik görürlerse 
o zaman ceza verirler. 

Şimdi buradan talimatnameyi kaldırırsak o 
zaman belediye meclisinin yapmış olduğu tali
matnameleri müeyyidesiz bırakmış olacağız. Bi
naenaleyh, burada mevzubahs olan talimatna
me, Hükümetin yaptığı talimatnameler değildir. 
Belediye meclislerinin kanun ve nizamnamelere 
uygun olarak yapmış oldukları talimatnameler
dir. Bunu bırakmak mecburiyetindeyiz. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Kanun ibaresi içine talimatname girmez ve bu
nun hiç emsali yoktur. Teşkilâtı esasiye kanu
nuna mugayirdir. Her vekâlet kanun dairesin
de talimatname yapar. Yapılan bütün talimat
nameler kanuna mugayir olamaz, kanunun çer
çevesi dahilinde olur. Eğer biz bu salâhiyeti 
belediyelere verirsek istedikleri gibi talimatna
me yapar ve ahaliyi izrar etmiş olurlar. Tali
matname kanuna giremez, bu çıkmalıdır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Hü
kümetin teklifinde talimattan bahis yoktur. 
Asıl salahiyetli olan Dahiliye encümeninin mad
desinde de talimattan bahis yoktur. Bendeniz-
ce bu talimat kelimesi fazladır ve manasızdır. 
Teşkilâtı esasiye dahi, kanunlarm esasma mu
vafık olmak şartile, onların tatbik şekillerini ifa
de eder mahiyette nizamname yapılır, demiş
tir. Talimatnameden asla bahsetmemiştir, icra 
makamatı bunu bir tamim mahiyetinde telâkki 
ettiği için buna mevzuat arasmda yer ayırma-
mıştır. Şimdi burada olduğu gibi bu maddeyi 
kabul ettiğimiz takdirde kanun, nizam bir de 
talimat vardır. Her üçündeki hükümler de az 
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çok ya para cezasmı veyahud da binnetice 
hapis cezasını istilzam edecek neticeyi ifade ede
cektir. Yani memlekette teşriî heyetlerin ade
dini mi artırıyoruz?. Ben inkâr etmiyorum; Be
lediye meclisleri, belediye encümenleri mukar-
rerat ittihaz eder. Filan caddeye iskemle ko
namaz, filân yerde sergi açılamaz, açılırsa şu! 
cezayı alırmı der. Bu, mukarrerattır ve bu ka
rarları Belediye kanununun kendisine verdiği 
salâhiyete dayanarak ittihazı eder. Fakat burada 
daima kendilerine rehber olacak ve oana da
yanacak bir hükümden bir talimat mevzuu çık
mıştır. Hakikaten bendeniz de Yozgad mebusu 
Sırn arkadaşımızın işaret ettikleri gibi bunu 
Teşkilâtı esasiye ile kabili telif görmüyorum. 
Buradan talimat kelimesinin çıkarılması lâzım
dır. Belediye meclisleri, Belediyeler kanununun 
verdiği salâhiyete istinaden kararlar ittihaz 
edebilir. Yani kanunun verdiği salâhiyetler 
nelerden ibaretse o işler üzerinde emir ve neh-
yeder, bu hususta kararlar ittihaz etmesine mâni 
teşkil etmez. Kanunun metninde zikrettiğimiz 
talimatlar, kanun mahiyetinde, kanun kuvvetini 
haizdir. Binaenaleyh, daima cezaya mesned ola
bilecek birer hüküm diye telâkki edileceği için 
çok sakat olur, talimat kelimesinin çıkarılması 
doğrudur. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Biraz 
önce arzetmiştim. Bu maddede Adliye encü
meni hiç bir tadil yapmamıştır. Sadece 586 
rakamını 536 olarak tebdil etmiştir. Sırrı bey ar
kadaşımız dediler ki, bu talimatname eski me
tinde yoktu, yeni metne konulmuştur. Müsa
ade ederseniz arzedeyim, eski metinden alın
mıştır. Eski metni okuyorum; 1608 numaralı 
kanunun birinci maddesi : (Belediye meclis ve 
encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve 
talimatnamelerin verdiği vazife ve salâhiyet da
iresinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif ha
reket edenlerle belediye kanun ve nizam ve ta
limatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri is
leyenlere veya yapmryanlara...) diye devam edi
yor. Bu eski metinde mevcud idi. Sonra Hasan 
Fehmi arkadaşımız buyurdular M. bu talimatna
me sözü Dahiliye encümeni mazbatasında yok
tur, orada da vardır: 

MADDE 1 — 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazılı Türk ceza kanununun mad
de numaralan arasmda bulunub başta gelen 
586 rakamı 536 olarak tashih edilmiştir. 

Yani Dahiliye encümeni bunu başka bir su
rette ifade etmiştir. 586 rakammı 536 ile tebdil 
ediyoruz demiştir. Biz teşevvüşe mahal kalmasın 
diye bütün maddeyi aynen yazalım dedik. Bu 
itibarla talimatname kelimesi ilâve edilmiş de
ğildir, sadece rakam değişikliği vardır. Esasen 
mevzua gelince; burada bendenizce bir teşkilâtı 
esasiye mevzuu yoktur. Belediyeler talimatna
me yapar mı, veyahud her hangi bir merci ne 

suretle yapar?. Bunlar bu maddenin mevzuu de
ğildir. Talimatname var ise ki, mevcuddur, bu 
talimatnamelerin menettiği fiilleri bir ceza mü
eyyidesi altma koyuyor ki, bu da gayet tabidir. 
Merciler talimatname yapmağa salâhiyettar de
ğillerse şu halde salâhiyetlerini tecavüz eden 
bir muamele yapmışlardır. Bu da bir müeyyide 
altmda değildir. Binaenaleyh bu bakımdan da 
teşkilâtı esasiyeye taallûk etmez. Hangi mer
cilerin ne suretle talimatname yapacakları mev
zuu ise bu madde mevzuunun haricindedir. (Doğ
ru, doğru sesleri). 

DAHİLÎYE En. Na. GALİB PEKEL (To-
kad) — Muhterem arkadaşlar, burada mevzu 
bahsedilen talimatnamelerin'yeri burası değil
dir. Çünkü bu talimatname belediye kanununun 
muhtelif maddelerinde tekrar edilmiştir. Bele
diye meclislerine talimatname yapmak salâhi
yeti verilmiştir. Hangi talimatnameleri doğru
dan doğruya yapabilir ve hangileri yapıldıktan 
sonra idare âmirlerinin ve Dahiliye vekilinin 
tasdikma bağlıdır, bunları tasrih etmişlerdir. 
Buradaki talimatname, helediye meclisi mukar-
reratmı ihtiva eden mecmua demektir. 

Madem ki belediye meclisleri mukarrerat 
ittihazına salahiyetlidirler; bunları tek tek te 
ittihaz edeceklerdir, toplu da ittihaz edecekler
dir. Belediye meclisinin yaptığı talimatname 
bu mukarreratm toplu bir şeklidir. Buradan 
bunu çıkaracak olursak ne olacaktır? Belediye
nin ittihaz ettiği mukarrerat talimatname ha
lindedir, sanksiyonsuz kalacaktır. Bunu nasıl 
teyid edeceğiz? Bu madde onu teyid için konul
muş bir madde idi. Bu kanunda arandan esas 
şu idi: asıl kanunda bir yanlışlık olmuş, 536 
rakamı konulacak iken, 586 rakamı konulmuş. 
Madde bu yanlışlığı tashih için buraya gelmiş 
bulunuyor. Binaenaleyh yeni baştan bir madde 
yapıpta buraya getirmiş değiliz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Efendim; ma
demki bir rakam tashihi için buraya gelmişti, 
onunla iktifa etmek lâzımdı. Maddeyi yeniden 
yazmak, tadilâtı kabul etmek demektir. Yani 
talimatnameyi buraya sokmak demek tadilât 
yapmak demektir. Binaenaleyh rakamm tashi
hi yerindedir, şayet (talimatname) girmişse 
Teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna muhaliftir. 
Binaenaleyh Meclisten o kanunun ruhuna mu
halif hiç bir kanun çıkamaz. Bu sebeble tekrar 
ediyorum; bunu böyle yaparsak Teşkilâtı esa
siye kanununun ruhuna muhalif kanun çıkar
mış oluruz. 

Rakamm tashihi kâfidir. 
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Şimdi bir tadil teklifi vardır, onu okutuyo

rum. 
Yüksek Reisliğe 

Maddeden talimatname kelimesinin çıkarıl-
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masını teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı îçöz 

(Dahiliye encümeninin maddesi okunsun ses
leri). 

SÜLEYMAN SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — 
Dahiliye encümeninin maddesi okunursa ki, usu
le daha muvafıktır. O zaman takririmi geri 
alırım. 

ADLÎYE E. MI M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Adliye encümeni, Dahiliye encüme
nin tesbit ettiği metnin reye konulması
nı rica eder. Çünkü Dahiliye encümeninin tes
bit ettiği metin şudur : 

« 1608 sayılı kanunun birinci maddesinde1 

yazılı ceza kanununun madde numaraları ara
sında bulunub başta gelen 586 rakamı 536 ola
rak tashih edilmiştir». Zaten bu tadiller kanunla
rımızda müşkül vaziyet ihdas etmektedir. Bu 
metni aynen yazmayıb; şu rakam bununla de
ğiştirilmiştir, bu fıkra yerine şu fıkra konmuş
tur dersek teşvişi mucib olur. Esasen heyeti 
aliyenin ötedenberi takib ettiği usuldür. Bu iti
barla Adliye encümeninin teklif ettiği metnin 
reye arzını rica ediyorum. 
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(Doğru sesleri). 
BAŞKAN — Sırrı îçöz, takririnizi geri alı-

yormu sunuz? 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Evet. 
BAŞKAN — G-eri alıyorsunuz. 
Adliye encümeninin teklif ettiği maddeyi, 

parantez işaretinin kalkması sureti ile, reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede görüşülecek başka bir şey kalma

mıştır. Pazartesi günü kanunî tatil olduğu için 
Çarşamba günü toplanmak üzere bugünkü ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

. . .<. . . 

T. B. M. M. Matbaası 
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Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hususî sanayi 
müesseselerinin kontrolü hakkında kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa İktısad ve Adliye encümenleri mazbataları (1/79) 
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Başvekâlet 19- XI -1938 

Kararlar Müdürlüğü 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkmda 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7-XI-1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe - y 

Milletler Cemiyeti azasmdan olan Devletlerce kendi memleketleri dahilindeki harb malzemesi 
imal ve ticaretinin kontrol edilmesi mezkûr cemiyet asamblesinde tekarrür etmiş olduğundan mem
leketimizde harb sanayiinin murakabesi siyasal bakımdan gerekli görülmüştür. Bununla beraber 
bu gibi silâh ve mühimmat yapan fabrikalarm imalât ve kabiliyetleri hakkmda Millî Müdafaa 
vekâletince alınmakta olan malûmatın daha esaslı ve hakikî şekilde toplanmasına ihtiyaç vardır. 

Bu kontrol ayni zamanda imalâtının her hangi bir suretle muhalif kimseler veya gizli teşekkül
ler eline geçmesine de mâni olmak bakımından dal:ilî emniyet için de faydalı görülmektedir. 

Bu itibarla Türkiye dahilinde hakikî veya hükmî şahıslar elile kurulub işletilen, kısmen veya 
tamamen harb silâh ve mühimmatı yapan hususî sanayi müesseselerinden esasen toplanmakta olan 
malûmatı kanunî bir müeyyedeye bağlamak ve bu müesseselerin, sırf dahilî bir tedbir olmak üzere 
bizzat kendi vesait ve teşkilâtımız marif etile kontrolünü temin etmek düşüncesile (Türkiyede: harb 
silâh ve mühimmatı yapan hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında kanun) lâyihasının 
tanzimine, lüzum görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 11 - V -1939 

Esas No. 1/79 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kar 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkın*- rarlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir-
daM Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve likte sunulduğuna dair olub encümenlmizce muza* 
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kere ve kabul edilen kanun lâyihası intihabatın 
yenileşmesi hasebile hükümsüz kalan ve bu kere 
tekrar encümenimize verilen Başvekâletin 19 teş
rinisani 1939 tarihli ve 6/4711 sayılı tezkeresi 
ve bağlı evrak encümenimizce okundu ve görü
şüldü. 

Hükümetin esbabı mucib esinde de beyan 
edildiği veçhile Milletler cemiyeti azasından bu
lunan Devletlerin kendi hududları dahilinde 
harb silâh ve mühimmatı imali ve bu maddeler 
üzerindeki ticaretin kontrolü Milletler cemiyeti 
asamblesinde takarrür etmiş olduğundan ve esa
sen Millî Müdafaa vekâleti tarafından harb si
lâh ve mühimlmatını imal eden müesseselerden 
malûmat alınmakta ise de daha esaslı ve haki
kî bir şekilde malûmat toplanması ve icabatma 
göre hareket edilmesi memleketimizin yüksek 
menfaatleri icabatmdan bulunduğundan ve di
ğer cihetten de Milletler cemiyeti mukarrera-
tının memleketimizce de tatbiki demek olacağım
dan bu kontrol işinin tedvin edilmesini encüme
nimiz de zarurî görmüş ve anca'k harb silâhla
rı tabirinin tahditten kurtarılmasını, kontrol 
işine memleketin dahilî emniyeti için ilgili ve
kâletlerin de iştirakinin temin ettirilmesini, ye
niden müsaade ile tesis edilecek fabrika yerleri-

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile Yüksek Meclise arzedi-
len kanun lâyihası Encümenimiz tarafından mü
zakere ve kabul edilmiş ise de intihabın yenilen
mesi hesabile hükümsüz kalmış ve bu kere Millî 
Müdafaa encümeninde müzakere ve tedkik edil
dikten sonra havalesi mucibince tekrar Encüme
nimize gelmiştir. 

Lâyiha; Millî Müdafaa vekâletinin alâkadar 
şube müdürü huzurile tedkik ve müzakere olundu. 
Evvelce münhasıran resmî müessesat tarafından 

nin ve vaziyetlerinin emniyet ve asayişile aske
rî ve ekonomi bakımından da uygun olmasını 
ve 1055 sayılı teşviki sanayi kanunu ile zeyille
ri hükümlerinin bu kanunla mubayenetine mey
dan verilmemesini ve şüpheli şahıs ve sermaye
nin bu müesseselerde rol oynamamalarını ve 
fabrikalara her nevi teklif ve siparişlerden vak-
tile haberdar olmalarını teminen maddelerde 
değişiklikler ve ilâveler yapmak suretile kanun 
lâyihasını kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

M. M. En. Es. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

D. A. Arkan 
Erzurum 
8. Altuğ 

Kars 
Ş. Karacan 

Maraş 
H. Reşid Tankut 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Konya 

V. Bilgin 
Muğla 

S. Güney 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kars 

H. Kızıldoğan 
Malatya 

0. Koptagel 
Samsun 

A. F. Engin 
Sayhan Yozgad 

Sinan Tekelioğlu C. Arat 

yapılmakta olan harb silâh ve mühimmatı son za
manlarda hususî müesseseler tarafından yapılma
ğa başladığından memleketin yüksek müdafaa 
ve inzibatile alâkadar olan bu sanayiin kontrole 
tâbi tutulması tabiî olduğu kadar azasından bu
lunduğumuz Milletler Cemiyeti kararının icabla-
rından olarak bu sanayii kontrol etmek icab et
mektedir. 

Encümenimiz mevzula alâkadar sanayi mü
esseselerin bu kontrole tâbi tutulmasında iktisadî 
bakımdan bir mahzur görmemiştir Ancak bu 
günün harbinde mühimmat mevzuuna girmiye-
cek eşya kalmamış olduğundan sanayi müessese-

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tküsad encümeni 30 - V - 1939 

Esas No. 1/79 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 
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lerden hangilerinin kanun lâyihasının yüklediği 
vecaibi ifa ile mükellef olduğunun vuzuhla tayin 
edilmesini Encümenimiz faideli görmüştür. Aksi 
takdirde bariz vasfı ticarî gibi görünüpte mühim
mat sanayii meyanına girebilecek müessesatın 
münhasıran telâkki farkından, kanunun yükle
diği vecaibi ifa edememek mevkiine düşmesi müm
kün görüldüğünden sanayicilerin bilmiyerek müc
rim mevkiinde kalmalarına meydan vermemek 
maksadile Encümenimiz birinci madde nihaye
tine «bu kanunun şümulü dahiline giren mühim
mat sanayii îcra Vekilleri Heyeti tarafından her 
takvim senesi başmda tesbit edilerek ilân olu
nur» fıkrası ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Encümeninin üçüncü madde
sinin (A) fıkrasında «yeniden kurulacak olan fab

rikaların nerelerde kurulacağı ve depolarile sa
tış yerleri» tadad edildikten sonra «ve saire gibi 
müessese ve tesisatının» fıkrası çok şümullü gö
rüldüğünden Millî Müdafaa mümessilinin muva-
fakatile maddeden tayyına karar verilmiştir. 

B fıkrasındaki «mevcud veya kurulacak olan 
her fabrika» fıkrasındaki her fabrika kelimesi
nin kanun lâyihasının mevzu silâh ve mühimmat 
fabrikası olduğu bedihî ise de iltibasa müsaid gö
rüldüğünden «kurulacak olan» fıkrasından sonra 
«her harb silâh ve mühimmat fabrikası» şeklinde 
tadil edilmiştir. 

Millî Müdafaa Encümeninin «C» fıkrası fab
rikanın alacağı siparişi kabulden evvel üç gün 
içinde Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletlerine 
bildirilmesini mecburî kılan bir fıkra olub bu 
gibi hallerde sahibine ihbar mecburiyetinin tah
mili, işin icablanna uygun görüldüğü halde haber 
verilen vekâletlerin cevab vermek mecburiyetini 
ifade eden bir hükmün bulunmamasını, Encüme
nimiz iktisadî cebheden bir noksan telâkki etmiş 
ve böyle vaziyetlerde intizarların fabrikayı muta
zarrır edeceğini de göz önüne alarak ismi geçen 
vekâletlerin bu gibi müracaatlara azamî on beş 
gün zarfında cevab vermelerinin mecburî kılın
masını muvafık bulmuş ve mezkûr fıkraya bu 
mecburiyeti ifade eden bir hüküm ilâve etmiştir. 

Lâyihadaki (C) fıkrası bu kabîl fabrikalar 
imalâtının Millî müdafaa vekâleti memurları va-
sıtasile kontrol edileceğini âmir bulunmakta ise 
de kanunun tatbikma îcra Vekilleri Heyeti me
mur edildiğine ve Millî müdafaa encümenince bu 

kanunun tatbiki için bir nizamname yapılması 
mecburî tutulduğuna göre encümenimiz lâyihanın 
bu fıkrasını kaldırmayı ve kanunun tatbik şekille
rini gösterecek olan nizamnamede Hükümetin bu 
gibi fabrikaları kimlere ve ne şekilde kontrol etti
receğini daha geniş mikyasta mülâhaza ve dercet-
mesini işin icablanna daha uygun görmüştür. 

ü fıkrası fabrikanın her malî yıl sonunda 
muhtelif vekâletlere verilmesini mecburî kıldığı 
bir beyannameden bahsetmektedir. Esasen bu gi
bi fabrikalar gerek teşviki sanayi gerek iş ka
nunları mucibince her sene Iktisad vekâletine 
yaptıkları iş mikdan, çalıştırdıkları amele ve ver
dikleri yevmiyeyi gösteren bir beyanname ver
mek mecburiyetinde olduklarından encümeni
miz fabrikaları bu suretle ayrı ayrı zamanlarda 
birbirinden farklı beyannameler tanzimi müşkü
lâtına koymayı yerinde bulmamış ve her sene îk-
tisad vekâletine verecekleri beyannamelerin bir 
suretinin de Millî müdafaa vekâletine verilmek 
suretile muamelenin basitleştirilmesini işin icabla
nna daha uygun görerek fıkrayı bu esasa göre ye
niden yazmıştır. 
Lâyihanın dördüncü maddesi lüzumunda her ne

vi harb silâh ve mühimmatının memleket dışarısı
na çıkanlmasının Vekiller Heyeti kararile mene-
dilebileceği hükmünü koymakta olup encümeni
miz memleketin müdaf aasile alâkadar olan bu ka
r a n yerinde görmekte ise de esasen bütün sipa
rişlerini Hükümetin muvafakatile almayı mecbur 
tuttuğumuz bir fabrikanın giriştiği malî ve ikti
sadî bir muamelenin bu tarzda iptalinden dolayı 
bazan işin vüsati şümulü mezkûr fabrikayı iflâ
sa kadar götürebileceğinden bu gibi vaziyetlerde 
Hükümetin de dışarı çıkmasını menettiği malze
meden mütevellid fabrika zararını tazmin etme
ğe mecbur tutulmasının adalete uygun olaca
ğını mülâhaza etmiş ve madde sonuna bu mak
sadı ifade edecek bir hüküm konmasını muvafık 
bulmuştur. 

Üçüncü maddenin (C) fıkrası münasebetile 
arzettiğimiz esbaba binaen Millî müdafaa encü
meninin 5 nci maddesi tayyedilmiştir. 

Lâyihanın 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Millî müdafaa encümeninin kanunun tatbik 
şekillerini gösteren bir nizamname yapılmasını 
mecburî kılan 7 nci maddesi esas itibarile kabul 
etmiş ise de kanunu tatbika Vekiller Heyeti me
mur edildiğine göre madde metninde nizamna-
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meyi şu vekâletler müştereken yapar şeklinde bir 
tadad ve tahdidi encümenimiz muvafık bulmamış 
ve bu salâhiyeti mutlak olarak Hükümete bırak
mayı daha muvafık bulmuştur. 

Lâyihanın 6 ncı ve 7 nci maddeleri numarala
rı yukarıki madde sıralarına göre tashih edilerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktisad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydın İzmir 

/. Sabuncu N. Topcoğlu M. Aîdemir 

Afyon K. Ankara Diyarbakır 
Berç Türker A. Ulus N. Sünkitay 

Edirne Erzincan Eskişehir 
Faik Kaltakkıran S. Başotaç Emin Sazak 

Gazianteb Gümüşane İzmir 
Nuri Pazarbaşı Edib Servet Tür Benal Anman 

İzmir Kastamonu Konya 
Dr. M. Bengisu M. Celâl Bay ar Kâzım O kay 

Siird 
Naki Bekmen 

Zonguldak 
H. Karabacak 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/79 
Karar No. 18 

25 - XII -1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 
Millî Müdafaa vekâleti tarafından hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 7 -XI -1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ve intihabın yenilenmesi hasebile hükümsüz 
kalmasına binaen yeniden tedkike tâbi tutula
rak Encümenimize havale ve tevdi kılınmış olan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa ve îktısad encü
menlerinin mazbatalarile birlikte ve Millî Mü
dafaa vekâletinin alâkadar şube müdürünün 
huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Harb silâh ve mühimmatı yapan hususî sana
yi müesseselerinin kontrolünü, memleketin mü
dafaasını alâkalandıran ve ayni zamanda da
hilî asayişe doğrudan doğruya temas eden ehem
miyetli bir mesele olarak telâkki eden Encüme
nimiz Hükümetin bu husustaki teklifine tama-
mile iştirak ederek lâyiha hükümlerini bu 
kontrolün filî ve devamlı bir şekilde ifası ba
kımından tedkik eylemiş ve lâyihayı en son ted
kik eden Îktısad encümeninin tesbit ettiği met
ni müzakereye esas tutmuştur. 

Pu itibarla birinci maddenin Hükümetin bu 
müesseseleri kontrol etmeğe salahiyetli oldu
ğuna mütedair olan fıkrası, kontrole tâbi tutulur 

şeklinde tadil edilerek hususî sanayi müesseseleri

nin hakikî veya hükmî şahıslar tarafından işle
tilmesi hususunda bir tefrik yapılmasında faide 
mülâhaza edilmemiştir. Çünki sanayi müesse
seleri ibaresi hakikî ve hükmî şahıslara şamil 
olmakla beraber bunu takib eden maddelerde 
böyle bir tefrik yapılmaması da bazı tereddüd-
lere mahal verebilirdi. 

Harb silâh ve mühimmatı imal eden her fab
rika için Hükümetten müsaade istihsalini âmir 
olan ikinci maddenin fabrikanın kurulacağı 
yeri tayin .şekline mütedair olan üçüncü mad
denin birinci fıkrasile birleştirilmesi ayni mev
zua taallûk eden iki hükmü bir maddede toplan
ması itibarile muvafık görülmüş ve ikinci madde 
ona göre tadil edilmiştir. 

Ancak bu tadil sırasında îktısad encümeni ta
rafından aynen kabul edilmiş olan teklifte mev-
cud fabrika kelimesinin her hangi bir tahdidi 
tazammun etmesine mahal vermemek üzere mü
essese kelimesile değiştirilmesine ve bu müsaade
nin yalnız tesise değil işletmeye de teşmiline 
karar verilmiştir. 

Üçüncü maddede mevcud veya kurulacak 
olan her harb silâh ve mühimmat fabrikası ye
rine kanunun istihdaf etmiş olduğu bilcümle 
müesseseleri ifade edecek l i r ibarenin ikamesi 
muvafık görülmüştür. Bundan başka müessese-
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nin imal ettiği veya edeceği maddelerle sene
lik azamî istihsal ve diğer hususatı kanunun 
neşrinden itibaren üç ay zarfında bildirmeyi 
mecburî kılan fıkranın kanunun neşrinden üç 
ayı geçen bir müddet sonra tesis edilecek mü
esseseler hakkında tatbik kabiliyetini haiz olma
dığı görülmüş ve bittabi kanun vazıının bu gi
bileri kontrolden azade kılmak istemediği bedi-
hi bulunmuş olduğundan kanunun neşri tari
hinden sonra kurulacak müesseselerin altıncı 
maddede yazılı nizamnamede gösterilecek müd
det zarfında istenilen malûmatı Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Iktısad vekâletlerine bildirmelerini 
temin edecek bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Ayni maddenin sene içinde alman siparişle
rin cins, mikdar ve yerlerinin malî yıl sonunda 
bildirileceğine dair olan «C» fıkrası hükmü bu 
fıkranın son bendi ile telif edilmek üzere fıkra 
bu malûmatın en kısa bir zamanda verilmesini 
temin eder şekilde kaleme alınmıştır. Millî 
Müdafaa vekâletinin yapılan siparişlerin kabul 
edilip edilmemesi hakkındaki kararını en çok 
on beş gün zarfında bildireceği yolunda Iktısad 
encümenince yapılan tadil encümenimizce de 
muvafık görülmüşse de kararın bu müddet zar
fında tebliğ edilmemiş olması halinde siparişin 
kabulüne cevaz verilmiştir. 

Dördüncü maddede «Zarar ve ziyan Hükümet 
tarafından ödenir» ibaresi yerine «Hazine tara
fından ödenir» kelimeleri ikame edilmiş, lâyi

hanın diğer maddelerinin aynen kabulü karar al
tına alınmıştır. 

Lâyihanın vazettiği mecburiyetler arasında 
müsaade istihsal etmeksizin fabrika açmak ve
ya alınan siparişleri vaktinde bildirmemek gibi 
haddizatinde mühim addedilebilecek vecibeler 
mevcud olduğu gibi iş cedvellerinin veya amele 
mevcudunun bir beyanname ile tesbiti gibi talî 
derecede hükümler bulunmasına binaen ceza mü
eyyidesinin takib mevzuu olan suçun ehemmiye
tine göre tertibine imkân vermek üzere beşinci 
maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü madde 
hükümleri ayrı ayrı nazara alınmak suretile tan
zimine lüzum hâsıl olmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 
2V. Aksoy Hacim Çarıklı Feridun Fikri 

Bursa Erzincan Gazianteb 
Atıf Akgüç A. Fırat ö. A. Aksoy 
Kastamonu Kayseri Manisa 

Abidin Binkaya R. özsoy 
Mardin Rize 

H. Menemencioğlu Saim Ali 
Tokad 

8. Atanç 

Refik İnce 
Sinob 

C. Atay 
Trabzon 

F. Barutçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiyede harp silâh ve mühimmatı yaparı hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 —T Kısmen veya tamamen harb 
silâh ve mühimmatı yapmak üzere hakikî veya 
hükmî şahıslar tarafından işletilen hususi sana
yi müesseselerini Hükümet Kontrol etmeğe; sa
lahiyetlidir. 

MADDE 2 — Harp silâh ve mühimmatı ya
pabilecek olan her fabrika için . Hükümetten 
müsaade istihsali mecburidir, 

MADDE 3 — Bu.kontrol Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından şu suretle yapılır: 

A) Mevcud her fabrika sahibi tesis ve mü-
tedavil sermayelerile fabrikanın imal ettiği her 
madde ayrı ayrı yazılmak şartile bunların se
nelik azamî istihsal mikdarlannı bu kanunun 
neşrinden itibaren en geç üç ay içinde ve tesi
satta yapılacak değişiklikleri değişikliğe baş
lamadan evvel ve tatili faaliyetlerini fabrikanın 
kapanmasından itibaren en geç bir ay içinde 
Millî Müdafaa vekâletine bildirmeğe mecburdur. 

B) Bu fabrika sahihleri her sene imal ettik
leri harp silâh ve mühimmatile ayni sene için
de aldıkları siparişlerin cins, mikdar ve yer
lerini ve yevmiye ile çalışan amele mevcudile 
amelelere verilen vasatı yevmiye mikdannı 
her malî yıl sonunda resmî bir beyanname ile 
Millî Müdafaa vekâletine bildirirler. 

C) Millî Müdafaa vekâleti, bu kabîl fabrika
ların imalâtmı memurları vasıtasile kontrol et
tirir. 

6 — 
I MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kısmen veya tamamen her ne-
[ vi harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere ha

kikî veya hükmî şahıslar tarafından işletilen 
hususî.sanayi müesseselerini Hükümet kontrol 
etmeğe salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Bu kontrol işi aşağıda yazıldığı 
veçhile yapılır : 

A) Yeniden kurulacak olan fabrikaların nere
lerde kurulacağı ve depolarile satış yerleri ve 
saire gibi müessese ve tesisatının nerelerde bu-

- lunacağı Dahiliye ve Îktısad vekillerinin müta-
lealan alındıktan sonra Millî Müdafaa vekâle-

I tince tayin olunur. 
B) Mevcud veya kurulacak olan her*fabrika 

I sahibi 1055 sayılı kanun ve müzeyyelâtı muci
bince ifa etmekle mükellef bulundukları veca-
ible beraber tesis edenlerin ve mütedavil serma
yelerile sermaye sahiblerinin hüviyetlerini fab
rikanın imal ettiği her madde ayrı ayn yazılmak 
şartile bunların senelik azamî istihsal ve stok 
mikdarmı bu kanunun neşrinden itibaren en geç 
üç ay içinde ve tesisatta yapılacak değişiklikle
ri değişikliğe başlamadan evvel ve tatili faaliyet
lerini fabrikanın kapanmasından itibaren en geç 
bir ay içinde Millî Müdafaa, Dahiliye ve Îktısad 
vekâletlerine bildirmeğe de mecburdur. 

C) Bu fabrika sahibleri her sene imal ettik
leri harb silâh ve mühimmatı ile ayni sene için
de aldıkları siparişlerin cins, mikdar ve yerlerini 

I ve yevmiye ile çalışan amele mevcudile amele-
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ÎKTÎSAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Türkiyede haro silâh ve .mühimmatı yapan 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kısmen veya tamamen her ne
vi harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere haki
kî veya hükmî şahıslar tarafından işletilen hu
susî sanayi müesseselerini Hükümet kontrol et
meğe salahiyetlidir. 

Bu kanunun şümulü dahiline giren mühimmat 
sanayii îcra Vekilleri Heyeti tarafından her 
takvim senesi başmda tesbit edilerek ilân olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Bu kontrol işi aşağıda yazıldığı 
veçhile yapılır: 

A) Yeniden kurulacak olan fabrikaların ne
relerde kurulacağı ve depolarile satış yerleri ne
relerde bulunacağı Dahiliye ve îktisad vekilleri
nin mütalealan alındıktan sonra Millî müdafaa 
vekâletince tayin olunur. 

B) Mevcud veya kurulacak olan her harb 
silâh ve mühimmat fabrikası sahibi 1055 sayılı 
kanunun ve müzeyyelâtı mucibince ifa etmekle 
mükellef bulundukları vecaible beraber tesis 
edenlerin ve mütedavil sermayelerile sermaye sa
hihlerinin hüviyetlerini fabrikanın imal ettiği 
her madde ayrı ayrı yazılmak şartile bunlarm 
senelik azamî istihsal ve stok mikdarmı bu ka
nunun neşrinden itibaren en geç üç ay içinde 
ve tesisatta yapılacak değişiklikleri değişikliğe 
başlamadan evvel ve tatili faaliyetlerini fabrika
nın kapanmasından itibaren en geç bir ay için
de Millî müdafaa, Dahiliye ve îktisad vekâlet
lerine bildirmeğe de mecburdur. 

O) Bu fabrika sahihleri her sene imal ettik
leri harb silâh ve mühimmatı ile ayni sene için
de aldıkları siparişlerin cins, mikdar ve yerleri
ni ve yevmiye ile çalışan amele mevcudile ame-

(& Sa; 

7 — 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRiŞÎ 

Türkiyede haro silâh ve mühimmatı yapan hususî 
sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Kısmen veya tamamen her türlü 
harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere tesis 
edilen veya işletilen hususî sanayi müesseseleri 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde kontrole tâbi 
tutulurlar. 

Bu kanunun şümulü dahiline giren harb si
lâh ve mühimmatı sanayii her senenin kânunu
sani aymda îcra Vekilleri Heyeti tarafından tes
bit ve ilân olunur. 

MADDE 2 — Harb silâh veya mühimmatı ya
pabilecek olan hususî sanayi müesseselerinin 
kurulması veya işletilmesi Millî Müdafaa vekâ
letinden müsaade istihsaline bağlıdır. 

Yeniden kurulacak olan fabrikaların nere
lerde kurulacağı ve depolarile satış yerlerinin 
nerelerde bulunacağı Dahiliye ve îktisad vekâ
letlerinin mütalealan alındıktan sonra Millî 
Müdafaa vekâletince tayin olunur. 

. MADDE 3 — Bu kanunun şümulüne giren 
hususî sanayi müesseseleri aşağıda yazılı vecibe
lere tabidirler. 

A) Birinci madde şümulüne giren mev
cud veya kurulacak her müessesenin sahibi, 
1055 sayılı kanunla zeyillerine göre ifa etmekle 
mükellef bulunduğu vecibeler mahfuz kalmak 
şartile tesis edenlerin ve sermaye sahiblerinin 
hüviyetlerini, mütedavil sermayelerini müesse
senin imal ettiği veya edeceği her madde ayrı 
ayn yazılarak bunlarm senelik azamî istihsal 
ve varsa stok mikdarmı mevcud müesseseler bu 
kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde, neşri 
tarihinden sonra kurulacak olanlar altmcı mad
dede yazılı nizamnamede gösterilecek müddet 
zarfında ve tesisatta yapılacak değişiklikleri, 
değişikliğe başlamadan evvel ve tatili faaliyet
lerini müessesenin kapanmasından bir ay içinde 
Millî Müdafaa, DahiHye ve îktisad vekâletlerine 
bildirmeğe mecburdur. 

B) Bu müessese sahihleri her sene imal et
tikleri harb silâh ve mühimmatını ve yevmiye 
ile çalışan amele mevcudile bunlara verilen va
sati yevmiye mikdarmı her malî yıl sonunda 
resmî bir beyanname ile Millî Müdafaa, Dahiliye 
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MADDE 4 — Lüzumunda her nevi harp silâh 
ve mühimmatının memleket dışarısına çıkarıl
ması Vekiller Heyeti kararile menedilebilir. 

MADDE 5 — Bu kanuna aykırı hareket 
edenler hakkında bir aydan iki seneye kadar 
hapis ve ayni zamanda elli liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

M. M. E. 

lere verilen vasatî yevmiye mikdarmı her malî 
yıl sonunda resmî bir beyanname ile Millî Müda
faa, Dahiliye ve tktısad vekâletlerine bildirme
ğe de mecburdur. 

MADDE 4 — Gerek memleket iğinden ve ge
rekse dışmdan yapılacak her nevi teklif ve si
parişlerin vukuu ile beraber bunların cins ve 
mikdan ile sipariş yapan hakikî veya hükmî 
şahısların hüviyeti fabrika tarafından azamî 
üç gün içinde Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâ
letlerine bildirilir. 

Hükümet bu taleblerin isaf edilib edilmeme
sine en çok on gün zarfmda karar verir. 

MADDE 5 
aynen 

Hükümetin dördüncü maddesi 

MADDE 6 — Mîllî Müdafaa vekâleti bu ka
bil fabrikaların imalâtım memurları vasıtasile 

kontrol ettirir. 
Lüzumunda her nevi harb silâh ve mühim

matının memleket dışarısına çıkarılması Vekiller 
Heyeti kararile menedilir. 

Müsaadesiz yaplmış olan eşya müsadere edi
lir. 

MADDE 7 
aynen 

— Hükümetin beşinci maddesi 

(S. Sayısı : 48 ) 
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Ik. E. 

lelere verilen vasati yevmiye mikdarmı her ma-
lî yıl sonunda resmî bir beyanname ile Millî mü
dafaa, Dahiliye ve îktisad vekâletlerine bildir
meğe de mecburdur. 

Vekâletler de bu taleblerin isaf edilip edil
mediğini azamî on beş gün zarfmda bu fabrika
ya bildirirler. 

D) Bu fabrikalar teşviki sanayi kanununun 
muaddel 30 ncu maddesi mucibince takvim yılı 
üzerinden hazırlayacakları iş cedvellerinden bir 
suretini de Millî müdafaa vekâletine verirler. 

MADDE 4 — Lüzumunda her nevi harb si
lâh ve mühimmatmm memleket dışarısına çıka
rılması Vekiller Heyeti kararile menedilebilir. 

Bu takdirde ihracı menedilen silâh ve mühim
matın müşteriye teslim edilmemesinden müte-
vellid zarar ve ziyan Hükümet tarafından fabri
kaya tazmin edilir. 

MADDE 5 
aynen 

— Hükümetin beşinci maddesi 

Ad. B. 

ve îktisad vekâletlerine bildirir. 
Bundan başka müesseseye vukubulan sipariş

lerin cins ve mikdarile siparişi yapanların hü
viyetini ve bulundukları mahalli en kısa bir za
man zarfmda Millî Müdafaa vekâletine bildirir. 
Millî Müdafaa vekâleti siparişin kabul edilib 
edilmemesi hakkındaki kararını en çok on beş 
gün içinde alâkadara tebliğ eder. Kararm bu 
müddet zarfmda tebliğ edilmemiş olması halinde 
siparişin kabulü caizdir. 

C) Teşviki sanayi kanununun muaddel 30 
ncu maddesi mucibince hazırlanan iş cedvelleri-
nin birer sureti Millî Müdafaa vekâletine de 
verilir. i 

MADDE 4 — Lüzumunda her nevi harb silâh 
ve mühimmatmm memleket dışma çıkarılması 
Vekiller Heyeti kararile menedilebilir. 

Bu takdirde ihracı menedilen silâh ve mü
himmatın müşteriye teslim edilmemesinden mü-
tevellid zarar ve ziyan Hazine tarafmdan fab
rikaya ödenir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ikinci maddesine 
muhalif hareket edenler hakkmda on beş gün
den altı aya kadar hapis ve iki yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile beraber fab-
rikanm kapatılmasına hükmolunur. 

Üçüncü maddedeki vecibelere riayet etmi-
yenler eydi günden üç aya kadar hapis veya yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasma 

( S. Sayısı : 48 ) 
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Hü. M. M. B. 

MADDE 6 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 7 — Bu kanunun tatbikma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Baya,-

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

Mf. V. 
S. Ankan 
S. t M. V. 

Dr. H. Alatas 

12 - XI - 1938 
Ad. V. M. M. V. 

Hilmi Uran K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Na. V. îk. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesehir 
G. t V. Zr. V. 

Bana Tarkan F. Kurtoöh 

MADDE 8 — Bu kanunun tatbik şekillerini gös
termek üzere (Millî Müdafaa, Dahiliye ve tktı» 
sad vekâletlerile müşterek) bir nizamname ya
pılır. 

MADDE 9 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri talihinden 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikma tan 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

( 3. Sayısı : 4S ) 
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tk. E. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbik şekillerini 
göstermek üzere bir nizamname yapılır. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 noz maddesi ay
nen 

MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi ay-
nen 

Ad. E. 

mahkum olurlar. 
Dördüncü madde hükmüne riayet etmiyenler 

hakkmda altı aydan aşağı olmamak üzere hapis 
cezasile beraber iki yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbik şekillerini 
gösteren bir nizamname yapılır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 48 ) 





S. Sayısı:49 
Umuru belediyeye müteâllik ahkâmı cezaiye hakkındaki 
486 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları ( 1/276) 

T.C. 
Başvekalet W-XI-193» 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/6010 

Büyük Millet Mecli Yüksek Reisliğine 

1608 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince^ hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 10 - XI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Belediye encümenlerinin ceza tayini hususunda haiz oldukları salâhiyetleri gösteren 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesinde yazılı Ceza kanunu nun madde numaralı arasında bulunub başta gelen 
586 rakamının 536 olması lâzımgeldiği bittedkik anlaşılmıştır. 
, Hususî kanunlarda menolunub da cezası 1274 tarihli ceza kanununun 99 ncu maddesinin 3 ncü 

fıkrasma atfolunmuş ahvalde 526 ncı maddenin meri olacağına mütedair olan 586 ncı madde ile 
belediye encümenlerine ceza tayini hususunda bir salâhiyet verilmiş değildir. 

Türk Ceza kanununun 536 ncı maddesi ise, salâhiyettar makamlardan izin alınmaksızın (Matbu 
ve el yazılı evrak) taliki halinde 15 liraya kadar hafif para cezası verileceğinden bahistir. 

Belediye encümenlerinin tayin edecekleri cezanın bu maddede yazılı ahvale münhasır kalması 
maksadı vazâ  ve vazıa daha uygun düşeceği tabiî bulunmakla 1608 sayılı kanunda da bu maksadın 
teminine matuf tadilât yapılmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 14-XII-1939 
Esas No. 1/276 
Karar No. 8 V 

Yüksek Reisliğe 

1608 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili vekâletin 27 - XI -1939 tarih ve 6/6010 numara-
hakkmda Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra lı tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim edilip encü-
Vekilleri Heyetince 10 - XI - 1939 tarihinde Bü- menimize havale buyurulan kanun lâyihası tedkik 
yük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan ve Baş- ve müzakere olundu: 
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Belediye encümenlerinin ceza tayini hususun

da haiz oldukları salâhiyetleri gösteren 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesinde yazılı ceza kanunu
nun madde numaraları arasında bulunup başta 
gelen 586 rakamının 536 olması lâzım geleceği an
laşıldığından Hükümetin teklifi kanunisi aynen 
kabul edilerek bermucibi havale Adliye encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunul
du. 

Bu mazbatada 
Da. E. Eeisi Eeis V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Tokad 
Atıf Tüzün Galib Pekel 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bingöl 
Necmeddin Sdhir 

Kütahya 
8. Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum 
N. Elgün 

Konya 
Şevki Ergun 

Zonguldak 
/ . E. Bozkurd 

Antalya 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/276 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

26 - XII -1939 

1608 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanarak îcra 
Vekilleri Heyetinin 10 - XI - 1939 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Encümenimize de havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine adı geçen lâyiha Dahiliye encü
meninin mazbatasile birlikte tedkik ve müzakere 
olundu : 

1608 saydı kanunun Belediye encümenlerinin 
ceza tayini hususunda haiz oldukları salâhiyetleri 
tesbit eden birinci maddesinde zikredilen Türk ce
za kanununun maddeleri arasında mevcud 586 ncı 
madde muhtevasının belediye meclislerine verilme
si derpiş olunan salâhiyetle alâkası görülememiş ve 
bu defa 536 ncı maddenin kanun metnine ilâvesi 
teklif edilmiş, bulunduğundan salâhiyettar ma
kamdan izin almaksızın, yahud ilân yapıştırmağa 
izin verilmiş mahallerin maadasına matbu evrak 
ve resim ve yahud el yazılı evrak talik edenlere 

aid cezanın adı geçen encümenler tarafından ta
yininde bir mahzur görülememiş olmasına mebni 
teklifin aynen kabulüne ancak maddenin yeniden 
yazılmak suretile tanzimine ittifakla karar veril
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

M. Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

N. Aksoy H. Çarıklı O. N. Burcu 
Bingöl Erzincan Gazianteb 

F. Fikri A. Fırat ö. A. Aksoy 
Hatay Kastamonu Kayseri 

/ / . Selçuk A. Binkaya R. özsoy 
Konya Mardin Rize 

F. Gökhudak H. Menemencioğlu Dr. S. A. Düemre 
Sinob Trabzon 

C. Atay F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 49 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1608 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesinde yazılı Türk ceza kanununun mad
de numaraları arasmdâ bulunup başta gelen 
586 rakamı 536 olarak tashih edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-
ya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyaı 

Da. V. Ha. V. 
Faytk öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alata§ R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

10 -XI-1939 
M. M. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

N. 
TL V. 

Topcoğlu 

3 — 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞÎ 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak
kında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanu
nun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı kanu
nun birinci maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1 — Belediye meclis ve encümenleri
nin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamele
rin verdiği vazife ve salâhiyet dairesinde ittihaz 
ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle be
lediye kanun ve nizam ve ' talimatnamelerinin 
men veya emrettiği fiilleri işliyenlere veya yap-
mıyanlara elli liraya kadar hafif para cezası 
tertibine ve üç günden on beş güne kadar tica
ret ve sanat icrasından mene ve Türk Ceza kanu
nunun 536, 538, 557, 559 ve 577 nci maddelerile 
553 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ce
zalan tayine belediye encümenleri salâhiyettar-
dır. (Şubelere ayrılan belediyelerde bu cezalan 
encümen namına ve yerine şube müdürleri tayin 
ederler). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

~.*~. \>G<4 
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