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lâyihası, Hükümetin talebi üzerine, geri verilerek 
çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Kütahya Gazianteb 

V. Uzgören B. Kaleli 

8 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve tea
dülü hakkında 1/254 ve gümrük muhafaza kıtala-
larmda takım komutanı olarak kullanılacak başge
dikliler hakkında 1/270 say ıh kanun lâyihaları ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

9 — Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ika
met yevmiyesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/285) (Ruznameye) 
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12 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KÂTÎBLER 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
Cavid Oral (Niğde), Vedid Uzgören (Kütahya) 
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BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MUVAKKAT BÎR ENCÜMEN TEŞKİLİ 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydm) 
— Gümrük umumî tarifesinin 695 nci numa
rasının (D) bendinin tadili hakkmda bir kanun 
lâyihası vardır. Bunun ruznameye almmasmı 
ve Muvakkat bir encümen intihabı ile müsta-
celen müzakeresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evrakı varidenin (I) numara
sında gümrük umumî tarifesinin 695 numara
sının (D) bendinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasının ruznameye almmasmı ve Muvakkat 
bir encümen intihabı ile müzakeresini teklif 
ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini de teklif ediyorlar. 
Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Müsta-
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Yalnız şunu da izah etmeği unuttum. Mu
vakkat encümen Gümrük ve inhisarlar, İktısad 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer 
azanın intihabı ile olacaktır. 

Buyurun Dahiliye vekili. 
DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 

— Arkdaşlar; evrakı varidenin 5, 6, 7, 8, 9 ve 
10 ncu maddelerindeki lâyihaların ruznameye 
alınarak müstacelen müzakeresini teklif ve rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evrakı varidenin 5, 6, 7, 8, 9 
ve 10 numaralı maddelerindeki lâyihaların ruz
nameye almmasmı teklif ediyorlar. 

Evrakı varidenin 5 numarasmdaki lâyiha, 
amortisman sandığına verilmiş olan altı buçuk 
milyon liralık avansın artırılması hakkındadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Genel kurmaya 
aid olan bir şeyin Dahiliye ile alâkası nedir? 
(Gülüşmeler). 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Hepsini Hükümet namına istiyorum. 

BAŞKAN — İsterseniz ayrı ayrı reye koy-
mıyarak hepsini birden reyinize arzedeyim. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Evrakı varidenin sekizinci 
maddesindeki lâyihayı da istiyorlar. Bu lâyiha 
gedikli erbaşlara aid bir lâyihadır. Halbuki bir 
lâyiha daha gelmiş ve Millî Müdafaa encüme

nine gelmeden Bütçe encümenine gitmiştir. İki
si birleştirilmiştir. Şimdi elime aldrm^ içinde 
ne var ne yok henüz okumadım. Müsaade eder
seniz bunu hariç tutalım. 

BAŞKAN — Millî Müdafaa encümeni diyor 
ki; 8 numaralı evrakı varide, gedikli erbaşla
rın maaşlarının tevhid ve teadülüne aiddir, en
cümenimizle alâkası vardır, henüz görmedik, 
bunu istisna edin. Buna dair Hükümetin diye
ceği var mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Hükümet ruznameye alınmasını ri
ca etmektedir. 

BAŞKAN — Bu takdirde 8 nci madde hak
kında ufak bir noktai nazar beyan edildiğin
den, 8 nci maddeyi ayrıca reyinize arzediyo-
rum. Sekizinci maddenin ruznameye alınması
nı Hükümet istemektedir. Bunu kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Ruznameye alınması ka
bul edilmiştir. 

Diğer 5, 6, 7, 9 ve 10 ncu kanun lâyihaları
nın da ruznameye almmasmı istediler. Demin 
arzettiğim gibi kabul ederseniz top yekûn reyi
nize arzedeceğim. Hepsinin ruznameye almma
smı kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Bu günkü ruz-
namenin 7 nci maddesinde, 48 saat evvel tab 
ve tevzi edilen bir lâyihai kanuniye vardır. Bu 
lâyihai kanuniye kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki kanunun bazı hükümlerini değişti
ren bir lâyihadır. Bu maddeler arasında, ka
çak olarak tutulmuş bulunan ve halen elimiz
deki ambarlarda mevcud olan bir çok eşyanın 
Kızılay cemiyetine verilmesine imkân veren hü
kümler vardır. Son zelzele hâdisesi dolayısile 
Kızılay cemiyetinin bunlardan istifade etmesi
ni mümkün kılabilmek için bu lâyihanın müsta
celen müzakeresini yüksek heyetinizden rica 
ederim. 

Aynca ruznamenin altmcı maddesinde yine 
vatandaşlar için faydalı olabilecek küçük bir 
fıkrai hükmiyeyi ihtiva eden bir lâyihai kanu-
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niye vardır, müsaade ederseniz bunu da bu 
günkü celsemizde çıkaralım ve müstacelen mü
zakere edelim. 

BAŞKAN — Gümrük ve inhisarlar vekili 
bu günkü ruznamenin altıncı ve yedinci mad
desindeki lâyihaların müstacelen müzakeresini 
istediler. Bunu reyinize arzediyorum. Ruzna
menin 6 ncı maddesi, gümrüklerde istimal olu
nan bazı evraka müdafaa pulu ilsakı hakkında
ki kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dairdir. Müstacelen müzakeresini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin yedinci maddesindeki, kaçakçı
lığın men ve takibine dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasının müstaceliyetle müzakeresini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ FTJAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Bendenizin istirhamım.... (Gülüşmeler, alkış-

1 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/300) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen ve tercihan müza
keresine karar verilmiş olan fevkalâde tahsisat 
kanunu lâyihasının müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun 
MİAIDDE 1 —- 3628 sayılı kanunun 5 nci mad-

desile verilen salâhiyete istinaden temin edile

li 1] 56 sayılı basmayazı zaptın sonundadıf. 
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lar). Bendenizin istirhamım diğerlerine de laik
tir. Ruznamede. 48 saat evvel tab ve tevzi 
edilmiş olan iki lâyiha vardır. Birincisi 1 nu
marada bulunan Millî Müdafaaya verilecek 
tahsisat hakkındaki lâyiha, ikincisi de zelzele
den felâkete uğramış olan vatandaşlara yapı
lacak yardım hakkındadır. Bunlarm müstace
len ve tercihan müzakerelerini rica ederim (Ka
bul sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, ruznamede 58 mil
yon liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihasmm müstaceliyet
le ve tercihan müzakeresi teklifini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Erzicnanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki kanun lâyihasının 
tercihan ve müstaceliyetle müzakeresi teklif 
edilmektedir. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

tt UMUMÎYEYE MARUZATI 

kalâde müteessir olan Irak Mebusan Meclisi ta
tili takib eden ilk celsesinde kederli hissiyatını 
ekselansınıza iblâğa karar vermiştir. Meclis 
namma ekselansınıza ve asîl Türk milletine arzı 
taziyet eylerim. 

îrak Mebusan Meclisi Reisi 

BAŞKAN — Riyaset lâzımgelen cevabı ve
recektir. 

cek karşılıklardan (25 000 000) liranm, mez
kûr kanunla Millî Müdafaa vekâleti bütçesin
de (muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) un-
vanile açılan hususî fasla ilâveten tahsisat kay-
dine mezuniyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Mjaddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — RİYASET DİVANININ HEY] 

1 — Erzincan ve havalisinin uğradığı felâ
ketten dolayı îrak Meclisi Mebusan Riyasetinden 
gelen taziye telgrafı 

BAŞKAN — Ruznameye girmezden evvel 
Irak Meclisinden gelmiş bir telgraf vardır, 
okunacaktır. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bağdad 

Aziz komşumuzu musab kılan felâketten fev-

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 68 — 
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% — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısın- I 

dan müteessir olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb 
Muvakkat encümen mazbatası (1/298) [1] 

BAŞKAN — Gene tercihan ve müstacelen 
müzakeresine karar vermiş olduğunuz yer sar
sıntısından müteessir olan mmtakada zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki kanun lâ
yihasının müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? | 
MUHÎDDÎN BAHA PARS (Bursa) — Arka- ! 

daşlar, maatteessüf Şark tarafında ve Garb tara
fında Bursa, izmir vilâyetlerinde büyük âfet var. 
Fakat Erzincan felâketi o kadar büyüktür ki, 
bizi öbür tarafa bakmağa belki vakit bırakma
mış olabilir. Kirmastide 200 ev sular altmda 
mahvolmuştur. Eşyasile beraber mahvolmuştur, 
yerleri belli değildir, kumsallıktan ibaret kal
mıştır. 160 ev de belediye tarafmdan yıkılacak
tır. 300 - 400 ev de muhtacı tamirdir. Çarşı da 
tamamile mahvolmuştur. 

Karacabeyde 150 000 dönüm, Kirmastide 
de 100 000 dönüm yer su altındadır. Karacabey
de 2 memur köylüleri kurtarmak için ölmüştür, 
motörde 3 - 4 kişi ölmüştür. Kirmastide de 21 
ölü vardır. Bu gün Kirmastide muhtacı muave
net, belediyenin ekmeği ile yaşryan 2 200 kişi 
açıkta, yahud ötekinin berikinin himayesi altın
dadır. Bu maruzatımla zatı âlilerinden rica et
mek istediğim şey, bu kanunun seylapzedelere 
de teşmilidir. Çünkü bir taraftakinin büyük ol
ması, öbür taraftakilerin adeden az olması 
felâkete uğramış olanlar noktasından vaziyeti 
değiştirmez. Burada da evler yıkılmıştır. Ölenler 
vardır, burada da vergisini veremiyecek vaziyet
te kalanlar vardır. Burada da hayatmı feda et
miş iki memurun bıraktıkları aileler vardır. 
Onun için bir takrir takdim ediyorum. Bu ka
nunun seylapzedelere de teşmilini rica ediyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM ( İstan
bul ) — Arkadaşlar, Kirmastide seylâb olduğu 
zaman doğrudan doğruya Kızılaym bir müfet
tişi ile 15 000 lirayı bendeniz 15 gün evvel ora
ya göndermiştim. Bu ilk yardım meselesi idi. 
Oradan henüz bir rapor almadım. Alırsak bu 
mesele üzerinde de lâzım gelen tedbirleri alaca
ğımızı ve icab eden bütün yardımların yapılaca
ğını tabiî görürsünüz. 

Binaenaleyh onlar yalnız belediyenin himaye
sinde değildirler. Ayni zamanda ihtiyaçları mer
kezden de nazarı dikkate almmış ve icab eden 
yardım yapılmıştır. Bunu arzetmek isterim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Te
şekkür ederim, biliyoruz. 

[1] 58 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Aziz arkadaşla

rım, emsalsiz bir felâket bir çok kardaşları-
mızı büyük felâketlerin azamî ıstırabı altmda 
bıraktı ve tabiatile yalnız biz ayni milletin 
vicdanları üzerinde değil, bütün beşeriyetin 
hassasiyeti üzerinde tesirat yapacak bir enkaz 
yığmı bıraktı. Bu felâketin manevî tesellisi, 
hakikaten başta Millî Şefimiz olmak üzere, he
pimizin vicdanlarına samimî tercüman olacak 
şekilde tecelli etti. Hükümetimiz çok takdire 
lâyık şekilde harekete geldi. Felâketler içeri
sinde, kendi Liderlerinin, kendi Başlarmm, 
kendi aralarında bulunduğunu görmekten mü-
tevellid memnuniyet, yalnız muztarib olanlar 
değil, bunların haricinde bulunup "ta onların 

I ıstırablarma iştirak edenler üzerinde de ne ka
dar iyi bir tesir bıraktığını şükranla arzetmek 
ve bu lâyiha münasebetile bu şükranı tekrar 
etmek istiyorum. Cihanm ve bilhassa mütte
fiklerimiz İngiliz ve Fransızlar başta olmak 
üzere diğer bütün milletlerin gösterdikleri in
sanî duygulara karşı bu millet kürsüsünden 
şükranımızı eda etmeği dahi bir vazife biliyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu hâdise vesi-
lesile millî varlığımızda halkın idaresini eline 
alanlarla halkın müşterek ruhunun ne kadar 
ahenkli, saadette ve felâkette ne kadar bera
ber olduğunu göstermesi itibarile ne kadar 
büyükse, beşeriyet denilen büyük camianm in
sanlık duygularına tercüman olmak itibarile 
de ayrıca tedkike ve minnete lâyıktır. 

Hükümetimiz bu lâyiha ile, vatandaşların 
Devlete karşı ifa ile mükellef olduğu bazı va
zifeleri, bazı mükellefiyetleri affediyor. On
lara kolaylıklar gösteriyor, elden gelebildiği 
kadar derdlerine derman olmak yolunu tutu
yor. Bu, çok teşekkürü mucibdir. Fakat ar
kadaşlar, bu lâyiha, içinde bulunan derdle-
rin heyeti mecmuasını değil, mecmuunun mü
him bir kısmını ikmal etmek vaziyetinde de
ğildir. Evi yıkılmış, aile yuvası harab olmuş, 
servetü samanı yok olmuş adamın yalnız ver
gi mükellefiyetini affetmek suretile gösterilen 
ülüvvücenab, yalnız ülüvvücenab olarak kalır, 
fakat kendisini diriltmeğe kâfi gelmez. Onun 
içindir ki Hükümetimizden, yıkılan yerlerin 
imarı, yıkılan yerlerde milletimizin hayatını 

i ve mevcudiyetini idameye muktedir olabilecek 
şekilde yardıma ihtiyaç vardır. Binaenaleyh 
buraya Kızılayımızm, daha başka hayırperver 
cemiyetlerimizin yardımile gerek kendi milleti
mizden, gerekse hariç milletlerin vukubulan 
yardımlarından ayrı olarak, Hükümetin âde
ta millî müdafaaya tahsisat ayırdığı gibi, kud-
sî sayılacak bu yerleri yeniden yapmağa ma
tuf olmak üzere esaslı bir tahsisat istemeğe 
ihtiyaç vardır ve bu tahsisat kendilerine mec-
canen değil, hiç olmazsa uzun vadeli, az fa
izli, ayni zamanda artık bir daha böyle felâ-

I ketlere maruz kalmdığı zaman kendilerini meh-
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ma emken az zarara maruz bırakacak plânlı 
bir şekilde olmasında zaruret vardır. Bunları 
felâketin içinde bulunulduğu bir zamanda yap
mak doğru değildir. Sükûnetle, zaman geçme
si ile elde edilecek malûmat, çok tahmin edi
yoruz ki, Hükümetin dahi bu hususta ittihaz 
edeceği karara esaslı surette âmil olacaktır. Bi
naenaleyh bu lâyihayı biran evvel Meclise gön
dermek suretile vazifesini gerek resmî nokta
dan ve gerek millî ve insanî noktadan ifa et
miş olan Hükümetimize teşekkür borcumuzdur. 

Yalnız şurasını hatırlatmak isterim ki, bil
hassa idarei hususiyeden maaş alan memurlar, 
bu kanun mucibince Hazineden muavenet gö
receklerdir. * Bu muavenetin bilhassa bu me
murların tedahül etmiş maaşlarına dahi teşmi
lini Maliye vekili arkadaşımızdan rica ederim. 
îdarei hususiye memurlarının bazı yerlerde, 
ezcümle en zengin tanılan bazı vilâyetlerde da
hi maaşlarmm tedahülde kalmasından müte-
vellid ıstırabın, böyle felâketli mahallerde da
ha çok olması gayet tabiidir. Binaenaleyh 
anlatmak lâzımdır ki felâkete uğrayanlar ye
tim kalmamışlardır. 

Bunlar memur olsunlar, memur olmasınlar 
kendi ellerinden tutan ve millî vicdanın tercü
manı olan Türklüğün ve Türk Devletinin her 
zaman yardımına mazhar olacaklardır. Onun 
içindir ki, bu kanunun ihtiva ettiği yardımlar 
çok yerinde olmuş olmakla beraber, her halde 
felâketi tamir noktasından ve bazılarının hu
dudunu daha tevsi noktasından üzerinde etüd 
edilmeği değer bir mevzu olarak görmekteyim. 
Sözlerime son verirken, Hükümetin bu lâyihayı 
hazırlamak suretile gösterdiği isticale teşekkür
lerimi bildiririm. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım; Refik İnce kanunun 
gönderilmesinden dolayı bize teşekkür ediyor
lar. Halbuki Türk vatandaşı sıfatile bunu yap
mak borcumuzdur. Onu vazife biliriz. Hakkı
mızdaki güzel hislerine teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, bu mmtakalarda, yani zelzele 
mrntakasmda alınacak esasî tedbirler ve bura
larda yapılacak şehirlerin âtiyen ne tarzda 
olacağı ve bu şehirlerden, bilhassa Erzincan-
dan, bu gün çıkarılmış olan halkın hangi vilâ
yetlerde ' iskân edildikleri ve bilâhare bu sa
kada nüfus noksanı vücure getirmemek için 
lâzımgelen bütün tedabir alınmıştır. Bunun 
için doğrudan doğruya Başvekâlet müsteşarı
nın riyasetinde alâkadar vekâletler müsteşarla
rından mürekkeb bir komisyon teşekkül etmiş
tir. Erzincandan çıkmış olanların bilâhare tek
rar Erzincana gönderilmesinin imkân dahiline 
almması ve bunların oraya götürülüb yerleşti
rilmesi için bilûmum tedbirleri almak üzereyiz 
ve üzerinde çalışıyoruz. Erzincanm yine yerin
de mi kurulacak veya başka bir yere mi nakle

dilecek? Bunu Nafia vekâletimiz lâzımgelen 
mütehassıslarını oraya göndererek şimdiden ted-
kikata başlıyor. Erzincanm âtiyen alacağı şe
kil, bu eski kasabanm yeni kasabaya intikali 
için lâzımgelen kanunî mevzuu tertib etmek 
için talimat da verilmiştir. Erzincan mmtaka-
sında ve bu mmtakanm haricinde ilk yardı
mı yapmış olan belediyelerin mahdud vasıtala
rını nazan dikkate alarak bu belediyelere ken
di yaşayışlarını temin için lâzımgelen tahsi
satı vermekteyiz. İdarei hususiyeye aid olan 
memurların, belediyeye aid olan memurların, 
kezalik Devlet memurlarmda olduğu gibi kâffe-
sinin alacakları avanslardan istifade etmelerini 
kanuna koyduk. Şunu hulâsa olarak arzetmek 
istiyorum. Refik İnce arkadaşımızın dediği gi
bi meselenin heyeti umumiyesi üzerindeyiz ve 
geç bırakmış değiliz. Belki felâket mrntakasm
da icab eden tedkikat bittikten sonra yeni şeyler 
hazırlayacak ve yeni tedbirler alacağız. Belki 
de yeni kararlar verilecektir. 

Yalnız sununla müteselliyiz ki, hâdisenin vu
kuundan itibaren bütün Devlet teşkilâtı olduğu 
gibi, bütün Türk vatandaşları da kendilerine 
yardım için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu
nu burada kısaca arzedeceğim. Bu felâkete kar
şı duyulan his Türk camiasının birbirine ne ka
dar yakm, birbirine ne kadar bağlı olduğunu 
gösteren bir misaldir (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, Muhiddin Baha Par
sın verdiği takrir seylâbzedelere de yardım edil
mesine dair takrirdir. Kanunun ismi ise Erzin
can felâketzedelerine tahsis edilmiştir. Takriri 
buna göre reyinize koyacağım. Kabul edildiği 
takdirde encümenin lâyihayı ona göre tadil 
etmesi lâzımdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen. 
dim, Muhiddin arkadaşımızın takririnde bahsedi
len selden vukua gelmiş tahribat yalnız Bursa 
ve Balıkesir havalisinde değildir. İzmirin bir 
kısmında ve bilhassa Çanakkalenin Lapseki ka
zasında çok feci bir şekilde olmuştur. Eğer böy
le bir karar verecek olursak yalnız o havali için 
değil, ayni zamanda felâkete uğramış olan mem
leketin başka aksamma da şamil olarak karar 
vermenizi rica edeceğim. Bilhassa Lapseki büyük 
harbde ve millî savaşta gerek insanca gerek ara
zi ve malca zayiatın en mühimmini üzerine yük
lenmiş olan bir kazamızdır ve şimdiye kadar 
maalesef Çanakkale ve bilhassa Lapseki havali
sine yardım etmek imkânmı bulamadık. Esasen 
ormanlık ve küçük bir kısmı yalnız üzüm ve bi
raz da hububata münhasır olan Lapseki diyebi
lirim ki, memleketin en fakir bir kısmmı teşkil 
eder. Yalnız şunu da, bilmünasebe, arzetmek is
terim ki, İnhisar idaresinin çok kıymetli yardı
mını gördük. Bu işte kendi yağı ile kavrulmuş 
olan bu kazamızda senede bir buçuk, iki milyon 
liralık üzüm istihsal eden bağlar tamamen mah
volmuştur. Geçinme vasıtaları tamamen ellerin-
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den gitmiştir. Bunun için bu takrir kabul edil
diği takdirde Çanakkale ve Lapseki havalisine 
de lûtuflarmızm teşmilini rica ederim. Burası ha
kikaten yardıma muhtaçtır. 

Ayni zamanda Nafia vekâletimizden, her se
ne böyle bir sel tehlikesine maruz kalan bu Lap
seki üzerinde bir etüd yaptırmasını rica edece
ğim. Gerçi Karacabey sel tahribatı hakkmda 
Nafia vekilimizden bazı sualler sormak lâzım 
geldiği kanaatinde idim. Fakat gerek vaktin dar
lığı, gerekse huzurunuza arzedilen kanunun müs
taceliyeti dolayısile bunun başka bir içtimaa 
tehirini münasib gördüğüm için yalnız şimdilik 
Nafia vekâletimizden Lapseki üzerinde bir etüd 
yaptırmasını rica edeceğim. 

Muh. En. M. M. NEVZAD AYAŞ (Bursa) 
— Mazbata muharriri sıfatile muhterem arka
daşlarıma cevablarımı arzedeyim. 

Muhiddin Baha Fars arkadaşımızın Bursa
lım (Karacabey) ve (Mustafa Kemal Paşa) ka
zaları seylâbzedelerine aid tekliflerine bende
niz de esas itibarile Bursa mebusu sıfatile işti
rak ederim. Mazbata muharriri sıfatile şunu 
da ilâve edeyim ki, esasen gerek Bursada gerek 
diğer vilâyetlerde seylâptan zarar gören va
tandaşların terfihi meselesi encümenimizde ay
rıca mevzuubahsolmuştur. Encümende Hükümet 
namma hazır bulunan muhterem vekillerimizi! 
de bu mevzu etrafında dinlemiştik. Edindiği
miz fikre göre: Hükümetçe seylâpzedelerin de 
zelzeleden muztarib olanlar gibi terfihi etrafın
da tedkikat yapılmış ve ilk yardımlar da tatbik 
edilmiştir. Bu izahatı kâfi gördük ve esasen 
seylâp işini, yalnız zelzele mevzuu üzerinde ted
vin edilmiş olan bu kanun lâyihasının haricinde 
bulduk. Mamafih encümenimiz esas itibarile 
seylâptan muztarip olanların da zelzeleden muz-
tarip olanlar gibi terfihi için ayrıca bir kanun 
lâyihası getirilmesini muvafık bulmuştur. Hü
kümetten bunun temenni edilmesini yerinde 
buluruz. Muhterem Başvekil de zaten bu mahi
yette beyanatta bulundukları için bu mesele 
halledilmiş sayılabilir. 

Refik İnce arkadaşımızın kıymetli beyana
tına Muhterem Başvekilimiz cevab verdikleri 
için bunu geçiyorum. 

Sonra Ziya Gevher arkadaşımızın beyanatı 
yine seylâpzedelere temas ettiği için, bundan 
evvel umumiyetle seylâptan ve Bursa seylâbm-
dan muztarib olanlar hakkmda verdiğim cevab-
la kâfi derecede kendilerine de cevab vermiş 
olduğumu zannediyorum. 

Yalnız Bursa seylâpzedelerinin değil, bütün 
memlekette hakikaten bunlar gibi seylâp yü
zünden muhtaç vaziyete düşmüş olanlar varsa 
bunlarm da nazarı dikkate almması ve hazırla
nacak böyle bir kanun lâyihasının mevzuuna 
girmesi muvafık olur. 

KÂZİM NAMt DURU (Manisa) — Arka

daşlar, bu kanunu bize sevk eden Hükümetimize 
teşekkür etmekle beraber kendilerinden bir is
tirhamda da bulunacağım. Zelzele mmtakasm-
da ölen bir çok ana ve babanm tahsil çağma 
gelmemiş çocukları bulunduğu gibi tahsil ça
ğında bulunan çocukları da vardır. Bunlar içe
risinde büsbütün anasız ve babasız kalanlar ol
duğu gibi yalnız babaları ölmüş ve buğun sefil, 
muhtaç bir halde bulunan çocuklar da vardır. 
Arzettiğim gibi bunlar içerisinde tahsil çağında 
olanlar var, bunları sonra arzedeceğim. Fakat 
o çağa kadar olanlara gerek Kızılay gerekse 
çocuk esirgeme kurumu elbette yardım ediyor
lar ve edeceklerdir. Yalnız bunlarm isimlerini 
hüviyetlerini eyice tesbit etmelidir ki ilerde 
zuhur edecek veraset haksızlıklarına meydan 
verilmesin. Kızılayla Çocuk esirgeme kurumu 
bu çocukları, babasız anasız hareketzede ço
cukları himaye edeceklerdir. Fakat bunlarm 
hepsini birden bir idare altmda toplayıp uzun 
zaman talim ve terbiye etmeye zannediyorum ki 
muktedir değildirler. Nihayet ötekine berikine 
evlâdlik vereceklerdir. Evlâdlık verilirken tabiî 

verecekleri kimseyi tedkik ederek vereceklerdir. 
ve alanlar da evlâd gibi bakacaklardır. Ben 
zannediyorum ki, çocuklara karşı çok müşfik 
bir kimseyim. Anasız babasız bir çocuğu ben 
de çok severim ve böyle bir evlâdlığım var
dır. Fakat nedense istediğim gibi büyütemi
yorum. Bu bir derttir ki söylemeğe dilim var
maz. Çocuklara karşı büyük zafım vardır. Çok 
severim, çocuk ağlarken ben de ağlarım. Böyle 
olduğu halde ben istediğim gibi yetiştiremiyo
rum. Ben böyle iken çocuk verilecek ailelerin 
o çocuklara ne yapacaklarını düşünmeyi si
zin vicdanınıza bırakryorum. 

Gelelim tahsil çağında olan çocuklara : Bi
liyoruz ki, arkadaşlar, bu mıntakada bir çok ilk 
ve orta mektebler vardı. Mekteblerde bu çocuk
lar okuyorlardı. Ana ve babaları sağdı, bakı
lıyorlardı. Şimdi onlar sefildirler. Çok temen
ni ederim, Hükümetimizden istirham ederim, 
yerlere sürünerek yalvarırım ki bu çocukları 
birer mektebe alsınlar. Bunlarm içinde isti
datlı zavallılar varsa vatana yarar adamlar 
olarak yetiştirsinler. Bunun için idarei husu
siye yatı mekteblerinden istifade edilsin, doğf-
rudan doğruya vekâlete aid orta ve liselere 
yerleştirilsinler. Yazıktır, bunlar sokakta kal
masınlar? Ben, şefkatli ve merhametli ve Sa-
ym Refik Saydam Hükümetinden bunu bilhas
sa istirham ediyorum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem Başvekilimizi dinledikten sonra sözleri
min belki biraz yanlış telâkki edilmesi ihtima
lini göz önüne alarak küçük bir maruzatta bu
lunacağım. Ben Kirmastıya yardım edilmedi 
demedim. Hükümetimizin her yerde aldığı ted
birler ve yaptığı yardımları kemali şükranla 
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görüyorum. Bütün Millet bundan müteşekkir
dir, minnettardır. 

Takririmi lütfen kabul ettiğinden ' dolayı 
Muhterem Başvekile ve Encümene teşekkür 
ederim. Sonra Ziya Gevher arkadaşa da şunu 
söyleyeyim ki, benim takririm hususî değil, bü
tün seylâpzedelere aiddir. Bunu tebarüz ettiri
yorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu maddenin ba
şında Erzincan mmtakasından bahsediliyor. Bu
nun haricindeki yerlerin, bu şekilde, bu madde
nin şümulüne girmemesi lâzımgelir. Halbuki 
vaziyet öyle değildir. Onun için bendeniz mad
denin başlığını değiştirmek için bir takrir tak
dim ediyorum. 

M1UVAKKAT E. M. M. NtEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Kâzım Nami Bey arkadaşımızın te
mas ettikleri mevzu bu kanunun mevzuuna ta-
mamile sığar mahiyette değildir. Maamafih bu 
vesile ile ortaya atılması lâzımgelen kıymetli bir 
fikirdir. Öyle ümid ediyorum ki, Maarif vekili 
bu mevzu üzerinde lâyiki veçhile işleyecek. Tah
sisatı müstelzim ise yüksek heyetten tahsisatını 
isteyerek ortada kalmış olan bu yavruları kur
taracaktır. 

Muhterem Sırrı Bey arkadaşımızın buyur
dukları noktaya gelince : bu tabir Encümenimi
zin de dikkatini celbetmişti. Fakat kanunun 
baştan başa verdiği fikre göre, hâdiseye muta
bık olarak, Erzincan, zelzelenin merkez noktası 
olarak alınmıştır. Böyle olduğu içindir ki, bu 
merkezî nokta etrafında zelzeleden musab olan 
bütün sahalar, kanunun sernamesini teşkil eden 
ifadeye girer. Miaksaddan ayrı bir ifade yoktur. 
Encümenimiz onun için bu ifade tarzmı kanuna 
uygun görmüş, muvafık bulmuştur. 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakakle) — Mü
saade buyurur musunuz? Mazbata muharriri ar
kadaşımın ifade ettikleri şeyi Maarif Vekili ar
kadaşımızın ağzmdan dinlemek isteriz. Bu ço
cuklar hakkında ne düşünüyorlar? 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) — 
Mazbata muharriri arkadaşımız kısa bir surette 
düşünmekte olduğumuzu ifade ettiler. 

Düşünmekte olduğumuz şey şudur : Bir defa 
ilk günleri, Erzincandan ve yer sarsıntısına ma
ruz kalmış diğer şehirlerden ve kasabalardan 
nakledilmiş olan ailelerin vaziyetleri normal bir 
hale girdikten sonra mütalea etmek, hangi ço
cuklar analarını »babalarını kaybetmişlerdir, 
hangi ailenin çocukları muavenete muhtaç va
ziyettedir, bunu tesbit ettirmek, ondan sonra 
katği bir karar ittihaz edib bunu tatbik etmek
tir. Buna intizaren tahsil çağında olub da mü
racaat eden çocuk olursa, ki şimdiye kadar üç 
çocuk müracaat etmiştir, bunlar içinde elimiz
deki vesaitten istifade ederek günlük tedbirler 
almaktayız. Arzettiğim gibi bu tatbikatın icra
sı için aşağı yukarı normal vaziyetin avdetini 
beklemekteyiz. 

ZIYA GEVHER ETÎLI (Çanakkale) — Bu 
zelzele dolayısile alman tedbirler karşısmda 
ne kadar medyun olduğumuzu bundan evvel
ki bir celsede arzetmiş ve Hükümete de bü
tün arkadaşlarıma tercüman olarak teşekkür 
etmiştim. 

Bir noktaya çok ehemmiyetle dikkat etmek 
lâzımdır. Kâzım Nami arkadaşımızın üzerinde 
durduğu çocuk meselesi bizim için, müstak
bel hayatımızın temeli olan bir meseledir. Bu 
hususta fikrimiz şudur ki, tedbir almacak za
man vardır, hayatlarını kurtarmak için haki
katen her türlü yardım yapılıyor, fakat bizim 
içimizden gelen şudur, evlâdlık namı altmda, 
hatta manevî evlâd olarak da şunun, bunun eli
ne bu çocuklar tevdi edilemez. Bunlar mille
tin, Türk milletinin çocuklarıdır. Bunlara mil
let bakacak, bunları millet okutacak, millet 
büyütecek, bunlar kaybolan ailelerinin ileride 
temelini teşkil edeceklerdir. Arkadaşlar, iste
diğimiz, sorduğumuz sual bunun üzerinde ve 
buna göre bir tedbir alınması ve bu yola gi
dilmesidir, ricamız ve istediğimiz budur. (Al
kışlar) . 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAŞ (Konya) — 
Geçenlerde, felâketi ilk haber aldığımız gün
lerde bütün millet yardıma koşuyorken ve Millî 
yardım komiteleri teşekkül ediyorken burada 
ayni zamanda Çocuk esirgeme kurumunu tem
sil eden arkadaşımız, kurumun da 150 ve hat
ta 200 çocuk alabileceğini ifade buyurdular. 
O zaman çok buhran içinde olduğumuz için 
bu ifadenin mahiyetini iyice muhakeme etme
dim. Bilâhare arkadaşlarım da benim gibi bu
nun azlığının farkma vardılar. Memleketin 
umumî hayatında tıpkı Kızılay gibi çok faal 
olması lâzımgelen, böyle felâketli zamanlarda 
nihayet 150 - 200 gibi değil bütün çocukları, 
aded tasrih etmeksizin himayesine alması lâ-
zımgelirdi. Bu hususta ileriye aid bir formül 
arzedeceğim. Ziya Gevher arkadaşımız benim 
maksadımı çok iyi ifade buyurdular. Çocuk 
esirgeme kurumu yapabileceğini yaptıktan son
ra geri kalacak bazı çocuklar vardır ki bun
lar bazı vilâyetler tarafından himaye olunu
yorlar. Meselâ, Adanada 600 çocuk himaye ve 
yardım görmektedir. Bizim komşu milletler 
arasında bile, benim gördüğüm meselâ, Faler 
limanındaki çocuk teşkilâtına âdeta gıbta et
tim, hased ettim. Bizde Çocuk esirgeme kuru
mu var da niçin böyle bir kamp teşkil etmi
yor ve memleket çocuklarını himayesine almı
yor? Memlekette mutlak surette böyle kimse
siz çocukları, eğer Çocuk esirgeme kurumu ko
rumaya muktedir değilse, diğer teşekküllere 
vermek lâzımdır. Bu çocukların mutlak hima
yeye ihtiyacı vardır. Bunun için ne yapmak 
lâzımgelirse yapalım. Aded yok. Katği, sarih 
ve umumî... 
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DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka

daşlar, bendeniz teşkilât hakkmda ve saire hak
kında mütaleada bulunmayacağım. Yalnız fe
lâketi hepimiz takdir ederiz ve burada onu izah 
etmeğe» lüzum da yoktur. Fakat duyuyor ve işi-
diyoruz M, bir çok yavrular yetim kalmıştır. 
Bu yavruları bağrımıza basacağız, bizim yavru
larımızda. Şüphe yoktur ki, Türk milleti bü
tün bu yavruları bağrına basar. Fakat bendeniz 
nasılsa bu hususta arkadaşlarla ittifak ede
miyorum. Biz onlardan birer tane alırsak hiz
metçi niyetine almayız. Böyle bir şey asla ha
tırımdan geçmez. Böyle felâketten arta kal
mış yavruları alalım da hizmetçi yapalım, Türk 
milletinin bu asla hatırından geçmez. Biz bun
lardan birer tane alalım, onları yetiştirmek 
için bağrımıza basalım. Bendeniz arkadaşlarla 
hususî konuşurken de bunu rica ettim. Vakia 
Kurum da bakar, Türk milleti de bakar. Biz 
birer tane sıcak koynumuza alırsak, onları mek-
tebde okutursak, yetistirirsek Türk milletine* 
olgun yavrular yetiştirmiş oluruz. Bunu Hükü
met mi yapacak veya bir teşkilât mı yapacak? 
Bendeniz rica ediyorum. Bunları bir teahhüd 
mukavelesi mukabilinde evlâd makamında ala
lım. Bası arkadaşlar, belki mirasından bir şey 
vermek istemez. Bunu mevzubahs etmek iste
miyorum. Nihayet onları da kendi evlâülan 
gibi mektebe koysun, okutsun ve mektebden çık
tıktan sonra millete teslim etsin. Bu, çok yerin
de bir karardır arkadaşlar... 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; doktor arkadaşım Çocuk esirgeme 
kurumundan bahsettiği için bir kaç söz söyleme
yi bendeniz de lüzumlu buldum. Felâketin vu
ku bulduğu günden itibaren Çocuk esirgeme ku
rumu bu çocuklarla çok yakmdan alâkadardır. 
Felâket görmüş mmtakalarda altı yaşına kadar 
ve altı yaşından on iki yaşma kadar ne kadar 
çocuk varsa bunlarm hepsinin barındırılması 
için bazı merkezlerimize yazdık ve bilhassa 
sıcak olan mmtakalarda hazirana kadar ne ka
dar çocuk barındırabileceklerini sorduk. Bunlar 
bize hazirana kadar 1 200 çocuğu barındırabi
leceklerini bildirdiler. Bunun üzerine diğer 
merkezlere tamim yapmak lüzumunu hissetme
dik. Keçiörendeki müessesemiz 200 küçük ço
cuğu kabul edecek vaziyettedir. Daha fazla im
kân olsaydı, binlerce alırdık. 

Doktor arkadaşımız Yunanistandaki çocuk 
esirgeme kurumundan bahsetti. İtiraf etmek 
lâzımdır ki, büyük bir millî vazifeyi üzerine al
mış olan Çocuk esirgeme kurumu icabettiği ka
dar yardım görmemektedir. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Kim 
demiş?.. Herkes verir. 

Dr. FUAD UMAY (Devamla) — Yardım 
gördüğümüz nisbette mümkün olanı yapmak
tayız. Keçiörende bir müessese yaptık, yakında 

resmi küşadı olacak, lütfen gidiniz görünüz, 
göksünüz iftiharla dolacaktır, arkadaşlar. Dok
tor arkadaşım da görürse o vakit anlayacak
tır ki, Yunanistanda değil, belki bir çok yerler
de böyle bir müessese yoktur. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Sual sora
cağım. 

Dr. FUAD UMAY (Devamla) — Çocuk me
selesi memleketimizin en mühim meselesidir. 
Eski devirler bize çok acı meseleler bıraktı. Bun
larm arasmda çocuk meselesi başta geliyor. Za
manı gelince tabiî bundan daha mufassal suret
te bahsetmeği çok arzu ederim. Şunu ifade et
mek isterim ki arzettiğim gibi ilk günden itiba
ren biz bu işle çok yakmdan alâkadarız. 1 200 
çocuk için yer temin ettik. Bu mikdarı bulabilir
sek üst tarafı için de yer teminine amadeyiz. Bu 
hususta bizim tecrübemiz yeni değildir. Harekâ
tı milliyenin ilk zamanlarında Mareşal Fevzi 
Çakmak, yeni bir teşekkül olmamıza rağmen 
bize bir telgraf çekmişlerdi. Bir hafta zarfmda 
Ankara halkmm hamiyeti neticesi olarak 1 500 
çocuk için yer temin ettik. Bunlarm içinden 
doktor olanlar var, hukuk mektebini bitirenler 
var, baytar olanlar var. Bu günkü vaziyette ilk 
heyecanla, anasız, babasız çocuklar dahi kafile
lerle başka taraflara göndermişlerdir. Buralar
da bu çocuklar ne kadardır; tesbit ediyoruz, fa
kat, bunlar hakkmda henüz katği bir cevab al
mış değiliz. 1200, 2000 ve belki daha fazlası için 
müreffeh bir surette yer temin etmek veyahud 
da Hükümetin ileride açacağı müesseselere ver
mek mümkün olacaktır. Şunu arzedeyim ki ev-
lâdlık meselesi de cemiyetimizin ve cemiyette ça
lışan insanlarm hassasiyetle alâkadar oldukları 
bir iştir. Arkadaşlar, bilhassa kız çocuklarma 
öyle mezalim yapıldığını görmüşüzdür ki, yürek
ler parçalar. Bunun için evlâdlık vermeyi ter
cih etmiyoruz. Ancak bu iş kurumun kendi kud
retleri fevkinde çıkarsa o zaman muvakkaten 
bazı yerlere çocuk vereceğiz. Çocuk esirgeme ku
rumu icab eden vazifesini yapmıştır, yapmakta
dır ve yapacaktır (Alkışlar, müzakere kâfi ses
leri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Felâketi müteakib 
her taraftan bazı aileler çocuk istediler. Ben de 
Durak Beyin fikrine iştirak etmiyeceğim. Çünkü 
evlâdlıklara ne muamele yapıldığını biliyoruz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — İftira 
ediyorsun Türk milletine. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Hepimizin evlâ
dı vardır. İkisi bir araya gelince yaramazlık 
yaparlar ve muhakkak birisini tekdir ederiz ve 
çocuk müteessir olur. Kendi çocuğumuza böyle 
yaparsak bittabi diğer çocuklara daha fenası ya
pılır. Bilhassa böyle öksüz çocuklar daha hassas 
olurlar ve ufak bir şeyden fazla müteessir olur
lar. Binaenaleyh Çocuk esirgeme kurumunun 
hizmetini takdir edelim. Bu teşekkülü takviye 
ederek çocukları bunlara verelim. Evlâdlık nami-
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le alınan babasız ve yetim ve öksüz çocukların 
ileride adı babasız, anasız, yetim ve öksüz ka
lır. Baştokmağı olur. Onun için bendeniz bun
ların sureti mahsusada toplanıp Hükümet tara
fından okutulmasını veyahud Himayei etfalin 
takviyesile oraya verilmesine taraftarım. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsaade buyurunuz. Arkadaşa cevab vermeğe 
mecburum. Demin buradaki maruzatım Çocuk 
esirgeme kurumunun başkanlığını yapmakta 
olan muhterem meslekdaşrm Fuad Beyin ev
velki haftalardaki beyanatlarına, zapta geçen 
beyanatları üzerine idi. Burada 150, nihayet1 

200 çocuk zikrettiler. Halbuki şimdi vaziyetin 
daha büyük rakamlara varışım ve yardımla
rın daha büyük olduğunu söylüyorlar. Bu iza
hatlarına teşekkürler ederim. Burada bir şey 
söylediler. Dediler ki, kâfi yardım görmüyo
rum. Hilâliahmere, Kızılaya bütün millet yar
dım ediyor da, herkes bu hayırlı müesseseden 
memnun oluyor da ayni mübarek vaziyette bu
lunan Çocuk esirgeme kurumu yardım görmü
yorsa bu millete aid değildir. Çalışmanın esa
sını mutlaka değiştirmek lâzımgeliyor (Gürültü
ler). Bu hakkımı muhafaza ediyorum. Icab 
eden teşebbüsü yapacağım (Gürültüler, müzake
re kâfi sesleri). 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Efendim, 
sözlerim yanlış anlaşılmasın, bendeniz yardım 
görmüyorum dediğim zaman bu felâket gün
lerini kasdetmedim. Bilâkis bu felâket zama
nında kuvvetleri tevhid etmek suretile Kızılayı 
mümkün olduğu kadar takviye etmeğe çalış
tık. Demin arzettiğim bütün sözlerim buna ma
tuftu. Yardım sevenler cemiyeti Parti binasın
da bir toplantı yapmışlardı. Beni de davet et
tiler, gittim, müzakerelerde bulundum. Orada 
geçen sözler bu yardımın bir kaç haftaya mün
hasır olmadığı şeklindedir. Hk teşekkül zama- | 
nındanberi müzaheret görüyoruz, Partiden, Hü- I 
kûmetten çok yardım görüyoruz, fakat nihayet 
bu yardım daha fazla manevidir. 

Arkadaşlar; şunu ifade edeyim ki, yalnız 
burada bizim cemiyetin Devlete yardımı 25 000 
liradır. Muhtelif vergiler, şunlar, bunlar.. Hü
kümetten gördüğümüz yardım 18 000 liradır. 
Bütün Ankara halkınm fakir kadınlarını parasız 
yıkıyoruz. Çocuklarını parasız yıkıyoruz. Bil
hassa temizlik için mekteblerde çok güzel bir 
yol açılmıştır. Belediyeye verdiğimiz su parası 
dört bin liradan fazladır. Ne olur belediye biz
den bu parayı almasada halka yardımımızı da
ha fazla yapsak.. Bu gün (24) kurna Ankara-
nın fakir kadınlarına ve çocuklarına aguşunu 
açmıştır. 

Biz bu günler için arzettiğim gibi yardım is
temedik. Bütün yardımların bir yere tevcih 
edilmesi için şu son zamanlarda dahi bize rad
yo ile, telefonla müracaat edenleri dahi bu gün I 

— 74 

Kızılaya tevcih ettik. Bendeniz bu zamanda 
Çocuk esirgeme kurumuna yardım yapılmasını 
muvafık bulmadım. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu felâkete 
uğrayan kardeşlerimizin çocukları böyle şurada 
burada perakende gezemez. Hepimiz bu yavru
ları koynumuza alırız. Fakat bendeniz Himayei 
etfal cemiyetinin vazifesini yapmadığına kani
im (Alkışlar). 

Arkadaşlar; iki yüz çocuğa bakıyorum de
meğe koskoca bir cemiyet utanır, memleket na
mına.. İki yüz çocuğu bana verin ben bakarım. 
İki yüz çocuğu almakla sanki Himayeti etfal 
vazifesini yapmış. Bu felâkete uğrayan ve ana
sız, babasız kalan yavruların hepsi alınacaktır. 
İki yüz çocuğu verin bana kendi karımla, ço
cuğumla ben bakarım. Rica ederim bu işi hal

ledin (Alkışlar). 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; mesele gayet basittir. 
Yardım gayet kolay olabilir, kısaca arzedeyim. 
Erzincanm çocukları bundan 20 sene evvel 
üzerlerine bütün şark çocukları da eklenerek 
böyle bir felâkete maruz kalmışlardı. Bunları 
yalnız C. E. Kurumuna bırakmamalıdır. Ordu
da, o zaman bizim yaptığımız gibi bütün alaylar 
derhal nerede çocuk buldularsa himayesine al
sınlar, onları merkeze yollasmlar. Bu gün Erzu-

rumda gayet güzel müfettişlik dairesi vardır. 
yanında güzel bir halkevi de mevcuddur. Bu 
çocukları derhal oraya sevektmelidir. Onları ka
tiyen öteye, beriye dağıtmamalı, derhal oraya 
sevketmelidir. Ordunun da muavenetinin inzi-
mamile bunları bir araya toplayalım ve buralar 
da talim ve terbiyesini temin edelim. Eğer bu 
çocuklar bir araya getirilmezse belki bir daha 
analarını, babalarını da bulamazlar. Bunların 
misallerine çok şahid oldum. Himaye dolayısile 
bunları yanına alan kimseler maatteessüf istis
mar ediyorlar. Hattâ dolambaçlı yollardan gi
derek çocukları, analarına, babalarına bile gös
termemişlerdir. Onun için acilen yapılacak şey 
bütün Hükümet şubeleri elele vererek hazır Er-
zurumda binalar vardır, çocuklar orada topla
nır, bir heyet talim tedrisine, bir heyette ba
kımlarına yardım eder. Bunları yalnız Kızılayın 
ve Ç. E. Kurumunun üzerinde bırakmamalıdır. 
6 bin çocuğu şarkta biz bu suretle kurtardık. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Emin 
Beyin Fuad Bey hakkında söylediği çok sert 
sözlere eminim ki, arkadaşların heyeti umumi-
yesi iştirak etmez. Bunu sükût ile geçiştirir-
sek muvafık olmaz kanaatindeyim. Yirmi sene-
denberi hayatını bu müesseseye vakfeden Fuad 
Beye ben kendi hesabıma teşekkür etmeyi bir 
vazife bilirim. (Bravo sesleri). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Fu
ad Beyin hizmeti, kabili inkâr değildir. Mües
sesenin ilk teşekkülünde Amerikaya, Hindistana 
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kadar gitti. Bu esası kuran Fuad Beydir. Mec
lisi Âliden rica ederim, bu zihniyetle hareket et
mesin. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Ne yaptı? 
ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Devamla) — 

Daha ne yapsm, Amerikaya, Hindistana kadar 
gitti. Hiç bir şey yokken bu müessesenin esa
sını memlekette o kurdu Niçin inkâr ediyorsu
nuz; ayıb değil mi? 

MIALİYE V. FUAD A&RALI (Elâziğ) — 
Arkadaşlar, seylâbzedeler yani seylâbtan ara
zisi müteessir olan yahud her hangi bir kurak
lık gibi âfet dolayısile zarar görenler hakkında 
mevzuatımız arasında ahkâm mevcuddur. Bunun 
daha ziyade tevsii lâzımgelib gelmeyeceği tah-
kika muhtaçtır. îlk ağızda yapılması lâzım ge
len muavenet yapılmıştır. Neticede Hükümetin 
yapacağı tahkikat ve tedkikat sonunda eğer 
mevcud olan ahkâmı muhaffifenin fevkinde 
daha fazla hükümler koymak lüzumu tebarüz 
ederse ayrı bir kanunla gelmeyi ve tasvibinizi 
rica etmeyi kararlaştırdık. Eğer muvafakat 
buyurursanız bunu yalnız zelzeleden musab 
olan felâketzedelere hasredelim. Arkadaşımız 
da muvafakat buyururlarsa bunu ayrı bir ka
nun mevzuu olarak tedkik edelim. 

MUHÎDDÎN BAHA PARS (Bursa) — Bu, 
arazisi su altında kalıp ta mahsulâtı mahvolan-
lara aid değildir. Benim takririm yalnız evle
ri, dükkânları yıkılanlara, bilhassa evleri yıkı
lanlara aiddir. Zannederim bu kanunda bu yok
tur.. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI ( Elâzığ ) — 
Evet, yapılacak tedkikat neticesinde ne lâzım-
gelirse onları derpiş eden ayrı bir kanunla gel
mek daha iyi olur. (Muvafık, muvafık sesleri). 

MUHÎDDÎN BAHA PARS (Bursa) — Ma
demki ayrı bir kanunla geleceklerini söylüyor
lar, ben de takririmi geri alıyorum. 

BESÎM AT AL AY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bir müesseseyi yıkmak hüner değildir, yap
maktır hüner olan. Büyük savaştan sonra (ök-
söz yurdları) yapıldı memleketin şurasında, bu
rasında. Sonra tuttuk, biz bunları birden bire 
kaldırdık, attık sokaklara memleket çocuklarını. 

Memlekette öksüz mü kalmadı, memlekette 
kimsesiz mi kalmadı? Memleketin neyi yoktu, 
acaba niçin bunları yıktınız? Artık bu bir gü
nahtır, bir derddir. Bütün bunların yeniden 
açılması lâzımdır. O zaman Darüleytamlara 
yardım olmak üzere sigara fiatleri üzerine 20 
para zam yapıldı, halâ bu paraları veririz. 

BAŞKAN — Bu, mevzuumuz haricindedir. 
BESÎM ATALAY (Devamla) — Nitekim Hi

caz hattı için pul zammı olmuştu, bunu da ha
lâ veririz. Vergisi verilen bir şeyin yeniden 
yaşatılmasını rahîm Hükümetimizden dilerim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
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reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakada zarar görenlere yapıla

cak yardım hakkmda kanun 
MADDE 1 — Erzincanda ve Erzincan yer 

sarsıntısından müteessir olan mmtakanın îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan ma
hallerinde, umumî muvazeneden maaş ve ücret 
alan memur ve müstahdemlerden yardıma muh
taç olacak derecede malen veya bedenen ehem
miyetli zararlara uğradıkları mahallî idare he
yetlerince tasdik olunanlara maaş ve ücretleri 
tutarının iki mislini ve mütekaid ve yetimlere 
maaşları tutarrnm üç mislini geçmemek üzere 
îcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek mik-
darda avans verilir. Henüz tahsis muamelesi 
yapılmamış olan yetimlere avans itasmda, ye
tim maaşma veya ikramiyeye mesned olan me
muriyet maaşları esas tutulur. Bu avanslar maaş 
ve üoretlerden müsavi taksitlerle tevkif olun
mak suretile 1 haziran 1940 tarihinden itiba
ren azamî iki sene zarfmda istirdad olunur. İk
ramiyeye müstehak olanların borçlan ikramiye
lerinden tevkif edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimler
den nüfus kayidleri ziyaa uğramış bulunanların 
istihkak iddialarının tevsiki için idare heyetleri 
mazbataları da kabul olunur. Bu maddenin tat
biki için nüfus dairelerinden alâkadarların ta
lebi üzerine verilevek kayid suretlerile idare 
heyetlerince verilecek mazbatalar her türlü harç 
ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Kanunun 
başlığı Erzincan felâketinden diyor, madde de 
böyle başlıyor. Halbuki felâket yalnız Erzin
canda değil umumidir. Encümen de muvafakat 
ederse daha şümullü bir ifade ile yazılmasını ben
deniz teklif ediyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Başlangıç fıkrası 
hakkmda bir takririm vardı. 

BAŞKAN — Affedersiniz. Takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin başındaki ilk fıkranm aşağıdaki 

şekilde yazılmasını teklif ederim. 
Yozgad 

Sırrı İçöz 
«Yer sarsıntısından dolayı Erzincan ve Er

zincan mmtakasma icra... » 
BAŞKAN — Evvelce izah ettiler, maddenin 

yalnız Erzincan havalisile alâkası varmış mana
sı çıkıyormuş, bu tabirin daha iyi izah edeceği
ni söylemişlerdi. 
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RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Erzincan 

mıntakası demek kâfi gelmez. 
MUHTELİT E. M. M. NEVZAD AYAŞ (Bur

sa ) — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda 
müzakere cereyan ederken muhterem Sırrı Içöz 
arkadaşımızın mütaleasma cevab vermiştim. 
«Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından...» 
maksad, Erzincan merkez olmak üzere bu zel
zeleden müteessir olan yerlerin ifadesidir ve ta
bir kâfidir zannederim. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Tak
rir de teşevvüşü mucibdir. Hareketi arzden mü
teessir olan menatıktan dersek. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Efendim lâyihanın metnindeki ifade 
muhterem iki arkadaşımızın istediklerini daha 
şümullü olarak ifade ettiğinden bunu değiştir
meye lüzum görmüyoruz. Çünki Erzincan zelze
lesi tabiri adeta bu zelzele için alem olmuştur. 
Bu itibarla değiştirmeye lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Merkezi Er
zincan denilirse tam maksad ifade edilmiş olur. 

BAŞKAN — Erzincan zelzelesi alem olmuş
tur diyorlar. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Mazbata mu
harririnin alem oldu dimesile alem olmaz. 

BAŞKAN — Ben takriri reye koyacağım, siz 
reyinizi kullanırsınız. Takriri reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Takrir reddolun-
muştur. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mahal
lerde, mülhak bütçeli idarelerle hususî idare ve 
belediyelerden ve 3659 sayılı kanuna tâbi mües
seselerden maaş ve ücret alan memur ve müs
tahdemlerle mîütekaid ve yetimlerden birinci 
maddede yazılı şekilde zarar gördükleri tasdik 
edilecek olanlara ayni maddede yazılı şekil ve 
mikdarda avans ita ve istifasına alâkalı vekiller 
mezundur. Henüz tahsis muamelesi yapılmamış 
olan yetimler hakkında da birinci madde hük
mü tatbik olunur. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek 
avansların tediyesine malî istitaatı müsaid ol
mayan belediyelerle vilâyet hususî idarelerine 
bu avansı karşılamak üzere Maliyece kredi aç
tırılır. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Bu maddenin 
son fıkrasındaki hükmün tatbikatını kolaylaş
tırmak için bir mülâhaza arzedeceğim. Maliye
ce kredi açtırılır diye bir hüküm vardır. Bun
daki maksadı Maliye vekilinden sordum. Öğ
rendiğime göre Hazinenin kefaletile bir kredi 
açılması maksuttur. Mazbata muharriri de bu 
maksadı ifade ettiler. Hakikaten de tatbikatta 
da Maliyece herhangi bir müessiseyi maliyeye 
kredinin açtırılması için Hazine kefaleti isten
mektedir. Bu müesseselerin nizamnamelerinde de 
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bu kefaleti istemek hakkmda ahkâm vardır. Bu 
itibarla bu hükmü «Hazinece kefalet edilmek 
suretile kredi açtırılır» şeklinde tashih edersek 
maddeye bir vuzuh verilir ve tatbikatta da her 
hangi bir yanlışlığa mahal kalmaz. Kolaylık 
olur. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Encümen böyle bir kayid koymaya 
muvafakat ediyor. Zannederim ki Maliye veki
li de bir şey demez. 

BAŞKAN — Teklif edilen şekli bilâhara tes-
bit edersiniz. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin son fıkrasındaki "Maliye

ce kredi açtırılır,, ibaresi yerine şifahen arzet-
tiğim esbaba binaen "Hazinece kefalet edilmek 
suretile kredi açtırılır,, şeklinde tashihini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Faik Baysal 

BAŞKAN —- Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 3 —- Birinci maddede yazılı yerler
deki muvazenei umumiyeye dahil dairelerle 
mülhak bütçeli dairelerin mefruşat, demirbaş, 
tenvir, teshin, kırtasiye, müteferrika, icar bede
li, inşaat, defatir ve evrakı matbua, harcırah, 
tedavi ve yol masrafı ihtiyaçlarına tahsis edil
mek üzere her dairenin 1939 malî yılı bütçesinin 
tasarrufu mümkün olan tertiblerinden o daire 
bütçesinde açılacak hususî bir fasla İcra Vekil
leri Heyeti kararile münakale yapılabilir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Burada, "bi
rinci maddede yazılı yerlerde,, deniliyor. Hal
buki birinci maddedeki yerlerin hangi yerler 
olduğu musarrah değildir. Birinci maddede 
Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntaka deniyor. Binaenaleyh encü
men, şimdi bu maddede geçen birinci madde
deki tabirine biraz kanunî sarahat ve vuzuh 
vermek suretile ilâve yapılması lâzımgelir. 
Yoksa yarın Divanı muhasebat, yahud her han
gi bir müessese tereddüd eder. Filân yer dahil 
mi diye tereddüdü mucib olur. Tatbikatta bu
nun hududunun tahdid edilmesi icab eder. En
cümenin bu noktayı bilhassa bu vesileden isti
fade ederek iyice tavzih etmesini istirham ede
rim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NEVZAD 
AYAŞ (Bursa) — Birinci maddede yardım gö
recek yerlerin hududunu İcra Vekilleri Heyeti
nin tesbit edeceği yazılmıştır. Öbür maddeler
de de bu tekrar edilmedi. Fakat maksad bu-

76 — 
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dur. Mamafih Feridun Fikri arkadaşımızın 
teklifi veçhile daha fazla vazih olması için "bi
rinci madde mucibince İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilecek yerlerde,, denilebilir.. 

BAŞKAN — '' Birinci madde mucibince icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde.. „ 
diye tasrihini istiyorlar Bu şekilde maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bu karara göre 
bundan evvelki maddenin de bu şekilde tashihi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Geçmiş bir maddedir, tekrar 
avdet edemeyiz. 

MADDE 4 — Yer sarsıntısından zarar gören
lere yardım maksadile zelzelenin vukuu tari-
hindenberi ecnebi memleketlerden gönderil
miş ve gönderilecek olan her türlü eşya, malze
me, erzak ve vasıtalar, mezkûr tarihten itibaren 
bir sene müddetle gümrük resmile her türlü ver
gi ve resimlerden ve belediye resimlerile Dev
letçe idare edilmekte olan limanlarda liman üc
ret ve resimlerinden muaftır. 

Dr. HÜSAMEDDÎN KURAL (Ağrı) — Lâ
yihanın 4 ncü maddesile arzu edilen muafiyetler 

mevcud kanunlarımıza göre temin edilmiştir. Çün
kü gerek bu felâkette ve daha evvelki hâdiselerde 
her hangi bir suretle memleketimize hariçten 
veya Kızılhaçlardan, her hangi bir suretle yapıl
mış yardımlar, Türkiye Kızılayı namına kabul 
edildiği takdirde bilcümle rüsumdan muaftır. 
Bunun için mevcud olan kanun 10 şubat 1332 ta
rihlidir. Bu kanunun ikinci maddesi şu suretle 
yazılıdır : 

« Madde 2 — Harb ve sair afat vukuunda 
Hilâliahmer cemiyeti namına ve anınla birlikte 
hizmet etmek üzere Hükümetin müsaadesile ge
lecek olan Hilâliahmer ve Salibiahmer heyetleri 
namına vürud edecek alâtı tıbbiye ve mualecat 
ve levazımı sıhhiye ve fenniye ile Heyeti mezkû-
renin maksadı teşekkülâtına hadim bilcümle eş
ya ve erzak ve malzeme Crümrük resminden ve 
rüsumu belediyeden ve her nevi tekâliften mu
aftır ». 

Bu kanun elyevm meridir. Çünkü bu spn felâ
ket esnasında hariçten yapılmış eşya yardımları 
memleketimiz dahiline Kızılay namma kabul 
edilmiş olduğundan, onun elile tevzi edilmek
tedir ve edilecektir. Bunun için dördüncü mad
de hükümleri eski kanunlarda mevcud olduğun
dan bendeniz bunun lüzumu olmadığına kaniim, 
bu maddenin lâyihadan kaldırılmasını teklif 
ederim. 

MUVAKKAT E. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarımızın müta-
leaları esas itibarile variddir. Yani Kızılay va-
sıtasile gönderilecekler kanunen müemmendir. 
Fakat bu maddede kasdımız Hükümet namı
na ve her hangi nama olursa olsun bütün irsa-

lâtın muafiyetinin temin edilmesidir. İfademiz
de o tarzdadır. Buyurdukları maksad bunun 
zımnındadır. O hüküm esasen bakidir. 

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

MADDE 5 — Erzincanda ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mahallerde : 

A) Sahib ve zilyed bulunduğu veya kira ile 
oturduğu evi yıkılmış veya içinde barınılmaya
cak derecede rnahiv ve harab olmuş bulunanlar 
namma mezkûr mahallev varidat dairelerince 
423, 797, 1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 2430, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil ve 
tadilleri mucibince zelzelenin vukuu tarihine 
kadar tahakkuk ettirilib te henüz tahsil edilme
miş olan kazanç, iktisadî buhran vergilerile ruh
sat ve unvan tezkeresi ve vergi karnesi harçları, 
hayvanlar, arazi, bina, bina buhran, muamele, 
muhtelif maddeler istihlâk, veraset ve intikal, 
yol vergilerile bilûmum belediye vergi ve resim
leri ve zamları terkin olunur. 

Belediyelerle hususî idarelere aid vergi ve 
resimlerin terkini kendi usulleri dairesinde ve 
diğer vergilerin terkini mahallî idare heyetleri 
kararile yapılır. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan zama
na aid olub henüz tarh ve tahakkuk ettirilme
miş olan vergiler tahakkuk ettirilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturulamıya-
cak derecede mahiv ve harab olmamış olanlar
dan ticarethanesi veya akarı yıkılmış veya ma
hiv ve harab olmuş bulunanların yalnız bu tica
rethane ve akarlarından mütevellid vergiler hak
kında da (A) fıkrası tatbik olunur. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Efendim; de
min temas edildiği gibi, Erzincanda ve Erzincan 
yer sarsıntısında... Bunu da deminki formül ha
linde birinci maddede olduğu gibi, (icra Vekil
leri Heyetince tayin edilecek yerlerde..) diye tas
rih edersek iyi olur. Çünkü bir vergi mevzuu
dur; vuzuh olması lâzımdır. Sonra, Heyeti Ce-
lileniz kabul buyurursa üçüncü maddede, Feri
dun Fikri arkadaşımızın teklifi üzerine (Birin
ci maddede yazılı mahallerde) tabirini koyduk. 
Tensib buyurursanız aynı ibareyi ikinci mad
de de zikredelim. Böylece kanunda intizam te
min etmiş oluruz. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Esasen ifadeye müteallik olan bu 
tadilin encümence muvafık olduğunu arzetnıiş-
tim. Binaenaleyh insicamı muhafaza için Kemal 
Ünal arkadaşımızın teklifi veçhile tadili muva
fık olur. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Efendim, Erzin
canda ve Erzincan yer sarsıntısında deniliyor. 
Erzincanda bir yer sarsıntısı oldu, Erzincan ha
rab oldu, Allah bir daha göstermesin. Erzincan 
sarsıntısından bir iki gün sonra zelzeleden ha-
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rab olan yerler vardır. Eğer Erzincanda sarsın
tı olduğu gün vuku bulan felâketi o gün müte
essir olan yerlere münhasır addediyorsak diğer 
yerler hariç kalır. Demin takrir verirken bunu 
unutmuştum. Burada ikinci olarak zikredilen 
Erzincan kelimesi kaldırıldığı gibi maksad hâ
sıl olmuş olur. Bu suretle ibare (Erzincanda ve 
yer sarsıntısından müteessir olan sair yerlerde) 
şeklinde olursa maksad daha iyi temin edilmiş 
olur. 

FUAD GÖKEUDAK (Konya) — Efendim, 
kanun lisanının bir vekarr vardır. Birinci mad
denin başka, ikinci maddenin başka şekilde ol
ması doğru değildir. Zaten Meclisi Âli ikinci 
maddeyi bu suretle kabul etmekle, birinci 
maddeyi de zımnen bu veçhile kabul etmiş de
mektir. Zannederim, mazbata muharriri ar
kadaşımız bu noktaya itiraz etmezler. Yani 
kanunun vekarı, vahdeti itibarile lütfen birin
ci maddenin de bu şekilde tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde reye konmuştur. 
Heyeti umumiyesi reye konulacağı zaman bel
ki bu hususta bir muamele yapmak imkânı 
olur. Beşinci maddenin ilk iki satırı kalkacak 
ve yerine : «Birinci madde mucibince icra Ve
killeri Heyetince tesbit edilecek yerlerde : » 
cümlesi konacak ve maddenin mabadi aynen 
kalacaktır. Bu şekilde beşinci maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci maddenin baş tarafına ilâve edilen 
cümle, ikinci maddeye de şamildir. 

MADDE 6 — 3437 sayılı kanunun, ekici ile 
alıcı arasında tütün alım satımının denk halinde 
yapılacağı hakkındaki 49 ncu maddesi hükmü, 
zelzeleden zarar gören mıntakalarda 1939 yılı 
mahsulü tütünlerin alım ve satımında tatbik 
edilmez. 

Bu mmtakalar îcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Fevkalâde tahsisat kanununa ek kanuna rey 
vermeyen zevat varsa lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

3 —• Orman. umum ırıüdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde 110 190 liralık münakale yapılması 
hakkında, kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/291) \\\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde 110 190 liralık münakale yapılması

na dair kanun 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde yazılı fasıl
ları arasında (110 190) liralık münakale yapıl
mıştır. 

Münakale cedveli 
Tenzil Zam 

F. Muhassasatm nevi Lira Lira 

19 Harita ve kadastro 110 190 
BAŞKAN — Kabul 
edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edil
miştir. 

31 Maaş 10 400 
BAŞKAN — Kabul 
edenler . . . Etmeyen 
ler . . . Kabul edil
miştir. 

35 Masarifi umumiye 99 790 
BAŞKAN — Kabul 
edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte ka

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

4 — Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda 
sütun olarak kullanılmak üzere dışarıdan geti
rilecek kerestenin kilosundan alınmakta olan 
resmin beş kuruşa indirilmesi hakkında J/48, 
Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâ-
tın gümrük resimlerinin indirilmesi hakkında 
1/102, hariçten memlekete idha.l edilecek kok 
kömürü gümrük resminin indirilmesi h id? kında 

| .1] 5.5 sayılı basmayazı zabtın souundadır. 
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1/219 sayılı kanun lâyihalarile inhisarlar ida
resinin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdan tedarik 
edilecek sandıktık tahtaların gümrük resmin
den 229-4 sayılı kanunun verdi salâhiyete isti
naden tenzilât yapıldığından keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/98 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve Ik-
tisad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir, maddelere geçiyoruz. 

Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin güm
rük resimlerinin tadili hakkındaki 2294 sa
yılı kanuna tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 
ittihaz edilen kararların tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden : 

A) Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sü
tun olarak kullanılmak ve îktısad vekilliğince 
tayin edilecek mikdan tecavüz eylememek üze
re idhal edilecek ve îktısad vekilliğince bu ka
nunun neşrinden evvel tesbit edilen mikdara 
münhasır olmak üzere Maden direği limited 
şirketi tarafından getirilmiş ve getirilecek, güm
rük tarifesinin 284 numarasında yazılı kereste
lerin, 

B) Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve ma-
mulâtın, 

O) inhisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı 
için hariçten tedariki icab eden ve gümrük ta
rifesinin 284/D3 pozisyonunda yazılı bulunan 
kerestelerin, 

D) Hariçten idhal edilecek kok kömürünün, 
icra Vekilleri Heyetince 28 - IX - 1938, 

28 - XI - 1938, 2 - XI - 1938, 6 - V - 1939 ve 
31 - VII - 1939 tarihli ve 2/9668, 2/9929, 2/9853, 
2/10922 ve 2/11614 sayılı bağlı beş kıta karar
name ile gümrük resimlerinin tenziline müte
dair ittihaz edilmiş olan kararlar tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

[1] Birinci müzakeresi 2-1 ncü inikad zabt ni
dadır. 

5 — Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ika
met yevmiyesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/285) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelerin müza
keresine geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet 
yevmiyesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Cumhuriyet ordusu Genel Kur
may Başkanının vazifeten seyahatlerinde seya
hat ve ikamet yevmiyeleri vekil tahsisatı namile 
almakta oldukları mikdar üzerinden hesab edi
lir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1453 sayılı kanunun 7 nci mad
desinde bu kanuna muhalif olan harcırah hü
kümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

6 — Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka 
müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 2-156 sayılı ka

nunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/189) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelerin müzakeresine ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müda
faa pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazı deği

şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Gümrüklerde kullanılan bazı 
evraka müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki 

[1] 62 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
[2] 54 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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2456 sayılı ve 28 - V - 1934 tarihli kanunun bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Posta ile harice gönderilen mürasele mad
deleri için gümrük idarelerine ibraz olunacak 
bilcümle evrak müdafaa pulundan muaftır. 

BAŞKAN — Mütalea varmı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

7 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
1918 sayılı kanwnun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihamı ve Adliye ve 
Mitçe encümen Uy, i mazbataları (1/61) |1J 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair olan 7 - I - 1932 tarih ve 1918 sayılı ka
nunun 8, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 40, 45, 50, mu
addel 55, 56, ve muaddel 60 ncı maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8 — Hususî evlerle müştemilâtında 
arama: 

A) Mahallin en büyük idare âmirinin ve
receği yazılı izinler, 

B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı 
halde köylerde muhtar veya vekilinin ve bun
lar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetin
den iki kişinin huzurile, 

C) Arama izni verenlerin evlerinde arama 
icab ettiği takdirde mafevk idare âmirinin iz-
nile yapılır. 

Hususî ev aramaları salahiyetli memurlarca, 
ihtiyar heyetleri arasından ve bulunmadığı tak
dirde mahalle veya köy halkından en az iki ki
şinin huzurile yapılır.. Muvazzaf ve müstahdem 
subaylarla askerî memurların oturdukları yer
lerde arama, mafevk veya hemrütbe bir subay 
huzurile yapılır. 

[1] 57 sayılı basmayazı zabtın semandadır. 

İzin veren makamın işarı üzerine aramada 
bulunacak subayın izamına askerî merciler mec
burdurlar, 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlen
diğini gösteren veya bu suçun isbatma yaraya
cak olan evrak bulunursa sahibinin veya mü
meyyiz olan hısımlarının, bunlar da bulunma
dığı takdirde bu maddenin «B» bendinde ya
zdı kimselerin huzurile mühürlenir ve arama
yı yapan kimselerce alınarak zabıt varakası
nın aslı ile birlikte tahkikat yapan gümrük mu
hafaza kıtaları subaylarile gümrük ve muhafaza 
idareleri âmirlerine verilir. 

Bu mühür kaçakçılık tahkikatını yapanlar 
tarafından sahibinin huzurile, sahibi gelmez ve
ya belli olmazsa ihtiyar heyetinden veya o yer
de oturan kimselerden iki kişi bulundurulmak 
şartı ile açılır ve en kısa zamanda evrak tedkik 
edilir ve suçun işlendiğini gösterenlerle suçun 
isbatma yarayanlar ayrılarak tahkikat kâğıdla-
rile birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve 
askerliğe aid olan evrak da en yakm askerî adlî 
âmire gönderilir. Diğerleri imza mukabilinde 
hemen sahibine iade edilir. Zabıt muamelesine 
karşı alâkalrlarca ceza muhakemeleri usulü ka
nununda yazılı sebeb ve usul dairesinde vazifeli 
merciler nezdinde itiraz olunabilir. 

Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken gö
rülen veyahud kaçakçılık sayılan her hangi bir 
işin yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yer
lerde usulü dairesinde ve hemen aramak için 
gündüz izin almağa lüzum yoktur. 

Bu hallerde arama (A, B, C) fıkraları hü
kümleri dairesinde gece dahi yapılır. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Maddenin (A) bendinde «en büyük ida
re âmirinin» deniliyor, «en büyük mülkiye âmi
rinin» olacaktır. 

Sonra (C) fıkrasından sonra gelen kısmm 
beşinci satırında «askerî memurların oturdukla
rı» yerine «askerî memurların kendilerinin otur
dukları» şeklinde olacaktır, Yani «kendilerinin» 
kelimesi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14 — Türkiyeye giren yolcuların be
yanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eş
yaları arasından çıkan gümrük resmine veya 
inhisara tâbi eşya müsadere olunur. 

Ancak, yolcuların beyanlarını müteakib ya
pılan arama sonunda gümrükten kaçırılmak 
maksadile sandık, bavul, çanta ve bunlara ben
zer eşya kaplarında veya bımlarm muhteviyatın
da gizli tertible yaptırılmış yerlerden veya üs
tünde bulundurduğu eşyaların gizli yerlerinden 
veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarı
lan veyahud ayakkabılarına yerleştirilmiş, vü-
cudlarma sarılmış ve sıkıştırılmış olarak bulu-
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nan resme veya inhisara tâbi eşya müsadere edil
mekle beraber bunu yapan yolcular hakkında bu 
faslm ikinci kısmında yazılı hükümler tatbik 
olunur. 

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

Madde 18 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara idhali veya ihracı memnu 
eşya bildirilir. Bu bildirişten sonra kendilerinin 
beyanları hilâfına olarak üzerlerinde veya eşya
ları arasında memnu eşya çıkarsa bunların mü
saderesine ve kıymetinin beş misli ağır para ce
zasına hükmolunur. 

Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük ida
resine nzasile verirse keyfiyet gümrük idare
since tutulacak ve kendisine imza ettirilecek za
bıt varakasına derç ile iktifa olunarak hakkında 
takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye mü
racaat hakkı da sakıt olur. 

Bu eşyayı 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
dairesinde gizleyerek kaçıranlar veya kaçırma
ğa teşebbüs edenler hakkmda bu faslın ikinci 
kısmı hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edildi. 

Madde 20 — Hakikate aykırı beyanname ve
rilmek veya her hangi bir hile veya suiistimal 
ile muamelesi yaptırılarak eksik resim ve vergi 
verilmek veyahud vergi ve resimlen verilmek
sizin verilmiş ve muamelesi yaptırılmış veya 
vergi ve resme tâbi olduğu halde muafiyete 
tâbi mal gibi gösterilmek suretile memlekete 
eşya soktukları anlaşılanlar hakkmda bir yıl
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bun
dan başka vergi ve resimleri verilmeyen eşya
nın o yerdeki resimlenmiş piyasa değerinin iki 
katı ve eksik vergi ve resim verilerek geçirme 
hallerinde bu eksikliğin beş katı ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu hareketlere iştirak eden memurlar hak
kmda verilecek ceza bir kat arttırılır. 

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

Madde 22 — Kaçakçılık suçları hakkında 
Türk ceza kanununun müruru zaman hükümle
ri cereyan eder. 

Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği ve 
başka bir ceza tayin etmediği yerlerde, müsa
dere edilecek gümrük resmine tâbi eşya an
cak vakanın işlendiği sırada müsadere edile
bilir. 

Müsadere hakkı düşen veya takibi müru
ru zamana uğrayan eşya için bedel ve resim 
aranmaz. 

Müsadere kararı katğileşrneden suçlusu ölen 
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veya suçu affe veya müruru zamana uğrayan: 

A) Gümrükten kaçırılırken yakalanmış ve 
gümrük elinde kalmış resme tâbi eşya, yurda 
sokmak isteyen sahibine vergi ve resimleri ve 
o eşyaya taallûk eden ardiye, nakliye ve ha
maliye gibi masrafları almarak iade edilir. 
Harice çıkarılmak istenildiği halde vergi ve 
resim dahi aranmayıp yalnız ardiye, nakliye 
ve hamaliye gibi masraflar varsa bunlar alınır. 

B) Gümrük kaçağı olduğu şüphesi üzerine 
yurd içinde yakalanmış resme tâbi eşyanın ia
desinde vergi ve resim dahi aranmaz. 

C) Yasak veya i nka ra tâbi eşya iade edil
mez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24 — 23 ncü maddenin üçüncü bendi
ne ve 48 nci maddeye göre teslim olunan kaçak 
eşya, alet ve taşıma vasıtaları haklarındaki mü
sadere kararı katğileştikten sonra, başkalarına 
satılmamak kaydile Kızılay veya Çocuk esirge
me kurumlarına sif kıymetlerinin yüzde 25 i kar
şılığında verilir. 

Sif kıymetler eşyanın bulunduğu hale göre 
alâkalı idarelerce zaptı müteakib takdir edilir. 
Bu kurumların işine elvermeyen veya sif değe
rinin yüzde 25 i ödenmek istenmeyen eşyadan, 
benzerleri kaçak eşyanın sürümünü kolaylaştı
racak neviden olanları imha edilir. Hangi eşya
nın bu neviden olduğu Gümrük ve inhisarlar ve
killiğince zaman zaman tesbit olunur. 

Bu neviler dışında kalan eşya bulundukları 
yerlerde veya idarelerce münasib görülecek yer
lere gönderilerek Gümrük ve inhisarlar vekâ
letince tesbit edilecek usul dairesinde satılır. 
Çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesine 
maruz bulunan veya saklanması masraf ve kül
feti veya tehlikeyi müstelzim olan kaçak eşya, 
alet ve taşıma vasıtaları müsadere kararlarmm 
katğileşmesi beklenmeksizin yukanki kayidler 
dairesinde satılır. 

Bu suretle satılamayan eşya imha edilir. 
İmha edilecek eşya, resmî daire ve müessese

ler veya diğer hayır cemiyet ve teşekkülleri ta
rafından satılmamak kaydile istenirse bedelsiz 
olarak kendilerine verilir. 

Bu maddeye göre verilen ve satılan eşya, 
alet ve taşıma vasıtaları için gümrükçe vergi, 
resim, ücret ve masraf namlarile başka hiç bir 
para aranmaz. 

BAŞKAN — Mütlea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 25 — 14 ncü maddenin birinci fıkra
sı dışında kaçak inhisar eşyasmı istimal veya 
istihlâk etmek üzere yanmda veya her hangi 
bir yerde bulunduranlar ile gümrükten kaçı-
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rılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğu
nu bilerek kendi ihtiyacında kullanmak üzere 
yurd içinde satın alan veya yanında veya her
hangi bir yerde bulunduranlardan kaçak güm
rük eşyasının gümrüklenmiş değerince ve inhi
sar eşyası için hususî kanunlarında yazılı mik-
darda hafif para cezası alrnır ve eşya müsadere 
olunur. Bu cezalar bir liradan aşağı olamaz ve 
lira kesirleri tam lira sayılır. 

Kaçak Gümrük eşyasının tutulduğu yerdeki 
gümrüklenmiş değeri ve inhisar kaçağı eşyanın 
hususî kanunlarında yazılı para cezası yirmi li
rayı geçerse birinci fıkrada yazılı istimal ve 
istihlâk kaçakçılığı filine terettüb edecek hafif 
para cezasının her bir lira veya küsuru için ay
rıca bir gün hesabile hafif hapis cezası da hük
molunur ve eşya müsadere edilir. 

Yukarıki fıkralar hükmü tatbik olunmayacak 
olan ve birinci maddede sayılan sair suçlar için 
altı aydan üç yıla kadar hapisle beraber güm
rük resmine tâbi işlerde tutulan eşyanın güm
rük resmile sair Devlet resimleri tutarmca ağır 
para cezası ve inhisara tâbi işlerde hususî ka
nun ve nizamnamelerindeki para cezası hükmo
lunur ve eşya müsadere edilir. 

Kaçak gümrük eşyası, kaçakçının veya vası
ta, yatak ve ortaklar gibi kaçakçılıkta iştiraki 
olan kimselerin elinden çıkmış olması sebebile mü
sadere edilemediği veya memnu eşyadan bulun
duğu hallerde veya hususî kanun ve nizamname
lerinde para cezası bulunmayan yerlerde yuka
rıki fıkrada yazılı hapis cezasile birlikte kaçak 
eşyanın gümrüklenmiş piyasa değerinin; memnu 
eşya için takdir edilecek değerin iki katı ağır 
para cezası hükmolunur. 

Kaçakçılığı men, takib ve tahkik ile mükel
lef memurlardan birinci fıkrada yazılı suçu iş
leyenler hakkında ikinci fıkra cezası ve ikinci 
fıkraya uyan suçları için o fıkrada yazılı ceza
ların iki katı ve üçüncü ve dördüncü fıkraya 
giren suçları için de üçüncü fıkrada yazılı ha
pis cezasının en yüksek haddile beraber dördün
cü fıkraya göre bulunan değerlerin üç katı ağır 
para cezası hükmolunur. Başka memurların o 
fıkralara uyan suçları için muayyen olan ceza
lan yarrya kadar arttırılır. Ancak bu suretle 
verilecek cezalar üçüncü fıkrada yazılı cezanın 
yüksek haddini geçemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Rey vermemiş zevat varsa lütfen reylerini 
versinler. Rey toplama muamelesi nihayet bul
muştur. 

Madde 40 — Kaçakçılık için vücude getirilen 
teşekkülü idare edenler hakkında hükmedile
cek cezalara iki seneden aşağı olmamak üzere 
sürgün cezası da zammedilir. 

JJapis veya daha ağır cezayi istilzam eden 

kaçakçılık suçlarını birden ziyade işliyenler 
hakkında Türk ceza kanununa göre içtima veya 
tekerrür hükümleri tatbik edilmekle beraber 
sürgün cezası da ilâve edilir. 

Bu kanuna göre bir yıl veya daha çok hapis 
cezasma mahkûm olanların veya kaçakçılığı ti
caret maksadile yapanların cezalarına sürgün 
cezası da zammolunabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılıktan mahkûm olanla
rın cezalarına Emniyeti umumiye nezareti altma 
alınmak cezası da zammolunur. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda yazılı sürgün 
cezası iki seneden fazla olamaz. 

BAŞKAÎN" — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 45 — Gümrük resminden muaf ola
rak idhali lâzrmgelen eşyanın gümrüğe ibraz ve 
muamelesi ifa olunmaksızın idhaline ve beşinci 
madde mucibince tayin olunan mahal ve yollar
dan başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olu
nursa faillerinden mümasil eşyanın gümrük res
minin dörtte biri nisbetinde ağır para cezası alı
nır. 

Beşinci maddede tayin olunan yollardan baş
ka yerlerden memleket dışrna eşya çıkaranlar 
veya bunları çıkarmak için gümrüklere verdik
leri beyannamelerde cins, nevi, mikdar, menşe 
ve gönderileceği yer bakımlarından yanlış beyan
da bulunanlar hakkında 10 liradan 200 liraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur. Şu kadar ki, 
bu fıkra hükmünün tatbikında hususî kanun 
hükümleri mahfuzdur. 

BAŞK1AIN* — Mlütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 50 — Kaçakçılık suçlarını tasni veya 
başkalarına iftira veya kaçakçılık davalarında 
yalan şehadet edenler ceza kanununun bu cürüm
lerden bahseden 283, 285 ve 286 ncı maddelerine 
göre ve üçte bir arttırılarak cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, 283 ncü madde mucibince veri
lecek ceza üç aydan aşağı olamaz. 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Bendeniz bu 
maddede bir noksanlık olduğuna kaniim. Mad
denin aslındaki bazı fıkralar mehakimde içtihad 
ihtilâfını mucib olmuş ve bundan dolayı Hü
kümet bu maddenin tadilini istemiştir. Tadi
li teklif edilen bu maddede Hükümet diyor ki; 
(İkramiyeden faydalanmak veya başkasına za
rar vermek veyahud kendisini cezadan kurtar
mak maksadile bu kanunda yazılı suçlardan 
birini hiç yoktan tertib ve delillerini tasni veya 
ihzar ile başkasına isnad edenler veya tasni edil
diğini bildiği....) Şimdi burada tasni ve iftira su
çunu yapan bir kimse hem kaçakçıkk cezası w, 
hem de tasni cezası görecek. Hükümetin teklifi 
budur. Hükümetin bu teklifi yanlıştır. Zira: İf
tira iki suretle olur. Ya doğrudan doğruya gider, 
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(Ali veya Memed lakın dağdan iki yük kaçak 
madde getiriyordu, ihbar ediyorum) der. Şimdi 
bu suretle iftirada bulunan kimseye yalnız ifti
radan dolayı ceza vermek lâzım gelir. Halbuki 
Hükümetin teklifinde bu kimseye hem kaçakçı
lık cezası hem de tasni cezası verilsin deniliyor, 
bu ise doğru değildir. Bir fiilden dolayı bir kim
seye iki ceza vermek adalet kaidelerile kabili te
lif değildir. Bu noktada encümenle beraberim. 
Fakat bir cihet var ki o da noksan kalıyor. İf
tira ve tasnide bulunan kimse isnad ve tasniin 
delili olmak üzere iftira eylediği kimsenin evi
ne kaçak bir madde kor veya Memed falan dağ
dan iki yük tütün getiriyordu, beni görünce bu 
maddeleri falan mahalle bıraktı der ve daha ev
velce kendisi giderek o tütünleri oraya bırak
mış olursa bu adam tertib ve tasni suretile ifti
rada bulunmuş olur. Bu tasnie göre bu adamın 
hareketinde iki suç vardır, biri iftira, diğeri de 
iftira eylediği suçun delili olmak üzere ihzar ey
lediği kaçak maddeleridir. Encümenin hazırla
dığı maddeye göre bu adama yalnız iftiradan ce
za verilecek, fakat hâdisenin kaçakçılığa taallû
ku hasebile bir mikdar arttırılacak. Şu hale gö
re kaçak maddeyi bir yerden bir yere nakletti
ğinden veya bulundurduğundan dolayı ceza gör-
miyecektir. Zira encümenin maddesinden bu an
laşılmaktadır. Halbuki iftirayı bu suretle ya
pan kimse ayni zamanda bir kaçakçıdır. Bunun 
tatbikatta bir çok misalleri olur. Kaçakçı bir 
kimse yakalancağını anlayınca kaçak maddeleri 
bir yere bırakır, falan yerde falan kimse tara
fından konulmuş ve saklanmış kaçak madde var 
diye ihbar eder. Şimdi encümenin maddesine 
göre bu kimse kaçakçılıktan kurtulacak. Yalnız 
iftiradan ceza görecektir. Bu ise doğru değildir. 
Maddeye bir fıkra ilâve edilerek iftira ve tas
nide kullandığı kaçak maddelerden dolayı ayrı
ca kaçakçılık cezası ile de cezalandırılır demek 
lâzım ve zaruridir. Bendeniz bunun için bir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü rica ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bu husus encümende müzakere mev
zuu olmuştur. Eğer 50 nci madde mevzuuna 
giren suçtan gayri bir suç işlenmişse daha zi
yade umumî hükümlere göre o suç hakkında 
takibat yapılmış olacağı tabiidir. Bu müta-
lea yerinde olmakla beraber ceza kanununun 
diğer mevaddı hakkında da ayni veçhile va-
riddir. Bu itibarla arkadaşımızın mütaleasma 
iştirak edilmemiştir. Böyle bir vuzuh vermek
te encümen bir fayda görmemiştir. 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Encümenin 
bu maddeye taallûk eden mazbatasını okursak, 
vuzuh vermenin çok lazım olduğu anlaşrlır. 
Fili bir suç olarak telâkki ediyor ve bir suç
tan dolayı iki ceza verilemez diyor, böyle izah 
ediyor : «... 50 nci madde metninin tatbikatta 
içtihad ihtilâflarına yer vermesi itibarile ta
dili Hükümetçe teklif edilmişse de madde bir 

cürüm için müteaddid eczalar ifade ettiğin
den bu cihet muvafık görülmemiş ve ceza ka
nununun alâkalı maddelerine - yani iftira ve 
tasni maddelerine - atfedilmiş...» Yani kaçakçı
lık iftirasile tasni yapan kimsenin cezası art
tırılacaktır. Hükümet tasnif etmeksizin gön
dermiştir. Demin de arzettiğim gibi iki türlü 
iftira vardır, biri kuru iftira, yani bir tertib 
ve tasni yapmaksızm iftiradır. Buna bir ceza 
vermek lâzım. Bir de, Ali falan yere iki yük 
tütün koydu, diye ihbar edip oraya tütün sak
lamak vardır. Ellinci madde her ikisini bir te
lâkki ediyor ve bir ceza veriyor. İçtima hük
müne gelince; ayrı ayrı ceza vermek varidi 
hatır olmaz. Kaçak madde vasıta gibi telâkki 
olunur. Binaenaleyh cezasız kalır. Onun için 
ayrı ayrı suç olduğunu tebarüz ettirmeli ve ce
zası verilmelidir. Aksi takdirde cezasız kalır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Selçuk arka
daşımın izah buyurdukları mesele ku kanun
da kaçakçılık hakkında nasıl umumî hüküm
lere istisna teşkil edilen ve sürat ve şiddet is
tilzam eden bir takım hükümler ihtiva etmesi 
ne kadar düşünülüyorsa kaçakçılığı tasni eden 
ve kaçakçılık suçunu başkasına iftira ederek 
bazı kimseler aleyhinde takibatta bulundurma
ğa sevkedenler hakkında da şiddetli hareket 
edilmesini temin etmek için bu madde konul
muştur. Şimdi arkadaşımızın tasvir buyurdu
ğu hale göre, bir adam, kaçak addedilecek bir 
maddeyi alıp ta meselâ uyuşturucu maddelerden 
bir kısım eroini diğer birinin cebine veya evi
ne koysa ve ihbar da etse bu şekilde bir suç 
tasni ederek bunu takibe maruz bıraksa ve ya
pılan tahkikat neticesinde bu suç tasnii tebey-
yün etse, diye bir endişe izhar ediyor ve diyor 
ki, bu madde böyle kalırsa bu adamın hakkın
da yalnız cürüm tasnii dolayısile bir takibat 
yapılır. Halbuki elinde bulunan ve esasen mem
nu olan bu eşyayı koyan hakkmda kaçakçılık 
suçundan dolayı ayrıca takibat yapılmaz, di
yor. Gerek bu olsun, gerek diğer kaçakçılık 
fili olabilecek her hangi bir şeyden dolayı suç 
sayılacak efal müstakil bir fiil ve bir cürüm
dür. Ondan dolayı doğrudan doğruya takibat 
yapılır, buna mâni bir hal yoktur, tereddüde 
düşülecek bir şey de yoktur. Buna aykırı telâk
ki hiç olmazsa bir zühuldür. Kaçakçılık suçu 
tasnii, isnadı iftirası dolayısile yapılacak hare
ket ikinci bir suçtur. Bir şahıs müteaddid suç 
işlediği takdirde kanunun, cezanın umumî hü
kümleri dairesinde her ikisi hakkında takibat 
yapılır. Bunun için endişeye katiyen mahal 
yoktur. Binaenaleyh maddenin aynen kalma
sını, Adliye encümeninin mütaleası veçhile son 
tedkik eden Bütçe encümeni de musib görmüş
tür. Hükümet te ayni noktainazardadır. Ken
dilerinin endişesi gibi, bir suçlunun cezasız ka
lacağı bir hal katiyen yoktur. O itibarla bu 
maddenin aynen kabulü yerinde olur. 
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HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Ceza tatbika-

tile uğraşanlar pek iyi bilirler ki mahiyeti iti-
barile bulundurulması ve taşınması müstakil bir 
suç teşkil eden bazı maddeler başka bir suçun 
işlenmesinde vasıta vazifesini görürse mücer-
red taşımaktan veya bulundurmaktan tayini ce
zaya esas tutulduğu mehakimde pek görülme
mektedir. Bunlara ayrıca ceza tayin edileceği 
ciheti ihmal olunur. Bir misal arzedeyim: Sır
tında mavzer taşryan bir adamın hasmına rast
laması üzerine bu mavzerle çekib hasmmı vur
ması halinde yalnız öldürmekten ceza veriliyor 
ve fakat ayrıca mavzer taşımaktan ceza veril
miyor. Görülüyor iki sırtında vasıta taşımak 
keyfiyetinden dolayı cezasız kalıyor. Meselemiz
de de öyledir. Kaçak madde, iftira suçu delili 
gibi görüleceğinden ayrıca ceza ve takibata esas 
tutulamıyacaktır. Encümen mazbatasının ellinci 
maddeye aid olan izahatı okunacak olursa mad
denin aslındaki iki fili, yani iftira ile onun tas
ni vasıtası kaçak madde bulundurma halini bir 
suç saymıştır. Maddenin eski halini gözden ge
çirirsek yenisi ile mukayese eden ve yenisini 
esbabı mucibe lâyihasında okuyan bir hâkim 
yeni madde daha hafif hükmü ihtiva ediyor di
yecek, evvelce işlenen bir fiil hakkında bu yeni 
maddeyi tatbik edecektir. Görülüyor ki madde 
gayri vazıhtır. Arzettiğim fıkra ilâve edilme
dikçe kaçak maddeden dolayı ceza tayin edile-
miyecektir. Kanunların vazıh olmasından çe-
kinmiyelim. Mahkemelerdeki içtihad ihtilâfları 
hep bu vuzuhsuzluktan ileri geliyor. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Arkadaşımızın irae eyledikleri mi
salde bir fiil ile müteaddid maddelerin ihlâlini 
misali yani aynı gayeye müteveccih, mavzerle 
ölüm filinde Türk ceza kanununun içtimai cera-
im hakkındaki kaideleri vardır. Yani bunu tas
rihte mazarrat görmüştür. Bu vuzuhu vermekle 
ceza kanununun esaslarından ayrılmış olacağız. 
Kaldıki kaçakçılık kanununda ayrı bir madde 
vardır, onu okursam endişeleri zail olur. 31 nci 
madde: (Kaçakçılık münasebetile Türk ceza ka
nununda yazılı esas bir curam işliyenler hak
kında içtima kaidesi tatbik olunması için her 
cezaya ayrı ayrı hükmolunur.) (Kâfi sesleri). 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Arkadaşları
mızın beyan ettikleri bir fiil ile kanunun muh
telif ahkâmınm ihlâli misali mavzer taşımağa 
aM olamaz. O misal silâh ile ateş ederek bir 
kimseyi öldürme haline aiddir. Zira insanların 
bulunduğu yerde silâh sıkmak bir fili memnu
dur. Bu fili fili memnu bir adam öldürme suçu 
ile birleşirse bu fiil ile kanunun muhtelif ahkâ
mı ihlâl edilmiş olur. Hâdisemiz ise başkadır. 
Sonra Yargı arkadaşımız Ceza kanununun içti
ma hükümleri tatbik edilir dedikleri halde 
Şinasi arkadaşımız kaçakçılık kanunundan bir 
madde okuyarak Ceza kanunu içtima hükümle

rinin tatbik edilmiyeceğini beyan ediyor. Şu da 
gösteriyorki her iki mazbata muharririnin ayrı 
ayrı mutaleasma yol açan bu madde mucibi te-
reddüddür. Vuzuh vermek lüzumu daha çok ken
disini göstermiştir. Şinasi arkadaşm kaçakçılık 
kanunundan aldıkları madde kaçakçılık fili 
işlendiği sırada Ceza kanununun bir maddesinin 
ihlâli haline aiddir. Bizim mesele ise iftira su
çunu işlerken kaçakçılık suçunu işlemektir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Kaçakçılık kanununun 50 nci maddesine aşa

ğıda yazılı fıkranın ilâvesini arz ve teklif eyle
rim : 

«Bu fiilleri işleyen kimse; tertib ve tasnide 
kullandığı kaçak maddelerden dolayı ayrıca ka
çakçılık cezasile dahi cezalandırılır» 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Söz istiyorum. (Müzakere kâfi reye sesleri) Muh
terem arkadasnnızm gerek şahsî tereddüdü veya 
endişe ve düşünceleri ve yahud herhangi bir 
hâdise dolayısile müşahede ettikleri tereddüdü 
mucib bir hal umumî kaidelerden bizi ayırarak 
bu hususî kanuna böyle bir şey yazdırmayı icab-
ettirmez, Fazla mal göz çıkarmaz diye ifade 
buyurdukları mütalea ile bir şey yapmak doğru 
değildir. Bu ilmî esaslardan ayrılmak demek
tir. Ceza kanunu umumî bir kanundur. Orada 
buna dair hükümler mevcud iken neden bu ka
nunda ayrıca işaret edelim. Adliye encümeni 
mazbata muharriri arkadaşım kaçakçılık kanu
nundan teşdidi bir hüküm okudu. İçtimai cera-
im kaidesinde suçlulara, en ağır suç için ceza 
verilir. Diğerleri için de bir nisbet dahilinde 
bir ceza zammedilir. Kaçakçılıkta her bir fiil 
için ayrı ayrı kanunda yazılı cezaların hükme
dileceğim bu kanun göstermiştir. Böyle her han
gi bir ihtimale müstenid ve nihayet tatbik ve 
anlayış hatası telâkki edilebilecek bir düşünce 
ile kanunda ilmî prensiblere aykırı bir tarz ih
tiyari muvafık olmasa gerektir. Binaenaleyh 
takririn esası doğrudur, fakat böyle bir şey yaz
mağa mahal yoktur. (Var sesleri). 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiy enler ... Takrir kabul 
edilmiştir. Maddeyi bu ilâve ile kabul edenler, 
etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — 12 ve 13 ncü maddelerle 14 ncü 
maddenin birinci ve 16 nci maddenin sonuncu 
fıkralarında yazılı fiillere gümrük memurların
dan teşkil edilen komisyonlarca ve 25 nci mad
denin bir ve ikinci fıkralarile 44 ncü maddede 
yazılı fiillere mahallî sulh ceza mahkemelerince 
karar verilir. 

Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara 
karşı suçlu ve gümrük idaresinin komisyona 
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dahil bulunmayan âmiri tarafından tebliği tari
hinden itibaren on beş gün içinde sulh ceza mah
kemelerine itiraz olunabilir. 

Sulh mahkemelerinin resen veya itiraz üze
rine verecekleri kararlar katğidir. Şu kadar ki, 
değeri elli liradan fazla olan eşyanın müsade
resi hakkındaki kararlar temyiz olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 56 — 55 nci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazılı bulunan suçlara aid dava
lar münferid hakimli asliye mahkemeleri tara
fından görülür. 

Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bulunan 
yerlerde bu işleri görecek münferid hâkimleri 
Adliye vekâleti ayırır. 

Bu hâkimler kaza merkezile mukayyed ol
maksızın hâdise yerinde dahi davayı görüp bitir
mek salâhiyetini haizdir. Ölüm veya on sene ve
ya daha fazla ağır hapis ve hapis cezalarını müs-
telzim kaçakçılık suçlarının muhakemesi salahi
yetli ağır ceza mahkemelerine aiddir. 

Kaçakçılıktan dolayı gerek bu kanuna ge
rekse sair hususî kanunlara göre hükmolunan 
para cezalarına aid katği ilâm Cumhuriyet müd
deiumumiliği tarafından resen alâkalı idarelere 
verilir. Gerek bu ilâmlarm ve gerekse gümrük 
komisyonlarınca verilib katğileşen kararların ta
allûk ettiği para cezalarını ödemeleri bu idare
lerce yazılacak ihbarname ile mahkûma tebliğ 
edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
zarfmda para ödenmediği takdirde hapsen taz
yik hükmü müstesna olmak üzere tahsili emval 
kanunundaki usule göre mahkûmun malına mü
racaat olunarak infaz edilir. 

Mahkûmun haczi ve satılması caiz malları 
bulunmaz ve bu suretle aczi tahakkuk ederse 
ilâm Cumhuriyet müddeiumumiliğine iade edilir 
ve müddeiumumilikçe de ağrr para cezası için 
bir gün hapis, bir liraya ve hafif para cezası için 
bir gün hafif hapis üç liraya sayılmak üzere 
ödenmemiş para cezaları hapse ve hafif hapse 
çevrilir. Ağır para cezasmm hapse tahvilinde li
ra kesirleri bir lira, hafif para cezasında ise üç 
liraya baliğ olmıyan kesirler üç lira olarak hesab 
edilir. 

Mahkûmun, mahpus kaldığı her gün için yu
karıdaki fıkralar mucibince bir veya üç lira indi
rildikten sonra geri kalan parayı öderse para 
cezası yerine kaim olan hapis ve hafif hapis 
cezası icra olunmaz. Para cezası yerine çektiri
len hapis veya hafif hapis cezaları üç seneyi 
geçemez. 

Kendi talebi üzerine mahkûm, para cezasın
dan çevrilen hapis yerine Devlet, vilâyet veya 
belediyelerce tayin olunacak nafia işlerinde ça
lıştırılabilir. Bu suretle ifa edilen iki günlük 
hizmet bir gün hapis veya iki gün hafif hapis 

yerine geçer. Cumhuriyet müddeiumumilerinde 
tahsil olunacak para cezalan alâkalı idarelere 
verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 60 — Kaçak olarak tutulan eşyadan : 
A) Kaçak altınların Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez bankası alım değerinin, 
B) Ecnebi para, esham ve tahvillerin 3070 

sayılı kanuna göre Maliye vekilliğince gösteri
len makam tarafından tesbit olunacak değeri
nin, 

C) Sigara kâğıdından başka inhisar eşyası
nın İnhisar idarelerince tesbit olunacak mali
yetinin, 

Ç) 24 ncü madde gereğince verilecek, satıla
cak ve imha edilecek eşya sif kıymetinin, 

Yüzde 25 i kaçağı haber veren ve tutanlara 
alâkalı idareler bütçelerinin buna aid faslından 
yan yarıya verilir .Kaçak olarak tutulan sigara 
kâğıdmm elli yaprak hesabile bir defteri için 
İnhisarlar idaresince ikramiye tahsisatından 
muhbir ve musadirlere, bin deftere kadar yir
mişer para ve bin defterden fazlası için onar 
para yine yarı yarıya olmak üzere İnhisarlar 
umum müdürlüğü bütçesinden verilir. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eş
ya ile kullanılması yasak diğer bütün eşya - ge
rek imha edilsin ve gerek taalluk ve münasebeti 
olan Devlet idare ve müesseselerine verilmiş ol
sun - değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçakçılık suçlanna terettüb eden para ce
zalarının tahsilini müteakib yüzde yirmi beşi 
haber verenlere, yüzde yirmi beşi bilfiil tutan
lara ikramiye olarak verilmek ve yüzde 15 i de 
takib ve muhafaza işlerinde büyük yararlığı gö
rülenlere ikramiye olarak nizamnamesine göre 
dağıtılmak üzere emanet hesabma almır. 

Yüzde 35 i kaçakçılığın men, takib veya tah
kik vazifesini yapma veya bu vazifeyi yapan
lara yardım etme yüzünden ölenlerin ailelerine 
ve sakatlananlara bütçelerinden verilecek taz
minat karşılığı olmak üzere dairelerince vari
dat bütçelerine irad ve mukabili masraf bütçe
lerindeki tertiblerine tahsisat kaydolunur. 

24 ncü madde mucibince Kızılay ve Çocuk 
esirgeme kurumlarından alınan ve o maddeye 
göre satılan kaçak eşya satış bedellerinden elde 
edilen paralar Gümrük ve inhisarlar vekâletin
ce müteferrik hasılat olarak irad kaydolunur. 

İnhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, 
çakmak ve çakmak taşmdan dolayı verilecek ik
ramiyelerle bunalrm kaçakçılıklarını, men, takib 
veya tahkik vazifesini yapma veya bu vazifeyi 
yapanlara yardım etme yüzünden ölenlerin aile
lerine veya sakatlananlara verilecek tazminat ve 
bu suçlara aid davaların muhakeme ve sair mas-
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rafları, İnhisarlar umum müdürlüğü bütçesi
nin taallûk ettiği faslından verilir. Bu türlü 
kaçakçılardan ötürü tahsil olunan para cezaları 
hakkında da inhisarlar umum müdürlüğünce bu 
maddeye göre muamele yapılır. 

Muhbir ve musadirlere eşya değeri üzerin
den verilecek ikramiyeler, kaçak eşyanın zab
tını müteakib verilir. Ancak kaçakçılık suçu
nun delili bulunmayan hâdiseler için eşyayı tu
tan ve haber verenlere verilecek ikramiyeler hü
küm katğileşinceye kadar geciktirilir. 

Kaçağı men, takib ve tahkik ile mükellef 
kimselere, kendi çalışma mrntakalarındaki ka
çakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi veril
mez. 

Kaçak eşyanm muhbiri yoksa bunlara aid 
pay dahi bilfiil tutanlara verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum, Kabul, edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1918 sayılı kanunun 61 ve 
62 nci maddelerile 17-1-1938 tarih ve 3327 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —- Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVÂKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar tutniub da henüz satılmryan, bir 
yere verilmeyen ve imha edilmeyen kaçak eşya, 
alet ve taşıma vasıtalarile bunlara taallûk eden 
muhbir ve ınusadir ikramiyeleri hakkında da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

<S -— Amortisman sandığına verilmiş olan (.1,5 
milyon, liralık- aransın uri iırıîmasi lıakkında 
l:<rnun lâyihası ve Midiye v< Hülce encümeni (-
ri mazimi (dan (1/250) | î | 

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

| 1 j 63 sayılı, basmayanı zablıu snuundadır. 

Amortisman sandığına verilen avansı w U;?;y uüne 
dair kanun 

MADDE 1 — 3136, 3248, 3322 ve 3589 sayılı 
kanunlarla Hazinece Amortisman ,f andığına ve
rilmiş olan avans mikdarı on milyon liraya ib
lâğ edilmiştir. 

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

MADDE 2 — B u kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

.7 —- 1122 sayılı kanunun, 2 nci nuıddcsindc 
zikredilen ruhî malaliy e ilerden mezkûr hannuun 
.V ncü maddesinin iarif atımı dahil olan şekillerin 
dördüncü derece üzerinden terfihi icahedib ci
me y ereğinin lef şirine dair 'Başvekâlet tezkeresi 
ve Sllıhal ve lehınaî muavenet encümeni mazba
tası, (3/100 ) \ l\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

ncü maddesini değiştiren kanun 

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

« 551 numaralı kanunun 11 nci maddesine 
merbut cedveldeki dördüncü derecenin 19 ve 24 
ncü fıkraları ve beşinci derecenin 30, 31, 32, 33 
numaralı fıkraları tevhiden berveçhi âti tadil 
edilmiştir: 

Hazarda bir vazife veya askerî harekât ifa
sı sırasında ve seferde askerî hizmet ve esaret es
nasında kendi sunu taksiri olmaksızın her hangi 
bir sebeble husule gelen, şahsın içtimaî kabiliyet 
ve vaziyetini veya fizyolojik harekâtını mühim 
derecede sektedar eden fakat yardımcıya ihti
yaç göstermeyen ruhî (şizoit bünye arazının 
artması; üç seneden fazla iyilik fasılası gösteren 
cinneti manyayı inhitatı - cinnet nöbeti teker
rür ederse maluliyet derecesi daimî olarak bi
rinciye çıkarılır - ; tamamile iradeyi selbet-
meyen ve ancak hastalığın mühim ve yerleşmiş 
evsafını taşıyan müzmin pisikasteniler; ayni ev
safı haiz pisikozlar ve ağır pisikonevrozlar; 
nöbetleri askerî hizmete girdikten sonra tezahür 
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eden esası saralar ) veya asabi (Zatüddimağii 
istilâinin gayrimüterakki şekli; tasallûbü 
münteşiri dimağı ve nühaî; tasallûbü cani-
bii dumuru adalî; nasuru nuha; felci teşen-
nücî; kısmî fakat sık sık gelen veya nisbe-
ten fasılalı olub vücudun mühim bir kısmına ya-
hud bütün vücuda şamil olan j akson saraları ve 
bu vasıfları haiz arazî saralar, daürraks; ademi 
intizamı hareketi müterakki; etrafta suişekil tev-
lid ederek say kabiliyetini bırakmamış iltihabı 
asabı kesire ve bunlara mümasil hissî ve harekî 
tegayyürat; felci nısfı tulânî veya felci esfeli 
tam; etraftan birini kamilen veya ikisini kısmen 
istilâ eden dumuru adelii müterakki) maluliyet
lere duçar olanlar, bu maluliyetler bünyevî ma
hiyette dahi olsalar, dördüncü dereceden tekaüd 
ve terfih olunurlar •>>. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Bursa) — 
Elinizdeki mazbatada benim birinci maddede 
görülen cinneti manyayi inhitatî tabirinin bu 
maddede bulunmasına muhalif olduğum kayid-
lidir. Niçin arkadaşlarıma iştirak etmedim,; bu
nu huzurunuzda arzetmeğe mecburum. Maksa
dım hiç bir vakit Encümenden izahat almak de
ğildir. Kâfi derecede izahat almış bulunuyorum. 
Ben de söyledim, onlar da söylediler fakat uyu
şamadık. 

Hastalık firenklerin foli manyak, yahud mâ
ni tabirile ifade ettikleri şeydir. Biz kendi lisa
nımızda deli deriz, bazan da zır deli haline ge
lebilirler. Fakat her vakit zır deli olmazlar. 

Arkadaşlar kendi vazifesi dahilinde, vazife
sini yaparken, sunu taksiri olmaksızın bu has
talığa yakalanan lbir adama konulan teşhis mut
laka hastanede olur. Tenebbüh halinde bulunan 
bir hastaya hangi hastanede teşhis konulacağı
nı ve bu hastaneye bir defa girib çıkan bir ada
mın Devlet hizmetinde kullanılıb kullanılmaya
cağını takdirinize bırakırım. Ne Millî Müdafaa ne 
Sıhhiye ne de Maliye ve ne de Maarif hulâsa hiç 
bir yer bu adamı hiç bir hizmete almaz. Maliye ve
kâleti bir defa Timarhaneye giren bir kimseye bir 
para işi tevdi edemez. Maarif vekâleti de al
maz. Hulâsa hiç bir yer ona bir vazife tevdi 
edemez. Devlet kapısı kendisine kapalı bulu
nan bir kimse velevki nisbî bir sükûn bulsa da
hi buna yine Devlet kapısı kapalıdır. En klâ
sik kitablar bu hastalığın nöbetinden sonra mü-
said bir inzâr koyuyorlar. Fakat, diyorlar, has
talık daima ihtiyatlıdır ve hastalığın şifa bulmuş 
olduğunu kabul etmezler. Sükûnet vardır, şifa 
yoktur. Tabirler arasında bir fark vardır. Aca
ba orduda ne kadar çok cinneti manyayi inhitatî 
vardır bunu sıhhiye dairesi reisine sordum. Son 
beş sene zarfında koyduğumuz cinneti manyayi 
inhitatî teşhisi adedi kaçtır dedim. Dedi ki hiç, 
âdeta devede kulak kabilindendir. Umumî har
bin 4 sene süren sefaletleri esnasında cinneti 
manyayi inhitatî teşhisi, hesablarmı ben yap-

-1940 C : 1 
tim, 24 den fazla değildi. Böyle koskoca bir 
Harbi umumide 24 teşhis konmuş bunların ço
ğu da ölmüş nihayet beş on tane kalmıştır. Has
taneye gelen bir genç zabit, bir yüzbaşı oradan 
çıktığı zaman kendisine verilen tekaüd maaşı
nı sükûnet devresinde mükâfat kabilinden kesi
yoruz. Çünkü bu adamın iş yapma kabiliyeti 
yoktur. Kahvane açamaz, bakkal dükkânı iş
letemez. Devlet kapılarında iş bulamazsa bu
na ordunun birinci dereceden verdiği bu malu
liyet maaşının dördüncü dereceye indirilmesile 
bilmiyorum bir iyilik mi yapmış oluyoruz? 3 se
ne bunun sakin olduğu nasıl tesbit olunacak? 
Hastaneden çıkmıştır, ondan sonra kontrol hari
cindedir. Köyde olabilir. Bir çok şahid de ge
tirebilir. Bu adamı filân vakitte bağladık de
nilir, fakat kontrol haricindedir. Binaenaleyh 
bu cinneti manyayi inhitatî tabirinin adedleri 
çok azdır. Maliye vekâleti bundan 1 000 lira 
bile kazanmayacak, Devlet Hazinesine bundan 
500 lira bile girmiyecektir. Ordudan çıkmış 
ve nihayet ordu mensubları arasında adedieri 
bu gün bile belki ondan fazla olmayan bu biça
relerin bu sefalete duçar olmamaları için zan
nediyorum ki, bu kanun büyük bir vesile ver
miş olacaktır. Binaenaleyh Sıhhiye encümeni
nin bu noktasına iştirak etmiyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSÎ Gl. 
KlAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu 
kanun nesri tarihinden muteber olduğuna göre 
şimdiye kadar 1122 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesindeki ruhî hastalıklar zuhuratında ya
pılan muamelede bir aksaklık vücude getirebilir 
mi? Sonra bunu tatbik eden zevatı müşkülâta 
duçar eder mi? 

Gecen müzakerede tefsir için bunu sormuş
tum, Cevab vermelerini rica etmiştim. 

SniHAT ENCÜMENİ M. M. Dr. HASAN 
VASIF SOMYÜREK (Giresun) — Arkadaşla
rım; huzuru âlinize takdim edilen bu maddei 
kanuniye esasen mevcud olan 1122 numaralı ka
nunun üçüncü maddesini tavzihan kaleme alın
mış bir maddedir. Bu 1122 numaralı kanunun 
ikinci maddesini müsaade buyurursanız hatırla
tayım ; 

İkinci madde — Mezkûr kanunun 11 nci 
maddesine merbut cedveldeki birinci derecenin 
üç ve dört numaralı fıkraları tevhiden berveç-
hi âti tadil edilmiştir: 

Halihazarda bir vazife veya hareketi askeri
ye ifasr sırasında ve hali seferde hizmeti aske
riye ve esaret esnasında kendi sunu taksiri ol
maksızın herhangi bir sebeble tehassul eden ve 
bir müddet bimarhanede tedavi olunarak zaman 
ve tedavi ile şifası mümkün olmayan ve başka
sının muavenetine ihtiyaç gösteren melekâtı 
akliye bozuklukları (Ateh kablelmiad; felci 
umumii mecanin; cinneti manyayi inhitatî ve 
para novaya; afazi ve emsalüe hamle haricinde 
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atehi hal veya tegayyüratı ruhiye gösteren sara
lar; iradeyi kamilen mefluç bir hale getirerek 
sây imkânmı selbeden pisikasteninin ağır şekli) 
ile iradî harekâtı kamilen muattal kılan asabı 
maluliyetler (zatütdimağı istilâinin eşkali va-
himesi; felci nısfı tulânî veya felci esfeli tam, 
etraftan ikisini temamen muattal kılan dumuru 
adalei müterakki vesair asabı emraz) bünyevî 
mahiyette dahi olsalar birinci dereceden tekaüd 
diğim şudur: 

Burada nazarı dikkati âlinize arzetmek iste
diğim içindir: 

Bir müddet bimarhanede tedavi altına alı
nıp da tedavi ve şifası mümkün olmayan ve 
başkasının muavenetine ihtiyaç gösteren mele-
kâtı akliye hastalıklarını saydıktan sonra asa
bi hastalıklara geçiyor. Asabı hastalıkların isim
lerini tadad ediyor, 1122 numaralı kanunun 
ikinci maddesile gerek ruhî, gerek asabî sınıf
lara ayırarak tadad edilmiş olan şu hastalık 
isimlerine mukabil bundan sonra gelen 3 ncü 
maddesinde hazarda bir vazife veya askeri ha
rekât ifası sırasında ve seferde askerî hizmet 
ve esaret esnasında kendi sunu taksiri olmak
sızın her hangi bir sebeble husule gelen, şahsm 
kabiliyet ve harekâtını mühim derecede sekte-
dar eden fakat yardımcıya ihtiyaç göstermiyen 
diyor, bundan evvelkinde yardımcıya ihtiyaç 
gösteren diyordu tekrar arzedeyim. Burada 
şahsın harekâtını mühim surette sektedar eden 
ve yardımcıya ihtiyaç göstermiyen ruhî ve asa
bî hastalıklar diyor. Kanunda ruhî hastalıkla
rın isimleri tasrih edilmemiş, asabî hastalıkla
rın isimleri tadad edilmiş bulunuyor. Evvelâ 
asabî hastalıklar arasında bir mukayeseyi ar
zedeyim, ikinci maddeyi biraz evvel okudum, 

Bu hastalıkların tekaüd ve terfihleri birinci 
dereceden olur. Birinci dereceden tekaüdlüğü 
icab ettiren zatüddimağı istilâinin eşkâli vahi-
mesidir. Muahhar maddede dördüncü derece
den tekaüdlüğü icab ettiren zatüddimağı isti
lâinin gayrimüterakki şekli vardır. Birinci 
dereceden tekaüdlüğü icab ettiren felci nısfı 
tulânî ve felci esfeli tamma mukabili dördün
cü dereceden tekaüdlüğü mucib olan felci es
feli gayritam, birinci dereceden etraftan ikisi
ni tamamen muattal kılan dumuru adalii mü
terakki ve sair asabî emraz gelir. Buna muka
bil muahhar maddede; dördüncü derecede de 
etraftan birini kamilen veya ikisini kısmen is
tilâ eden dumuru adalii müterakki vardır. Bun
dan sonra ruhî hastalıklara geçelim. Eski ka
nunun 2 nci maddesinde ruhî hastalıkların 
isimleri aynen zikredilmiş olmakla beraber 3 
ncü maddede dördüncü derecede yalnız ruhî 
hastalıklar denmiş, isimleri zikredilmemiş. Bi
naenaleyh burada birinci dereceden tekaüdlü
ğü ve terfihi mucib olan atehi kablelmiadı 
alalım. 

Hükümetin istediği ve encümenimizin de 

dördüncü dereceden tekaüd ve terfihi icab et
tiren ruhî hastalıkları saymak yolundaki me
saisinde onun tam mukabili asabî hastalıklar
dan, şizoit bünye arazının artmasıdır. Keza 
birinci dereceden tekaüde ve terfihi icab etti
ren hamle haricinde atehi hal veya tagayyüra-
tı ruhiye gösteren saralara mukabil 4 ncü de
receden tekaüd ve terfihi icab ettiren nöbet
leri askerî hizmete girdikten sonra tezahür eden 
esasi saralar var. Gelelim cinneti manyayi in-
hitatiye; 3 seneden fazla iyilik fasılası gös
teren cinneti manyayi inhitati, dördüncü de
receden tekaüd ve terfihi icab ettiren ve encü
menimizin de kabul ettiği ve Heyeti aliyenize 
arzettiği husustur. Bunun da mukabilinde şi
fası mümkün olmayan birinci dereceden teka
üd ve terfihi icab ettiren cinneti manyayi inhi
tati vardır. Bunlardan başka da tamamile ira
deyi selbetmeyen psikozlar ve ağır psikonev-
rozlar, keza dördüncü dereceden tekaüd ve ter
fihi icab ettirir. 

Şu maruzatımı yaptıktan sonra arkadaşlar, 
müsaade buyurursanız bir mevzudan daha bah
sedeceğim. O da, arkadaşımın da biraz evvel 
huzuru âlinizde arzettiği gibi bazan zır deli 
haline gelebilirler, sözüdür. Her hastalıkta, çok 
şükür, mikroblu hastalıklar, bünyevî hastalık
lar, ruhî hastalıklar, asabî hastalıklar had, 
fevkalhad ve tahtelhad şekilleri, olduğu gibi bu
nun yanında kabili tedavi ve şifa veya hiç ol
mazsa kabili salâh kısımları da vardır. Encü
meniniz bu tadad sırasında şu arzettiğim ha-
kayıka vâsıl olduğu gibi arkadaşımızın istiş-
had ettiği müdevvenatı tıbbiyeye de, edebiyatı 
tıbbiyeye de müracaat etmiştir. Buna aid tav
sifi okuyacağım : «Zekânın değil, infialin mü
teessir olduğu hastalıktır, vasfı şifa ile neti
celenmek fakat nükse müsaid olmasıdır.» Dik
kat buyurulursa zekâda hiç bir kusur yoktur. 
Gene ikinci bir mehazimiz de de «hiç bir kusur 
bırakmaz şifa ile sona erer fakat nüküsle-
ri vukua gelebilir» diyor. Encümeni teşkil eden 
arkadaşlarınız gerek meslekî müşahedelerine 
ve gerekse ilmî tetebbüierine nazaran hakikati 
fenniyeyi bu şekilde izah etmişlerdir. Arzet
tiğim gibi hastalığın nükse istidadı olması 
noktasından bu kayid konulmuştur. Cinnet 
nöbeti tekerrür ederse maluliyet derecesi da
imî olarak birinci dereceye çıkabilir. Hasta
lığın başlangıcında her hangi bir mağduriyete 
meydan verilmemesi için birinci, dereceden te
kaüd edilir. 3 sene nihayetine kadar eğer her 
hangi bir ihtilâli ruhî göstermiyecek olursa 
4 ncü dereceye indirilir. Fakat bundan sonra 
nöbetin tekrarı halinde derecesi daimî olarak 
birinciye çıkarılır. 

Aded meselesini zikrettiler. Hakayiki fen
niye aranırken aded üzerinde değil hakikati 
fenniye üzerinde durmak lâzımdır. Devletin 
kanunlarında ilmî hakikatlere istinad etmesi 
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lâzımdır. îş yapar, yapamaz meselesini mev-
zubahs ettiler. Arzettiğim gibi zekâyı müte
essir etmeyen ve salâh devrine girenler çok 
ciddî ve mühim işler de yapabilirler. Paşa Haz
retlerinin buyurdukları... 

NECMETTİN SAHÎR (Bingöl) — Paşa haz
retleri yok. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Devam
la) _ Gl. Kiazım Sevüktekinin buyurdukları 
noktaya gelince, huzuru âlinize arzedilen kanun 
lâyihası istihdaf ettiği kanunun tamamen ayni
dir, ayni hükümleri ihtiva etmektedir. Yalnız 
onda zikredilmemiş bulunan hastalıkların bura
da ismi tavzihan zikredilmiş oluyor. Hükümde 
bir değişiklik yoktur. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Öğrenmek istediğim nokta şudur: 10 senedenbe-
ri tatbik edilen kanun acaba neşri tarihinden mu
teber olacak bu kanunla diğerleri hakkında bir 
aksaklık yapar mı? Tatbik edilen zevata. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Devam
la) — Hükümler tamamen aynıdır, arzettiğim 
gibi hastalık isimleri tavzihan zikredilmiştir. 

Dr OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ ( Bursa ) — 
Bir defa bu hastalıkta şifa mevzubahs midir? 
Bu noktayı sarih olarak söylesinler. Buyurdular 
İd ikinci nöbet gelirse daimî surette birinci de
receye geçecek, ikinci nöbet gelince o adamm 
yaşamasına imkân var mı? Ve nihayet takriri
min reye arzmı rica ediyorum. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Gire
sun) — yine muhalledata istinaden arzedeceğim. 
enzar müsaiddir. Bunlar ölmezler, atehe müncer 
olmaz, ergeç iyi olur, maruzatım bundan ibaret
tir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Hiç bir vakit şifa mevzubahs değildir. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Bu encümen müzakeresi sırasında bir pi-
sikoloğ konsülte ettiler mi? 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Gire
sun) — Evet, pisikoloğlarrn fikirleri alınmıştır. 
Evvelâ encümen reisile beraber ve ondan sonra 
müzakereye geçmeden evvel arkadaşlara bu 
mevzu üzerinde konuşulacağını ve kendilerinin 
de lütfen bir tedkik ve tefahhusta bulunmalarını 
rica ettim. Bundan sonra encümen bu karara 
vardı. 

Dr. İBRAHİM TALl ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Demek ki pisikoloğun iştirakile encümen 
bu karara varmıştır. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Gire
sun) — Encümende şahsan her hangi bir pisiko-
loğ yoktu. Sıhhiyoi askeriye reisi generalla bir
likte bir mütehassıs arkadaş vardı. Onlar da 
Cebeci hastanesi pisikoloğla yaptıkları müşave
reyi tesbit etmiş bulunuyorlardı ve onu da bize 
Hükümetin teklifi ile birlikte getirmiş bulunu
yorlardı. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Gelen mütehassıs denen kimse bir göz mütehassı
sı idi. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Devam
la) — Gelen arkadaşın asabiye mütehassısı ol
duğunu arzetmedim. Gelen arkadaş Cebeci has
tanesi emrazı asabiye ve ruhiye mütehassısı ile 
yapmış olduğu istişareyi müteakib hazırladığı 
lâyiha ile gelmiş bulunuyor. Bize gelen teklif 
budur. Encümene hariçten çağırdığımız bir pisi-
koloğu yoktur. Pisikoloğiarla yapılmış tedki-
kat neticesi müzakere ve vâsıl olduğumuz neti
ceyi Heyeti Celilenize arzetmiş bulunuyoruz. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

Lâyihayi kanuniyenin aynen kabulünü encü
men namma rica ediyorum. 

Dr. MÜNÎR SOYKAM (Antalya) — Heyeti 
Celileye bir noktayi izah etmek için çıktım. 
Bendeniz de cinneti manyayı inhitatî ibaresinin 
kaldırılmasına muhaliftim. Fakat ayni fikirle 
pisikolok olan Mazhar Osman hocamıza mek-
tub yazdım. Ondan aldığım cevabı aynen encü
mene okudum. Onların mütaleası da cinneti 
manyayi inhitatî nöbetinin ne vakit tekerrür 
edeceği belli olmaması ve bunların zaten içtimaî 
itimadı da kaybettikleri için, hatta kendilerine 
kız bile verilmediği için zahirî sükûnlarmm mu
vakkat olması dolayısile onların birinciden dör
düncü dereceye asla indirilmemesi fikrini izhar 
ediyor. Fakat encümendeki arkadaşlarımız mu
ayyen bir zaman zarfında sükûneti zail olur had 
nöbet bir daha gelirse artık bunun tamamen 
birincide kalması, ibaresini ilâve ettiklerinden 
bence, şahsî kanaatim olarak artık bu cümlenin 
bir mevkii tatbiki olmadığı fikrine kani oldum. 
Çünkü böyle sükûnla geçtiğini üç sene zarfında 
tesbit etmek ve yahud son nöbetinin bir daha 
ne vakit geleceğini tayin etmek esasen gayri 
mümkün olduğu ve bir daha tekerrür ederse 
daimî olarak birincide kalacağı. Bu tabirin ben-
denizce vücudu ile ademi vücudu arasmda hiç 
bir fark olmadığı için itirazımı geri alarak ısrar 
etmedim. Hatta Mazhar Osman bey hocamız sü
kûnet buldu diye hastahaneden çıkardıklarımız 
çok defa memleketlerine gitmeden böyle had nö
bete tutulub bize tekrar iade ediliyorlar diyor. 
Bu hastalık daima gayri kabili şifadır. Hal böy
le olduktan sonra üç sene sükûn ile geçmiş dör
de indir, bir daha tekerrüründe daimî malûl ol
sun ibaresinin olmasile olmaması bendenizce 
müsavidir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı birinci mad

deden (cinneti manyayi inhitatî) tabirin kaldı
rılmasını teklif ederim. 

Konya. 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... lEtmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmiy enler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN* — Maddeyi kabul edenler ... Et

miy enler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miy enler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

10 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına aid 
raporun 9 ncu fıkrası hakkında Adliye encümeni 
mazbatası (3/52) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve 
teadülü hakkında 1/254 ve gümrük muhafaza 
kıtalarında takım komutanı olarak kullanılacak 
başgedikliler hakkında 1/270 sayılı kanun lâyiha
ları ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları [2] 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bu lâyihanm Encümenimize 
geri verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Lâyihayı Müdafaa encümeni is
temektedir. Encümene tevdi edeceğiz. Yalnız 
Müstacelen müzakere edilmek üzere Sizlerin re-
yile ruznameye alınmıştır, ladesini Heyetin re
yine arzediyorum. (Sebebini izah etsinler ses
leri) 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Lâyihayı Millî Müdafaa en
cümeni namına geri istemekliğimin sebebi şu
dur: Gümrük muhafaza kıtasında çalışan ge
dikli veya takım başlarının gedikli erbaş ola
rak tesbiti için Millî Müdafaa vekâleti tarafın
dan gönderilmiş olan kanun lâyihası Encümeni
mize havale edildiği halde Millî Müdafaa encü
menine uğrrırıksızm Bütçe encümenine gön
derilmiş ve Bütçe encümeni de evvelce encümen
de bulunan bir gedikli erbaş lâyihası ile bunu 
birleştirerek buraya sevketmiştir. Halbuki lâ
yiha Riyasetçe Millî Müdafaa encümenine ha
vale edilmişti. Encümenimize uğramaması ve 
evvelce Bütçe encümeninde geçmiş bulunması ve 
gedikli erbaşlarla irtibatı bulunması mülâhaza-
sile encümenimizde de müzakeresinde zaruret 

fi] 61 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
12] 59 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

vardır. Bunun için encümenimize verilmesini ri
ca ediyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Orduda istihdam 
edilmekte bulunan gedikli erbaşlar hakkmda, 
onlarm maaşları ve terfileri hakkında esaslı ve 
faydalı hükümleri ihtiva etmekte bulunan bu 
lâyiha hakikaten lâyik olduğu ehemmiyetle aid 
olduğu encümenlerde tedkik edildi ve Millî 
Müdafaa encümeninde tedkik edildikten sonra 
son olarak Bütçe encümenine gitti ve şekli kat-
ğisini aldı. Bu lâyihadan başka olarak Gümrük 
muhafaza kıtalarında takım başı unvanı altında 
istihdam edilmekte bulunan 10 -15 kadar evvelce 
orduda erbaş olarak hizmet etmiş zat vardı; 
Bunlarm hukukî vaziyetlerini bir türlü mevcud 
kanunlarla tesbit edemedik. Bu vaziyeti hal
letmek için Gümrük ve İnhisarlar vekâleti ayrı 
bir lâyiha hazırlamış ve Meclisi Âliye arzetmiş-
tir. Bizim lâyihamız Gümrük ve İnhisarlar en
cümeninde müzakere edilmekte iken gedikli er
başlar kanunu da Bütçe encümeninde müzakere 
edilmekte bulunuyordu. Halbuki bizim teklifi
miz takım başı denilen bir sınıfa aiddir ki böyle 
bir sınıf orduda mevcud değildi. 

Her nasılsa Gümrük muhafaza teşkilâtı ya
pılırken orduda böyle bir rütbe mevcud olmama
sına rağmen muhafaza kıtalarında ihdas edilmiş, 
lâyihamızda bu unvanı kaldırıyorduk ve bunlar 
hakkındaki gedikli erbaş gibi muamele yapıl
masını istiyorduk. Şu halde lâyihamızın Bütçe 
encümenindeki lâyiha ile alâkası vardı; lâyiha 
çıkacak, arkasından bizim lâyihamız gelecek-

dir. ayrı ayrı iki kanun, olacaktı ve binnetice 
Meclisi Âli gedikli erbaşlar hakkında umumî 
esasları kabul buyuran bu lâyihayı kabulden 
sonra onu değiştiren veya ona ekler yapan diğer 
bir kanun çıkarmış olacaktı. Bunu derpiş ede
rek İnhisarlar encümeninde bulunan bizim lâyi
hamızın Bütçe encümenine gidib her ikisinin 
birden tedkik ve müzakeresini istedik ve bunu 
bir karara bağlayın dedik. Hakikaten Bütçe 
encümeni baktı ki, bizimkinin bir çok hüküm
leri diğerlerile temin ediliyor. Oraya bir tek 
madde koymak suretile sizin maksadınız hâsıl 
olur dedi ve her iki lâyihayı birleştirdi, buraya 
getirdi. Takımbaşılar hakkında bu lâyihayı 
müzakere ederken Millî Müdafaa vekili Paşa 
Hazretleri ve Millî Müdafaa vekâletinin bu işle 
alâkadar olan erkânı Bütçe ecnümeninde hazır 
bulunuyordu. Şimdi bu lâyihayı geri istemek
ten maksad sadece gümrük kıtalarında bulunan 
takım basılarının vaziyetlerinin bir kerede Millî 
Müdafaa encümeninde tedkik edilmesinden iba
rettir. Halbuki madde gayet basittir. Takım 
b?şlarmı kaldırıyor, bunlara da gedikli erbaş 
diyor. Bu kanun Millî Müdafaa encümenine 
geri alınacak olursa bizim işimiz aksryacak de
ğildir. Çünkü biz takım başlarını gene takım-
başı olarak kullanacağız. Bu hüküm bunlarm 
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unvanını değiştirecek ve tekaüd edilenler varsa 
bundan istifade edecektir. Bizim cebhemizden 
lâyihanın geri kalmasında hiç bir mahzur yok
tur. Millî Müdafaa encümeni tedkik eder ve 
bir buçuk ay sonra çıkabilir. Ancak bizatihi 
ordunun esaslı iskeletini teşkil etmekte olan ge
dikli erbaşlar ve büyük bir kitle bu kanunla ya
pacakları istifadeyi bir buçuk, iki ay sonra elde 
edeceklerdir. Yalnız bu noktayı Yüksek Mec
lisin takdirine arzetmek isterim. 

MİLLÎ MJÜDAFAA E. REİSİ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Nizamnamei 
dahilî, mazbata muharririnin eksik gördüğü bir 
nokta üzerinde tedkikat yapmak üzere her han
gi bir kanun lâyihasını geri istemek salâhiyeti 
vardır, diyor. 

BAŞKAN — Evvelce reyin neticesi alın
mıştır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSİ Gl. 
KİAZIM SEVÜKTEKİH (Diyarbakır) — Mü
saade buyurunuz. Nizamnamei dahilî, mazbata 
muharririnin eksik gördüğü bir noktayı tedkik 
için lâyihayı istemek salâhiyetini vermiştir. De
min rey verilen kısım ruznameye alınması hak
kındadır. Esnayi müzakerede mazbata muhar
riri ve arkadaşlarımız bu kanunu görmedikle
rini söylediler. Bize lütfederseniz yarın sabah 
10,30 da toplanır yine yetiştiririz. 

BAŞKAN — Heyeti Celilenin nazarı dikka
tine bir noktayı arzetmek lüzumunu hissediyo
rum. Ruznameye alınması meselesi mevzubahs 
olunduğu zaman encümene iade teklifi aynen 
vaki oldu. Mazbata muharririnin bu talebi ma
lûm olarak bu işi Heyeti umumiyenin reyine ar-
zettim. Mazbata muharriri bunun ruznameye 
dahil olmasına itiraz mahiyetinde söz söylediler. 
Bu itiraz encümen mazbata muharriri tarafından 
vaki olduğu halde heyeti umumiye bunu ka
bul etmeyerek ruznameye alınmasını kabul bu
yurdu. Bu itibarla heyeti umumiye; birinci 
merhalede encümene verilmesi lâzımgelir şek
linde vaki talebi reddetmiştir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bendeniz o 
teklifte bulunmadım. Bunun müstacelen müza
kere edilmemesini ve ruznameye alınmamasını 
rica ettim. Çünkü bu lâyiha Millî Müdafaa en
cümenini de alâkadar eden bir lâyihadır. Bize 
uğratılmadan diğer encümenlere gitmiş. Riyaset 
bize havalesini yapmış, fakat bizim encümene 
uğratılmadan gitmiştir. 

BAŞKAN — Bendeniz kanaatimi arzettim. 
Heyeti umumiyenin biraz evvel vermiş olduğu 
kararla şimdi vereceği karar arasmda bir tea
ruz bulunmamasını arsetmeyi bir vazife bildim. 
Heyeti umumiye nizamnamesine hâkimdir. Bi
naenaleyh ben bu izahdan sonra dahi noktai na
zarımı değiştirmedim. Bunun için eğer nizamna
me noktai nazarından Heyeti umumiyenin, bunu 
tekrar bu tarzda reye koymak veya hiç bir reye 

koymamak suretile eski kararı mevkii meriyette 
bırakmak hususunda, izhar edeceği bir fikir 
varsa tebarüz etsin diye reyinizi istimal etme
nizi rica ettim. Lüzum görüyorsanız reyinize 
arzedeceğim. 

Müzakereye devam edilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam edilmemesi reddolun-
muştur ve Heyeti umumiye Makamı riyasetle 
mutabık kalmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini reyinize- arzedi-
yorum. Kabul edenler Etmiy enler ... Kabul edil
miştir. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz, hava kısrmlarile Jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde müs
tahdem bilûmum gedikli erbaşların maaş asılla-
rile tutarları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Rütbesi Aslî maaşı Tutarı 

Gedikli çavuş 10 40 
» üstçavuş 15 50 
» başçavuş 20 60 

Başgedikli 25 75 
MİLLİ MÜDAFAA En, M. M. ŞÜKRÜ KO

ÇAK (Erzurum) — Bütçe encümeninin lâyiha
sını ve esbabı mucibesini okumadım. Çünki bu 
sabah bize tevzi edildi. Müstaceliyet kararile 
müzakereye geçildi. Nizamnameye göre bir maz
bata muharriri daima bir lâyihayı encümene 
alabilir ve şimdiye kadar bu almak meselesi 
reye konmazdı, bugün bu lâyihayı istediğimiz 
zaman riyaset bunu ilk defa olarak reye koydu 
ve reyinizi izhar ettiniz ve teamül hilâfında bir 
muameleye Millî Müdafaa encümeni maruz kal
mış oluyor. Nizamnamei dahilî mucibince maz
bata muharriri istediği zaman lâyihayı encü
mene alabilir ve bunun reye konulduğu vaki 
değildir. Böyle hiç bir muamele cereyan etme
miştir. Netekim 4, 5 senedenberi muamele bu 
şekilde cereyan etmektedir. 

Şimdi arzettiğim gibi Millî Müdafaaya taal
lûk eden, Millî Müdafaa encümenine havale 
edilmiş bulunan bir lâyiha Millî Müdafaa en
cümenine uğratılmadan Bütçe encümenine git
miş ve Bütçe encümeni Millî Müdafaa encümeni 
havalesini silerek huzurunuza getirmiş bulunu
yor. Bunu bir kerre daha huzurunuzda arzettık-
ten ve zabta geçirttikten sonra Millî Müdafaa 
encümeninin noktai nazarını huzurunuzda arze
deceğim. Birinci madde görülüyor ki Millî Mü
dafaa encümeni maddesile Bütçe encümeni mad
desi yekdiğerine tamamile tearruz teşkil eder 
mahiyettedir. Millî Müdafaa encümeni; mazba-



I : 26 17-1-1940 C : 1 
tasını ve lâyihasını yaparken teadül kanununu 
itibara almıştır; Yüksek Heyetinizce ma
lûmdur ki teadül kanununda tahsil dereceleri 
nazarı dikkate alınarak maaş dereceleri tesbit 
edilmiş bulunuyor. Çünkü gedikli erbaş dediği
miz ordunun esas bünyesini teşkil eden ve fev
kalâde mühim bir sınıf olarak telâkki edilen 
bu sınıf Heyeti Celilenin son çıkardığı kanunla 
orta mekteb tahsili gördükten sonra iki sene 
meslek tahsili yaparak, tayyarede ise tayyareci
lik, sınıfı fenniyede ise fen kısımlarında iki sene 
meslek tahsili yaptıktan sonra kıtaata teslim 
ediliyor. Yani bunlar orta mektebi bitirdikten 
sonra iki sene meslek tahsili yapmış oluyorlar. 
Orta mekteb mezunları teadül kanununda yir
mi liradan aşağı olmamak üzere devaire alınır
lar. Tahsildar olurlar, Maliyede çalışırlar. Bu 
suretle kendilerine her yerde iş bulurlar. Fakat 
bunlar orduya girdikten sonra on lira ile baş
latılıyor. Hükümetin tesbit ettiği lâyihada on 
lira ile baslattırılması yazılmıştır. Millî Müdafaa 
encümeni ise bunun on lira ile başlattrrılmasmı 
muvafık bulmuyor. Bu maaşı on liradan on beş 
liraya çıkararak o suretle tadil etmiştir. Diğer 
beş lirası ise kendisinin iaşesi deruhde edil
diği için onu mahsub edilmek üzere nazarı 
dikkate almıştır. Şurada müzakere sırasında 
Bütçe encümeni mazbatasını okurken gördüm. 
Bütçe encümeni diyor ki, bunlara iaşe. ve el
bise veriyoruz. Bunlar verildikten sonra bu 
maaşın 15 liraya çıkarılması doğru değildir, 

Arzettiğim gibi orta mektebi bitiren ve bir 
meslek tahsili yapan her vatandaş 20 lira ma
aştan başlıyor. Halbuki bu sınıf 10 liradan 
başlamaktadır. Biliyorsunuz ki, havacılıkta 
olsun, denizaltında olsun gedikli olarak bu 
şartlarla hiç kimse bu maaşı göze alınır bir 
meta olarak kabul etmiyecektir. Günkü ayni 
evsafı haiz arkadaşları diğer mesleklere inti-
sab etmiş ve orada istikbalini bulmuş, akşam
ları da evine giderek rahat bir vaziyet temin 
etmiştir. Gelip te burada tabiatile külfetli, 
ağır bir vazife almaz. Onun için bu mesleğin 
ehemmiyetini, kıymetini, kudsiyetini arttıra-
bilmek için 15 liralık bir derece kabul etmek 
ve onu o derecede bulundurmak lâzımdır. Yani 
bu madde nazarı itibare alınacak ve tedkik 
olunacak olursa ve ayni zamanda evvelki ka
nunlar bir defa hafızadan geçirilecek olursa 
1406 numaralı kanunla denizaltı ve hava sı
nıflarına diğer sınıflardan fazla bir maaş ka
bul etmiş bulunuyoruz. Denizaltı sınıfı dokuz 
lira ile işe başlatılmıştır, diğerleri ise 4 - 5 
lira ile işe başlamışlardır. Burada denizaltı 
ve hava sınıfına bir zam yapılmamaktadır. 
Buna binaen Millî Müdafaa encümeninin mad
desinin nazarı itibare acınmasını ve onun kabul 
buyurulmasmı Yüksek heyetinizden rica edi
yorum. 

[ Ca SEKİ SOYDEMÎR (Erzurum) — Efen
dim, gedikli sınıfı hemen büt ib dünyada do
nanmaların ve orduların belkemiğidir. Bilhas
sa Avrupa Devletlerinde gediklinin terfi ve 
terfihleri için konan usul ve sistemler o kadar 
yüksektir, ki maalesef bu hususta bir rakam
la hazırlanmış değilim, icab ederse bu, ateşe-
militerlerimizden kolaylıkla öğrenilebilir; ge-

I rek İngilizler ve gerek Fransızlar ve gerek di
ğer Devletler bu gedikli sınıfları üzerinde çok 
titremişlerdir. Biz bunları giydiririz, yediririz. 
Biz polisleri de giydiririz. Onlar da orta nıek-
tfib tahsili görmüşlerdir. Onları yirmi lira ile 
başlatıyoruz da niçin bunlara, daha fazla fe-

I dakârlzk gösterdikleri halde, bu parayı çok gö-
i rüyoruz? Nihayet millî vazife için titrendiği 
j bu zamanda bunlar için biraz fedakârlık gös-
I termemiz doğru olmaz mı? Binaenaleyh Millî 
I Müdafaa encümeninin bu küçük ve hatta nok-
I san olan bu sammını Yüksek Meclisin çok gör-
| memesi lâzımdır. 
I ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ben 
j Millî Müdafaa encümmi arkadaşlarımla bera-
j berim. Bir orduda zabit ordunun beyni ise, 
I gedikli de bel kemiğidir. Her hangi bir ordu

nun gedikli zabiti kudretli ve terfih edilmiş 
ise o ordu iyi bir ordudur. Binaenaleyh bir 

i kaç yüz bin lira tasarruf etmek için bu kadar 
j ehemmiyetli bir mevkii olan ve küçük bir me-
I mıır demek olmryan bu rütbeli... 
j EEFET CANITEZ (Bursa) — Millî Müda-
| faa vekili yoktur. Müzakereye nasıl devam 
i ederiz? 

BAŞKAN — Devam ediniz, kendileri ha
berdar edilmiştir, geleceklerdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Arka
daşlar, gedikli zabit âdeta orduda hoca vazife
sini gören bir şahsiyettir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Millî 
Müdafaa vekili mevcud değildir. Arzu buyu
rursanız devam edelim, arzu etmezseniz müza
kereyi yarma bırakalım. (Yarına yarma sesleri) 
yarına talik ediyorum. 

12 — Haziran : ağustos 1939 aylarına aid 
rapor ve 10 ucu fıkrası hakkında Divanı muha
sebat enenmeni mazbataları (3/155) [İJ 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Bir hafta evvel ruznameden en

cümeninin tekrar tedkik etmek üzere geri aldı-
ı ğı rapor gelmiştir. Bir hafta evvel tab ve tevzi 

edilmiş olan bir rapordur. Heyeti umumiyesi 
hakkında bir mütalea yoksa reye arzedeceğim. 

Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi reylerin neticesini arzedeceğim: 

flj 50 sayılı basmay'azıya ek zabtın sonun-
da dır. 
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58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril

mesi hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasına 
(331) zat rey vermiştir, muamele tamamdır, nı-
sab mevcuddur, kanun (331) reyle kabul edil
miştir. 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkındaki kanun lâyihasına 
(314) zat rey vermiştir, muamele tamamdır, nı-
sab mevcuddur. Kanun (314) reyle kabul edil
miştir. 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde 110 190 liralık münakale yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına (284) zat rey vermiş
tir. Bir red vardır, nısab mevcuddur. Kanun 
(283) reyle kabul edilmiştir. 

Hariçten memlekete idhal edilecek bazı mad
delerin gümrük resimlerinin tenziline dair İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına (284) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır, nısab vardır, 

kanun (284) reyle kabul edilmiştir. 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka mü

dafaa pulu ilsakı hakkındaki kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâ
yihasına (277) zat rey vermiştir. Nısab vardır, 
muamele tamamdır. Kanun (277) reyle kabul 
edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kamın lâyihasına (277) zat rey ver
miştir. Nısab vardır, muamele tamamdır. Ka
nun (277) reyle kabul edilmiştir. 

Amortisman sandığına verilmiş olan 6, 5 mil
yon liralık avansm arttırılması hakkındaki kanun 
lâyihasına (273) zat rey vermiştir. Nısab vardır, 
muamele tamamdır. Kanun (273) reyle kabul 
edilmiştir. 

Müsaadeniz taallûk ettiği takdirde perşembe 
günü - yarm - (Muvafık sesleri) saat on dörtte 
toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

>>€»« 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna ek kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

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

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Aza adedi 429 
Reye iştirak «deriler 331 

Kabul edenler : 331 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Beye içtirak etmeyenler : g7 
Mfinhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ergin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak 
alnı 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli ^ i : " 
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Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güieç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayrrh 
Ziya Gevher Etili 

Çanları 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazıra örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Can t ekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

î : 26 
Diyarbakır 
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Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali öngörer 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
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 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Dem i rh an 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arakan 
OsmaTi Işın 

Gazianteb 
AJımed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümüşane, 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tazet Ulvi Aykurd 

Flatay 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faikihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa»l 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yüeel 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reş&d Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
NaKmi Toker 
Ömer Taşcıoğlıı 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleii 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Sorner 
izzet Özkan 
Memed Seyfeii 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
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Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi öytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Taşar özey 

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

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 

Ağr% 
İhsan Tav (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 

î : 26 17-1 
Mardin 

Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasa-n Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çam aş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemrc 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

/ Reye iştirak 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

-1940 C : 1 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Alig 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

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

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

etmeyenler ] 
Balıkesir 

Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çaanbel 
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Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

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

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankın 
Hüseyin Calıid Yalçın 



Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Abdülhak Fıra)t 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

t : 26 17-1-
Memed Tecirli 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

istanbul 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

tzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengiau 
Mahmud Esa'd Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça1 

Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
tzaet Erdal 
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Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
(M.) 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamugla 
Yunus Nadi 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmarah 

Ordu 
Ahmed İhsan Tok göz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim. Srrrı Tarean (M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

Hüsnü Çakır (V.) 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Ilıılki Aydın 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Rif at Vardar 



î : 26 17-1-1940 C : 1 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar görenlere 

yapüacak yardım hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Eanun kabul edilmiştir) 

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

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

A K ı adedi : 429 
Reye iştirak •denler : 314 

Kabul edenler 314 
Reddedenler c 
Müstenkifler 0 

Beye iştirak etmeyenler 114 
Münhiller 1 

/ Kabul edenler ] 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tına* 

Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 

Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Ankan 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
.Ömer Asım Aksoy 

97 — 



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

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denil
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

î : 26 İ M 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğûz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Bihkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bâyar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

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

Kırşehir 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

1940 C : 1 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Ata^ay 
Muhlis Erkmen 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düagören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüöiiü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Naim Erem 
Ordu, 

Ali Ca-nib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
ismail Çanıaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Sürd 
Hulki Aydın 
Naki Bekmetı 
Şefik özdemir 

Simfo 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim theedayı 
Hulusi Oaruğoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naoi De 
mirağ 
Gl. Akif ÖKtekin Er
dem gil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleytîk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaitay 
Ziya Basara 

Tvhirduğ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

98 — 



Rahmi Apak 
Tvkad 

Cemal Kovalı 
(islik Bekel 
Muammer Develi 
Nâzım Foroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 

Af yan ıKambisar 
Ali Çetiııkaya (V.) 

A$n 
İhsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Oercual Odunca 
Numan Aksıoy 
TayfurıfiJökmen 

Aydın 
AdıransMenderes 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Sü*$5®ra örgeeyrsen 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

(M.) 
Hasan ©emil Çambel 

Buma 
Dr. Galib'jffiahua.maoı 
(M<) 
Dr. Sadi Konaık 

Çanakkale 
Reşddf»N'ttrî  Grömtekin 

JŞanktrt 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cafeid*¥alçnı 

î : 26 17-1-
Mitat Aydm 

i Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami tşbay 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Benizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed AyJraç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağırgğlu 

Evs&ıean 
Abdüllıak Fırat 
Salih Başotaç 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kant 
Memed Teeirli, 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâetfcin Gövsa 

-1*940 C : 1 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sundur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

1 Salim Korkm az 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Anman 
Cemi Bayar 
•Dr. Mustafa Bengisu 
ıHasan Âli Yücel (V.) 
Mfthm.ud îüsad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Kahraman Anklı 
Şeraıfettin Karacan 
Zihni sÖrhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Dr. Yusuf Ziya Som er 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemal ettin, Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer. Göker 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha'Deiilbaşı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

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

Mustafa Bacak 
, Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin sBirgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abra vay a-Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Hüseyiıı,Etkşi 
Selim Sırrı ;Tarcan 
(M.) 

Bize 
Fuad Sırman 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 

Scylıan 
Ali Münif Yeğen a 

/ Betye iştimk etf$$ypı$pr, ] 
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Da'mar Ankoğlu 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Sinob 

Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

î : 26 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

17-1-1940 C : 1 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Haîlil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 110 190 liralık münakale yapılmasına dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

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

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Ksad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Zıı talya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 284 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler l 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğhı 
Feyzi Sözcner 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
tbrahim Necmi ©ilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atrf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 

[Iilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Ço*"wn 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
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Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Sarnıih Ilter 
iskender Artun 

, Salih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzcr 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiyd Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Sora-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

î : 26 17-: 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hanıdi Selçuk 

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

Isparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faiuhe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Ktzıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Nuri Tamaç 

-1940 C : 1 
I Rıza Saltuğ 

Tahsin Coşkan 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Calip Gültekin 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Poker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

I Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 

I Muttalib öker 
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Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

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

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza/ Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hal i d Mengi 
Nadm E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemr» 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 



Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özctefttİT 

Shidb 
Cemil A tay 
Hulusi Omçoğlu 

Sîims 
Ai)durrahman Naci De-
mira-ğ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 

î : 26 17-1 
ismail Memed uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bîeda 
Şemsettin Günialtöy 
Ziya Basara 

TMrdtğ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Srtkı Atianç 

-10$O C : 1 
Trabton 

Daniş Eyitooflu 
Faik Ahmed Baruüea 
Raif Karadeniz 
Şeref Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yaegan 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami îşbay 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Ymgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sn*n Iggz 
Veled I*badak 
Ziya Arkan t 

Zonguldak, 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin 'Okan 
ibrahim Etem LBdfckurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Yusuf fflya özençi 

Afyon EMrtihisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
izzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav (M.) 

Arükara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Tapt&s 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü '('Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şak ir Kın acı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

BuMoesir 
Gl. Kâznn ©zilp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpara r 

J Reddedenler] 

Kay&eri 
Suat Hayri Ürgüblü 

/ Reye iştirak etmeyehler ] 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu, 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Canibe! 

Bursa 
Dr. Galib 'Ka'hrâftmn 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Ba9ıa Pars 

ÇandkMle 
Reşad Nuri Güntekin 
Rıısuhi Bülayırlı 

Çanfarı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım' Us 
Atıf Tuzun 

Çorum 
tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Kuçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâziğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad A#ralı (V.) 
Sabit Sağı»oğlu 

Erzincan 
Abdülbak Fırat 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gadantob 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

' Giresun 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Ilat<vy 
Abdullah MursaİQglu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirli 

İçd 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar^G'öker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettkı Gövsa 
Sadettin Uraz 

îzmvr 
Ben al Anman 
Dr. Mustafa fBe*gisru 
Hasan Âli Yüeel ÇV.) 
Kâmil Durssan 
Mahmud Esad Bdzktörd 
Memed AMemir 
Nazmi ilker 
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Kahraman Arıfeh 
Şerafettin Karaean 
mmi Olâtin 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Salih Tuugfty 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kooaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettm Olpak 
(M.) 
Ragıb Akea 
Orgeneıtfl Ali 3aid Ak-

K&nya 
Ali Mfczaf fer <3oker 
tzzet EMal 
Kâzım Otirel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Bûlilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gur.pi-
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Mal&tyv 
Mahmud Nedim Zabeı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 

Mani&a 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kfeım Nami Dupu 
Osman Ercin 

Mynaş 
Hasan Resic}. Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
MnMttin dirgen 

Muğla 
Cemal Kaıamuğia 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oraî 

Dr. Abravay* l^armarab 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran < 

Ctedu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi YaİB&an 
Hüseyin Efcşi 
Selim Sıurı Tanıan 
(M.) 

Rize 
Fuad Susatan 
Hasan Cavid 

Samsam 
Amiral Faha?i Engin 
M«med Ali Yörükor 
Zühtü Dnrukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Sürd 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Merim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şeak 

Sivas 
Atıf Esenhel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uyfeadın 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

l}nab»&n 
Halil Nihad Beztçpe 
Hamdi ÜlfeÇUnen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

TunctU 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Ulug 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Rıfat Vardar 

Hariften lîieoıleke-te idhal edilecek bazı maddelerin gümrük rejimlerinin tenziline dair icra 
Vekilleri "Heyetinoe1 ittihaz edilen 'kasarların tasdikma dairolan kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul ediLn.is.tir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 

A» ı adedi : 429 
Reye iştirak «denler : 284 

Kabul .edenler : 284 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Haydar Çecçel 
Mebpure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Halid Bayçak 
Amasya 

Esad Ur-as 
İsmail Hakkı Mumcu 

Nafiz Aktın 
Anltara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
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Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmerı 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam • 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya 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 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Dr. Refik Gürau 
Fazlı Güleç 
GL Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

î : 26 17-1 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
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 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Perl ev Dem i rh an 
Gl. Zeki Soydemir 

1940 C : 1 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümiişane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 

Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakiki 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Nazmi İlker 
Ranmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

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

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fua'd Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
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Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit UzgÖren 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlıı 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 

Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

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

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

irfan Ferid Alpaya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğiu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Nadm Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 

Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fıra't 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa îşçen 
Tevfik Tarman 

Siird 
/d i Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 

Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atan$ 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

Sami Işbay 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
îbra'him Etem Bozkurf 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisür 
Ali Çetinkaya (V.) 
izzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. O.) 
Muammer Eriş 

[Reye iştirak 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

etmeyenler] 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Balıa Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
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Çankırt 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us • 
Atıf Tüzün 

Çorum 
tsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Belrit 
(M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirliye 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

î : 26 17-1 
istanbul 

Dr. Refik Saydam 
(fis. v.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Ref et Bele 
İbrahim Alâettin Güv3a 
Sadettin Uraz 

îzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

1940 C : 1 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaçı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
(M.) 
Muttalib öker 
Nasııhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 
(M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid (M.) 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (tf.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Rif at Vardar 
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Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki kanunun birinci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

; Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 277 

Kabul edenler : 277 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 151 
Münhaller : 1 

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

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Pevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

/ Kabul 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
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
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Fazlı Güleç 
Gl. Na'ci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

edenler ] 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
iskender Artun 

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 
îstamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Ş i TI asi Erel 
Fakihe Oy m en 
Gl. Kâzım Karabekir 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa<l 

îzmir 
Nazmi tlker 
Ra*hmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saracoğlı 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
T-Tüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d 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 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Drplan 
ibrahim Tolorı 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Ga'lıp Gü!tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. S«im Uzel 
Faik Kurdoğlu 

Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

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

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

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

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungar 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Hasan Karabacak 

Afyon Karahimr 
Ali Çetinkaya (V.) 
tzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekbı 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Hüsamettin Okan 
İbra'him Etem Bozkurt 

Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Abdülhak Fıra>t 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum, 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Mcmed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Esad özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Ol pak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rrza Türel 
Fuad Gökbudak 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcaıı (M.) 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
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Damar Ankoğlu 
İsmail Safa özler 
Şemsa îşcen 

Sîird 
Hulki Aydın 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim lııcedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

î : 26 17-1-
Sivas 

Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

1940 C : 1 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türkere 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçeî 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenc

i n 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

A» ı adedi : 4 2 ^ 
Reye iştirak edenler 277 

Kabul edenler : 277 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 151 
Münhaller : i 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memftd Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazri Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
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I : 26 17-1-1940 C : 1 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet SünMtay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçaik 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettm Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

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

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevf ik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan * 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asjm Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 

Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
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î : 26 17-1-1940 C : 1 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

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

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 

Ağrı 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Palih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Akta* (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmı Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 

Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mita't Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Tevf ik Temelli 

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

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Bana Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Abdülhak Fırait 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirliye 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

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

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fua'd Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mezun) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
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Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Grökbudak 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Nasuhi Baydar 

î : 26 17-1 
Manisa 

Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan (M.) 

C : 1 
Rize 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
İsmail Safa özler 
Şemsa Işcen 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 

Remzi Çiner 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Ük-e (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Veled îzbudak 

Amortisman sandığma verilmiş olan 6,5 milyon liralık avansın arttırılması hakkmdaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Af yan Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 155 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 

Fevzi Daldal 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydm 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğhr 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osmaaı Niyazi Burcu 
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İ : 26 17-1-1940 C : 1 
Kah mi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. 01. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fal in Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçek er 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Narini örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kan su 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
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 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgütı 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

Nafi Atırf Kan su 
Talât Onay 

Gümüşayıe 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya1 Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Sina si Erel 
Fa'kiho övmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmvr 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
G1. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kmldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
TTacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 

Nuri TamaÇ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettm Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İ İmi iı i m Süreyya Y igit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Şevki Ergun 

Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
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Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Ya şiar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
îrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Memgi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Afyon Karahisor 
Ali Çetinkaya (V) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
İhsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (R«. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Knıacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

î : 26 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan • 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
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Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyuk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım- Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Aydın 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaüp 
Muzaffer Akpmar 

Bingöl 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Ba<ha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 

Benizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Şerif Bilgen 
Tunceli 

Mitat Yenel 
ürfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Sami Işbay ,, 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

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

Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fasıl Alımed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroglu 

Erzincan 
Abdülhak Fıra^t 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 
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Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

içel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Ünsaî 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. E. Saydam (Bş.V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

.Kars 
Esad özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çtoruk 

î : 26 17-1-1940 C : 1 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fua'd Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemal ettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
(M.) 
Memed Şev ket özpazar-
başı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Hikmet Bayur 
Kâzı3i Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rıza; Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoglu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan (M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Hasan (Javid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 

Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Şemsa Tşceıı 

Siird 
E ııl ki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

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

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Rai ['Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Mustafa Bozma 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 46 ya ek 
1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikredilen ruhf?malû-
liyetlerden mezkûr kanunun 3 ncü maddesinin tarifatına 
dahil olan şekillerin dördüncü derece üzerinden terfihi icab 
edib etmiyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeni mazbatsı (3/100) 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
ti ıh. ve İç. Mu. Encümeni 15 -I - 1940 

Esas No. 3/100 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zik
redilen ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun 
üçüncü maddesinin tarifatına dahil olan şekil
lerin dördüncü derece üzerinden terfihi icab 
edip etmeyeceğinin tefsiri hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğinden yazılan tezkerenin sureti ili
şik olarak gönderildiğine ve işin tefsir yolu ile 
neticelendirilmesine dair olup; Dahilî nizam
namenin 28 nci maddesine tevfikan Bütçe encü
meni tarafından Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin mütaleasının alınmasına lüzum gös
terilmesi üzerine encümenimize havale buyurulan 
Başvekâletin 15 - V -1939 tarih ve 6/2484 nu-
maralr tezkeresi ve Millî Müdafaa encümeninin 
mazbatası Millî Müdafaa vekilliğinden gönderi
len Sıhhiye dairesi reisi hazır olduğu halde mü-
talea ve tedkik olunmuş ve mezkûr kanunun 
üçüncü maddesinde (şahsın harekâtını mühim 
derecede sektedar eden fakat muine ihtiyaç gös
termeyen ruhî ve asabî maluliyetler) şeklindeki 
tarif ve tasrihte (ruhî), (asabî) kelimeleri ara
sında (ve) fasılasının mevcudiyeti delâletile asa
bî maluliyetlerden başkaca ruhî maluliyetlerin 
de bulunacağı, isimleri sayılmış bulunan bazı 
asabî maluliyetlerden başka diğer bir kısım asa
bî maluliyetler ile beraber ruhî maluliyetler isim
lerinin sayılmamasında kanundaki sarahatin 
kâfi görülerek mütehassıs raporlarına bırakıl
mış olacağı, yukarıda mutarize içerisinde arze-

dilen tarif atın kanunun ikinci maddesinde yazı
lı ağır vakayie aid tarif at eşkâli hafif esine te
vafuk eyleyeceği ve keyfiyetin mütehassısı bu
lunan sıhhiye heyetlerinden alınacak raporda 
tasrih edileceğinin müteamil ve meşrut buluna
cağı ve bu suretle de üçüncü madde şümulü da
hiline gireceği, bu gibilerin dördüncü derece 
üzerinden terfihlerinin muvafık olacağı hakkın
daki mütalea ve karar havalesi mucibince Bütçe 
encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştu. 

Bütçe encümeni mazbatasında tekaüd ve ter
fihi icab edenlerin maaş muamelelerinin salahi
yetli sıhhiye heyetleri raporlarına istinaden ya
pıldığı ve o suretle tescil olunduğu ve şimdiye 
kadar Divanı muhasebatla da ihtilaflı bir me
sele tahaddüs etmediği, gerek Millî Müdafaa ve 
gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri
nin bu mevzudaki noktai nazarlarının esas iti-
barile varid ve musib olduğu tasrih kılındıktan 
sonra keyfiyetin tefsir yolu ile halli mümkün 
olmayıp vuzuhu ifade ve tatbikatta hiç bir tc-
reddüd ve ihtilâfa mahal bırakmamak kasdile ve 
üçüncü maddenin tadili suretile istenilen husu
sun temininin muvafık olacağı kararına varıl
dığı görülmekte ve buna göre lâyihai kanuniyesi 
tanzim edilerek Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere doğruca Riyaset makamına tak
dim edilmiş bulunmaktadır. 



27 - XI I -1939 günü Meclis ruznamesine alın
mış bulunan mezkûr kanun lâyihası Heyeti 
Umumiyede müzakereye konulduğu sırada usu] 
ve mevzuata tevfikan bir defa da salahiyetli en
cümen tarafından tedkik edilmesi hususunda 
azadan birinin vaki teklifi ve Sıhhat ve muavenet 
encümenince kendilerine havale buyurulması hu
susunda Yüksek Riyasete arzedilen taleb ve rica 
üzerine ikinci defa Encümenimize gelen lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe mazbataları Millî Mü
dafaa vekâleti sıhhiye dairesi reisi hazır olduğu 
halde tekrar tedkik olundu. 

Encümen heyeti; tefsiri taleb edilen maddei 
kanuniyeye aid evvelki tedkik ve mütaleatile 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerinin kanaat 
ve mütalealarının tevafukunu gözönüne almış ve 
muahharan Bütçe encümeni tarafından tavzih 
yolu ile yapılmış lâyihai kanuniyede de esas iti-
barile fikir ve kanaat intibakını müşahede eyle
miş olmakla lâyihanın müzakeresine geçilmesine 
karar vermiştir. 

1122 numaralı kanunun üçüncü maddesi 551 
numaralı kanunun 11 nci maddesine merbut ced-
veldeki dördüncü derecenin 19 ve 24 numaralı 
fıkralarını ve beşinci derecenin 30, 31, 32, 33 nu
maralı fıkralarını tevhiden tadil eylediğine ve 
yeniden teklif edilen kanun lâyihası 1122 numa
ralı kanunun 3 ncü maddesi yerini tutacağına 
göre bu fıkraların tadili keyfiyetinin tasrihi ve 
lâyihaya yazılması lüzumlu görülmüştür. 

Fıkra fıkra tedkik edilen lâyihanın müzakere
sinde (üç seneden fazla eyilik fasılası gösteren 
cinneti manyayi inhitati) hastalığına müptelâ 
olanların dördüncü dereceden gösterilmiş bulu
nan tekaüd ve terfihlerinin birinci derecede kal
ması hususunda encümende vaki teklifin etraflıca 
tedkikında; pek çok hastalıkların ağır ve gayri 
kabili tedavi ve şifa şekilleri yanında kabili te
davi ve şifa hafif şekilleri de bulunduğu gibi bu 
hastalığın da kanunun ikinci maddesinde zikrolu-
B.an ve bidayette birinci dereceden tekaüd ve ter

fihe tâbi tutulan ağır ve gayrikabili tedavi ve şifa 
seklinden maada Hükümetin de tafsil ve beyanı ile 
Bütçe encümeni tarafından tanzim ve teklif edi
len lâyihada yer almış bulunan ve dördüncü 
dereceden tekaüd ve terfihe tâbi tutulması icab-
eden hafif şekilleri olduğu ve esasen hastalığın eş
kâli hafifesinin hecmeden sonra ekseriya zekâda 
bir kusur ve tegayyur bırakmadığı malûm bulun
ması itibarile bu hastalığa müptelâ olanların baş
langıçta herhangi bir mağduriyetine meydan 
bırakdmaması için evvel emirde ikinci madde 
hükmüne tevfikan birinci dereceden tekaüd ve 
terfihlerinin icrası ve ancak növbet zail olduk
tan sonra, üç seneden fazla eyilik fasılası göste
renlerin; yardımcıya muhtaç olmadıkları, salahi
yetli sıhhî heyetler tarafından tasdik edildiği tak
dirde tekaüd ve terfih* derecelerinin dördüncüye 
indirilmesi ve fakat hastalığın ağır ve gayri kabili 
tedavi şekle inkilâb edeceğine delâlet edecek bir 
növbet tekerrürü halinde ise derecesinin daimî 
olarak birinciye çıkarılması kararına büyük bir 
ekseriyetle varılmış, gerek bu husus ve gerek di
ğer bazı değişiklik ve ilâveler ile lâyiha bu esas 
dairesinde yeniden hazırlanmış ve Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 
S. î. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Ağrı Giresun Edirne 
Dr. H. Kural Dr. H. V. Somyürek 

Antalya Aydın Bilecik 
Dr. M. Soykam Dr. Ş. Şener M. Suner 

Burdur Denizli Kastamonu 
Dr. A. R. Teşilyurd Dr. H. Berkman B. Saltuğ 

Kayseri Kocaeli 
S. Turgay F. Sorağma,n 

Konya 
fîınneti manyayi inhitatinin maddede 

zikredilmesine muhalifim 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Manisa Tekirdağ Zonguldak 
A. Tümer N. Trak H. Okan 

(S. Sayısr : 46 ya efe) 



SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET* 
ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı 
kanunda t<tdilât yapan 1122 sayılı kanunun 3 

ncÂl maddesini değiştiren kanun lâyihasv 

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

« 551 numaralı kanunun 11 nci maddesine 
merbut cedveldeki dördüncü derecenin 19 ve 24 
ncü fıkraları ve beşinci derecenin 30, 31, 32, 33 
numaralı fıkraları tevhiden berveçhi âti tadil 
edilmiştir : 

Hazarda bir vazife veya askerî harekât ifa
sı sırasında ve seferde askerî hizmet ve esaret es
nasında kendi sunu taksiri olmaksızın her han
gi bir sebeble husule gelen, şahsın içtimaî kabili
yet ve vaziyetini veya fizyolojik harekâtını mü
him derecede sektedar eden fakat yardımcıya 
pıtiyaç göstermeyen ruhî (şizoit bünye arazmm 
artması; üç seneden fazla iyilik fasılası göste
ren cinneti manyayı inhitatî - cinnet nöbeti te
kerrür ederse maluliyet derecesi daimî olarak 
birinciye çıkarılır - ; tamamile iradeyi selbet-
meyen ve ancak hastalığın mühim ve yerleşmiş 
evsaf mı taşıyan müzmin pisikasteniler; ayni ev
safı haiz pisikozlar ve ağır pisikonevrozlar; 

nöbetleri askerî hizmete girdikten sonra tezahür 
eden esasî saralar) veya asabî (Zatüddima-
ğii istilâinin gayri müterakki şekli; tasallûbü 
münteşiri dimağî ve nühaî; tasallûbü cani-
bii dumuru adalı; nasuru nuha; felci 
teşennücî; kısmî fakat sık sık gelen veya nisbe-
ten fasılalı olup vücudun mühim bir kısmma ya-
hud bütün vücuda şamil olan j akson saraları ve 
bu vasıfları haiz arazî saralar, daürraks; ademi 
intizamı hareketi müterakki; etrafta suişekil tev-
lid ederek say kabiliyetini bırakmamış iltihabı 
asabı kesire ve bunlara mümasil hissî ve harekî 

tegayyürat; felci nısfı tulânî veya felci esfel^feT/ 
etraftan birini kamilen veya ikisini kısmen isti
lâ eden dumuru adalii müterakki) maluliyetlere 
duçar olanlar, bu maluliyetler bünyevî mahiyet
te dahi olsalar,, dördüncü dereceden tekaüd ve 
terfih olunurlar». 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

4 

( S. Sayısı' : 4fi ya ek ) 





• 

S. Sayısı: 50 ye ek 
Haziran: ağustos 1939 aylarına aid rapor ve 10 ncu fıkrası 
hakkında Divanı muhasebat encümeni mazbataları 3(/l55) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı M. encümeni 

Esas No. 3/155 
Karar No. 19 

15-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Haziran : ağustos 1939 aylarına aid olup Di
vanı muhasebat reisliğinin olbabdaki tezkerele-
rile gönderilmiş ve encümenimize havale edil
miş olan 10 fıkralık rapor üzerine mukaddema 
tanzim kılınmış olan ilişik 29 - XII - 1939 tarih 
ve 3/155, esas, (18 karar numaralı) mazbata 
Umumî Heyete arzedilmek üzere takdim krlrn-
mıştı. Sözü geçen raporun 10 ncu fıkrasının 
encümence tekrar tedkikine lüzum görülmüş ve 
bu maksadla geri alınmış olan rapordan mezkfir 
madde çıkarılmış olduğundan mezkûr mazbata
nın ve onuncu fıkra hakkında ayrıca tanzim 

kılınmış olan zeyil mazbata ile birlikte Umumî 
Heyete havale buyurulmak üzere sunulduğu ar-
zolunur. 

M. M. 
Çanakkale 
R. Bulaytrlt 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Burdur 
M. Sanlı 

Di. M. E. Reisi 
Niğde 

Faik Soylu 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Bolu . 

E. Yerlikaya 
Maraş 

M. Erten 

Kâtib 
Kastamonu 

H. Dicle 
Bolu 

C. Özçağlar 
Kastamonu 
Nuri T amaç 

Sivas 
M. CHirleyük 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 

Esas No. 3/155 
Karar No. 20 

Fıkra - 10 -
Sirkatten ve nüfuzu memuriyetini sui isti

malden dolayı silki askeriden tardile üç ay hap
se 13 temmuz 1335 tarihinde mahkûm edilmiş 
ve bu hüküm Divanı Temyizi askerice tasdik edi
lerek kesbi katiyet etmiş olduğundan yüzbaşılık
tan mütekaid Halid özakarrn hâdiseden 19 sene 
sonra iadei muhakeme istemesinden dolayı As
kerî Temyiz mahkemesinin 27 temmuz 1938 tarih 
ve 1154/709 numaralı kararile dördüncü kolordu 
askerî mahkemesince yapılan duruşma sonunda 
hırsızlık ve memuriyetini sui istimal suçların
dan beraetine 11 ağustos 1938 tarihinde karar 
verilmiş olduğu cereyan eden muameleden an-

15 - I - 1940 

laşrlmış olduğundan ilişik evrak münderecatına 
ve 3410 numaralı kanım hükümlerine nazaran 
bu babda lâhik olacak mütaleanın işarı zımnında 
işbu zeyil mazbatanın Adliye encümenine hava
lesi tezekkür kılındı. 
Divanı Mu. En. 

Niğde 
Faik Soylu 

Afyon K. 
Cemal Akçın 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Maraş 
M. Erten 

R. M. M. 
Çanakkale 
R. Bulayır 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Burdur 
M. Sanlı 

( 
M. 

Kâtib 
Kastamonu 

h H. Dicle 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Sivas 
Gürleyük 





S. Sayısı: 54 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa pulu 
ilsakı hakkındaki 2456 sayılı kanunun I nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Gümrük ve Inhi-
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/189) 

T. G. 
Başvekâlet . 20 -VI -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3310 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 - VT -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. ii. Saydam 

Mucib sebebler 

Gümrük idarelerine verilen beyennamelere, muhtevi olduğu eşyanın kıymetine göre bir, iki 
veya iki buçuk liralık müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 2456 numaralı kanun hükmünün, posta 
paketlen için posta ve telgraf idarelerince tanzim olunan liste - beyannameler hakkında ağır bir mü
kellefiyet tesis ettiği nazarı itibare alınarak 2672 numaralı kanunla,, liste - beyannamelerde yazılı 
her bir mürasele maddesi için yapıştırılacak mü lafaa pulu, on kuruşa indirilmiş olduğu halde, 
memleketimizden posta vasıtasile harice gönderil 3n paketler için mevrid memleketler posta idare
lerine hitaben tanzim ve bir nüshası gümrük idarelerine tevdi olunan barnameler hakkında mez
kûr kanuna hüküm konulmamış olduğundan dolayı, bunlara 2456 sayılı kanun gereğince birer liralık 
müdafaa pulu yapıştırılması lâzımgel inektedir. 

Memleketimizden posta vasıtasile harice gönderilen eşyanın değeri pek cüzî ve posta ücretleri
nin de oldukça yüksek bulunması hasebile bu resme tahammülü olmadığından ve bir sene içinde 
harice gönderilen paketlerin mikdarı da 8 516 adetten ibaret olup mühim bir yekûn tutmadığın
dan, bu paketler için gümrük idarelerine verilecek cvrakrn, müdafaa pulundan istisnası muvafık 
görülmüştür, 



2 — 
Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. encümeni 26 - VI - 1939 

Esas No. 1/189 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16-VI-1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası Başvekâletin 20 haziran 1939 ta
rih ve 6/3310 numaralı tezkeresile encümenimize 
havale edilmekle müzakere ve tedkik edilerek 
Hükümetin gösterdiği mucib sebebler yerinde 
görülerek kanun lâyihası aynen kabul olunmuş 
ve'havalesi mucibince Maliye encümenine verü-

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
frkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince ha-
zrrlanıb 20 haziran 1939 tarih ve 6/3310 sayılı 
tezkere ile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyi
hası Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekillikleri 
mümessilleri hazır bulundukla'rı halde encüme
nimizde görüşüldü. 

Posta ile harice gönderilecek maddeler için 
gümrük idarelerine ibrazı lâzımgelen evrak için 
bir liralık müdafaa pulu yapıştırılması bu nevi 
irsalâtın mahdud olması itibarile (Hazine için 

ehemmiyetli bir gelir teşkil etmiyeceği ve esasen 
yüksek olan posta ücretine inzimıam edince bu 
irsalâtı azaltacak kadar ağır bir yük telâkki 
edilebileceği hakkında mucib sebebler arasmda 
ileri sürülen mütalealar varid görülmüş ve ka-

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Güm. î. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum İstanbul Diyarbakır 
/. Eker S. JJraz C. Çubukçu 
Amasya Çanakkale Çorum 

Nafiz Aktın Atıf Kamçü S. Köstekçioğlu 
Çorum Denizli Mardin 

Ş. Baran F. A. Akça S. Düzgören 
Niğde Sinob Yozgad 

N, Erem II. Orucoğlu Ekrem Pekel 

nun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile müza
kere ve kabule şayan bulunmuştur. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize 

A. Bayındır K. Kamu 
(Jazianteb İzmir Kayseri 

A. Aksu K. Dursun (). Taşcioğlu 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 
II. Kuleli I. Özkan M. Seyfeli 

Manisa Tokad Van 
F. Kurdoğlu Cemal Kocalı ibrahim Arvas 

Zonguldak 
}'. Ziya özenci 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Metliye encümeni 14 - XII - 1939 

Esas No. 1/189 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 30 
Esas No. 1/189 

12 - 1 - 1940 

Yüksek Reisliğe 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında olub Başvekâletin 
20 - VI - 1939 tarih ve 6/3310 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Güm
rük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi Duyurul
makla Gümrük ve inhisarlar vekili Raif Kara
deniz ve Maliye^ vekili Fuad Ağralı hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümet mucib sebeblerinde tafsilen izah 
edildiği veçhile harice posta ile gönderilecek 
mürasele maddeleri için gönderildiği memleket 
gümrük idarelerine ibraz olunacak evraka ya
pıştırılması iktiza eden ve senelik varidatı 8 bin 
lirayı tecavüz etmeyen müdafaa pullarmm bu 
müraselâtm kıymetleri itibarile fazla görüldü
ğünden ve bu itibarla da bu müraselâtı azalt
makta bulunduğundan bu kabîl evrakın müdafaa 
pulundan muafiyetini temin maksadını ihtiva 
eden lâyiha Encümenimizce de yerinde görülerek 

başlığında bir değişiklik yapmak suretile Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

r Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bursa Elâzığ 

N, Ayaş M. F. Altay 
Giresun İsparta 

M. Akkaya R. Ünlü 
Kayseri Kayseri 

Suad Hayri Ürgüblü F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Urfa . 

Sami İşbay 

Muğla 
H. Kitaba 

Sivas 
Remzi Çiner 

Erzincan 
Î.Artun 
Kayseri 

S. Serim 
Konya 
R.Türel 

Muş 
Ş. Ataman 
Trabzon 

Stm Doy 
Yozgad 

A. Sungur' 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrüklerde kullanılan bazı 
evraka müdafaa pulu yapıştırılması hakkındaki 
2456 sayılı ve 28 - V - 1934 tarihli kanunun bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Posta ile harice gönderilen mürasele madde
leri için gümrük idarelerine ibraz olunacak bil
cümle evrak müdafaa pulundan muaftır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Ma
liye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

16-VI-1939 
Ad. V. M. M. V. 

İV. Tınaz 
Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. tk. V. 

A. F. Çebesoy H. Çakır 
S. î. M. V. G. 1. V. Ve Ad. V. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş H. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya C. Ercin 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müda
faa pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazı deği

şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

JYEADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı :55 
Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 110 190 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/29 

T. C. 
Başvekâlet 26 - XII - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/6485 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 110 190 liralık münakale yapılması hakkın
da Maliye vekilliğinde hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 

kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1 — Orman koruma genel komutanlığının bidayeti teşekkülünde sekiz bin mevcud üzerinden 
esasları tesbit edilmiş ve buna göre Genelkurmay başkanlığınca bir malî yıl zarfında iki defa acemi 
er celbi tertiblenmiştir. 

. Komutanlığın 1939 malî yılı bütçesi tanzim edilirken tahsisat darlığı dolayısile yukarıda arze-
dilen esaslar icabı biri malî senenin ilk teşrin aymda, diğeri de mayıs ayında yapılacak bin 
altı yüzer erlik iki celbin icrasından 1939 yılı için muvakkaten sarfı nazar edilmesi zarurî görü
lerek bütçeye bunlar namına tahsisat konmamıştı. Mevcud sekiz bin ikmal edilmedikçe koruma 
vazifelerinin lâyikile ifa edilemeyeceği anlaşılması ve Genelkurmay başkanlığının bu husustaki 
emirleri üzerine evvelce düşünüldüğü şekilde teşrin celbinin icrasından sarfı nazar edilememiş 
ve 1 600 acemi er celbedilmiştir. Bu erlerin bu sene için tecili mümkün olmayan yalnız iaşe, maaş 
ve nakliye ihtiyacından ibaret üç nevi masrafının bağlı cedvelde müfredatı gösterildiği üzere 
ceman tutarı olan (103 200) liranın 1939 malî yılı bütçesine münakale suretile teminine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

. 2 — Orman koruma genel komutanlık teşkilâtı vazife icabatı olarak yurdun ormanlı olan mm-
takalarma küçük postalar halinde dağılmıştır. Bu postaların bağlı oldukları en yak in birlik ko
mutanı takım komutanlarıdır. Bunlar asgarî her ay birer defa bu postalarını teftiş ve bu esnada 
da maaş ve tayin bedeli gibi istihkaklarını da tevzi etmek mecburiyetindedirler. Bu maksadla 
takım komutanları için ihtiyar edilmekte olan harcırah masraflarından vareste kalınmak üzere 
kadroda mevcud miri bineklerin her sene üçte bir nisbetinde temin ve tedariki harcirah mas
rafı bakımından bütçe sarfiyatına daha ehven düşeceği bittedkik anlaşılmıştır. Şimdilik 1939 
malî yılı zarfında kadronun üçte bir nisbetine tekabül eden otuz binek hayvanının mubayaası 
iltizam edilmiştir. Bütçenin tanzimi esnasında miri bineklerin ikmalinin senei âtiye taliki dü
şünülmüş olduğundan tahsisat konmamıştı. Yukarıda arzedilen sebebden başka lüzumu anmda 
bazı takım komutanlarının kendi mıntaka merkezlerinde ve orman yangınını söndürmeğe gitmek 
gibi müstacel hallerde gali ücretle dahi hayvan kiralamakta duçar olunan müşkülâtı önlemek 
üzere bu kere hissedilen otuz binek hayvanının mubayaası için müfredatı ilişik cedvelde göste-



rilen 6 990 liranın keza münakale suretile genel komutanlık masarifi umumiye faslına ilâvesi 
lâzımgelmiştir. Bu maksadla müfredatı ilişik eedvelde gösterilen ceman 110 190 liranın Orman 
umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinin birinci kısmının 19 ncu harita ve kadastro faslın
dan düşülerek bu bütçenin ikinci kısmını teşkil eden koruma genel komutanlık bütçesinin 31 ne i 
maaş ve 35 nei masarifi umumiye fasıllarına ilâvesi için icab eden kanun lâyihası bittanzim tak
dim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Bütçe encümeni 12 - I - 1940 
Mazbata No. $1 
Esas No. 1/291 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde 110 190 liralık münakale yapılması hak
kında olub Başveklctin 26 - XII - 1939 tarih ve 
6/6485 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize havale edilmekle 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen, Maliye vekili Fuad 
Ağralı, Orman Umum müdürü ve Orman koru
ma genel komutanı hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı kıtaatı 
mevcudunun kanununa tevfikan haddi lâyikına 
iblâğı için 1939 yılı celb aylarında 1600 erin 
daha celbi iktiza ettiği ve erata aid kadrolar da 
tasdik ettirildiği halde 1939 yılı için bunların 
celbi tehir edilib 1600 erin maaş ve tahsisatı mez
kûr yıl bütçesinin tanzimi sırasında noksan ko
nulmuştu. Halen bu erat hâsıl olan lüzuma bina
en celbedilmiş bulunmakla bütçeye noksan ko
nulan maaş ve tahsisatın bu sebeble ikmali zaruri 
görülerek bu lâyihanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Mucib sebeblerin tedkikından ve alınan izah
lardan anlaşıldığına göre lâyihanın Encümeni-
mizce aynen kabulüne ekseriyetle karar verilmiş
tir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Çoşkan S. Yargı 
Bursa Elâziğ (Jiresun İsparta 

N. Ayaş M. F. Altay M. Akkaya M. Unsal 
İsparta Kayseri Kayseri 

R. Ünlü F. Baysal 8. Serim 
Konya Mardin Muğla 

R. Türel R. Erten H. Kitabçı 
Muş Seyhan Sivas 

Ş. Ataman N. Eldeniz R. Çiner 
Trabzon Urfa Yozgad 
S. Bay S. Işbay A. Sungur 

Encümende gerek vekil gerek alâkadar da
ire erkânı tarafından verilen izahat müna
kalenin her ne kadar zaruretini muhik gös
termekte ise de Meclisin içtima halinde 
bulunduğu teşrinisani ayında münakale ta
lebinde bulunmadan ayni ayda ve tahsi
satı mevcud olmadan erlerin celbi bir emri 
vâkidir. Bu sebeble lâyihanın kabulüne 

muhalifim 
Kayseri 

N H. Ürgüblü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman unmm müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sinde 110 190 liralık münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde yazılı fasıl
ları arasmda (110 190) liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

20 - XII - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. K. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
//. Çakır 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alatas R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü V. 
A. Çetinkaya 

Ti. V. 
İV. Topcoğlu 

Münakale cedveli 

F. M. Muhassasatm nevi 

19 
31 
35 

Harita ve kadastro 
Maaş 
Masarifi umumiye 

Tenzil 
Lira 

Zam 
Lira 

YEKÛN 

110 190 

110 190 

10 400 
99 790 

110 190 

\>m<* 
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S. Sayısı: 56 
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 

kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatasL(l/300) 

T. C. 
Başvekâlet 12-1-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 2/206 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî müdafaa hizmetleri için fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek 
olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 12 -1 -1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. it. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Millî müdafaa hizmetleri için fevkalâde membalardan elde edilecek varidat ile karşılanmak 
üzere (25 000 000) liramn daha sarfına lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla tan
zim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. ti. ti. 
Bütçe encümeni 13 - I - 1940 
Mazbata No. 34 
Esas No. 1/300 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa hizmetleri için fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek 
olarak hazırlanıb Başvekâletin 12 - I - 1940 tarih 
ve 2/206 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Millî Müdafaa vekâleti ihtiyaçlarına sarfedil-
mek ve karşılığı 3628 sayılı kanunun beşinci mad-
desile verilen salâhiyete istinaden temin edilmek 
üzere daha 25 000 00 liranın Millî Müdafaa ve
kâleti bütçesindeki hususî fasla fevkalâ'de tahsi

sat olarak ilâvesi maksadile tanzim edilen bu 
lâyiha Maliye vekilinin izahlarına göre Encüme-
nimizce yerinde görülerek başlığında bir değişik
lik yapılmak suretile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Rs. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli . 
B. Denker T. Çoşkan 8. Yargı 

Bursa Elâzığ Giresun 
N. Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 

• 



İsparta 
M. Unsal 

Konya 
mmvd 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tintoğllı 

— û 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Malatya 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Çiner 

Muğla 
H. Kitabet 

Yozgad 
M Sitngur 

Seyîıan 
Naci Eldeniz 

HÜKÜHETÎN TEKLÎFÎ 

3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun 5 nci 
maddesile verilen salâhiyete istinaden temin 
edilecek karşılıklardan (25 000 000) liranm, 
mezkûr kanunla Millî Müdafaa vekâleti bütçe
sinde (muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) 
unvanile açılan hususî fasla ilâveten tahsisat 
kaydına mezuniyet verilmiştir. 

M A D D E 2 -
teberdir. 

M A D D E 3 

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini ic-
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. S. Alataş 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mü V. 

12 - 1 -1940 
M.: M. V. 

N. Tınaz 
M a . V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

A t Çetinkaya N. Topcoğlu 

3VCADDE2 — 

M A D D E 3 — 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

M A D D E 1 — A y n e n 

ıı w. \mı% i 
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S; Sayısı: 57 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/61) 

21 -XII -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 81, 
62 nci maddelerinin kaldırılması hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 15 - X I I - 1938 tarihinde tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sebebler lâyihası 

Kaçakçılığın men ve takibine dai rolan 1918 sayılı kanunun altı yık geçen tatbik devresi, bazı 
hükümlerinde değişiklikler yapılması zaruretini doğurmuştur. 

Bu hükümlerle dağişiklik sebebleri şunlardır: 
1 — Kaçakçılığın men, takib ve tahkik ile mükellef memurlardan bazıları, bilgileri az kimse

lerdir. Arama sırasında ele geçirdikleri evrakın tedkike değer mahiyette olup olmadığını arama 
yerlerinde kestiremezler. Bu kâğıdlann, kaçakçılık suçlarının teyid ve tevsikına yarar olup ol
madığını kestirmek, ancak salahiyetli memurların tahkikat yaptıkları sırada ellerinde bulunması 
ve tahkikatın alacağı şekle göre üzerlerinde işlen mesile kabil olabilir. 

Bunlardan bazıları, tahkikatın tamamlanması ve ilk tahkikata tâbi olup kaçakçılık suçlarından 
bu tahkikatın açılması kararının verilmesi için lüzumludur. 

Sekizinci maddenin bu günkü şekline göre bu kâğıdlar, ancak tahkikat hakimlerince tedkik 
için açılabilir ki, o zamana kadar, kaçakçılık tahkikatını yapanlar, suçun vukuunu gösteren veya 
bu suçun isbatına yarayacak olan bu kâğıdlardan istifadeden mahrumdurlar. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine veya adlî âmirlere tevdi edilen kâğıdlann 
tedkikı, bazan uzun zamanlara ihtiyaç gösterebilir. Arama yi yapanlar iyice tedkik fırsatı bula
madıkları için yanılabilirler. Bu kâğıdlardan işe yaramıyacakların uzun zaman elde tutulması ve 
sahihlerine verilmemesi, bazı ticarethane, müessese ve şahısları zarara sokabilir. Halbuki tahki
kat yapanlarca bu kâğıdlar çok kısa bir zamanda tedkik edilerek sahihlerine geri verilebilir. 

Aramanın ve arama sırasında zaptedilecek eşya ve vesikaların kaçak eşyaya veya işlenmiş bir ' 
kaçakçılık suçunun sübut delillerine hasredilmesi, kaçakçılıkla mücadele için kâfi bir silâh ol
madığı tatbikatla anlaşılmıştır. 

Muayyen bir suçun suçlusu olarak ittiham edilmeyen ve fakat kaçakçılık teşebbüs ve faaliyet
lerinde bulunduğundan şüphe edilen hakikî veya hükmî şahısların ve şebeke ve teşekküllerin ev
lerinde ye çalışma yerlerinde aramalar yapılması ve bunların evrak, defter ve dosyalarının zapt 
ve tedkik suretile kaçakçılık yapıp yapmadıklarını tesbit etmek, bunlarla mücadele için lâzım 
ve faydalı bir silâh olacaktır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5108 
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Bu maddenin ihtiva ettiği esaslar, ceza muhakemeleri usulü kanununun esaslarına tamamen 

uygun olmakla beraber, hususî bir kanunda yer bulmasının bu gibi muameleler aleyhine itiraz yo
lunu kapattığı zehabını hâsıl etmemek ve meselâ, o kanunun 89 ve 90 ncı maddelerinde yazılı se-
beblerle bu muamelelere itiraz edilebileceğini ifade etmek üzere maddenin son fıkrası kaleme alın
mıştır. 

Fıkranın arzedilen şekilde değiştirilmesi bu maksadları da temin edecektir. 
2 — 1918 sayılı kanunun 14 ncü maddesi, üzerlerinde veya eşyaları arasındaki resme veya in

hisara tâbi eşyayı doğru beyan etmeyen yolculara bir ceza vermeyip yalnız beyana aykırı çıkan 
eşyalarını müsadereye tâbi tutmaktadır. Bu hüküm, ecnebi memleketlerden gelen yolcuların 
yorgunluk veya yabancılık gibi sebeblerin tesiri le hataya düşmeleri ihtimalini nazara alarak kon
muş iken yolculuk sırasında eşya kaçırmak maksadını gözeten ve bu yolda tertibler ve tedbirler 
kuran kimselere, tehlikesizce kaçakçılık yapmak imkânını vermiştir. 

Elbiselerinde veya eşya kablannda hususî tertibler ve gizli yerler yaparak, ayakkablanna yer
leştirerek veya vücudlerinin içine sararak eşya kaçırmağa yeltenen kimselerin, kaçakçılık yap
mak maksadları açıkça anlaşıldığından, bunları hataya düşmüş temiz yolcular hakkındaki mua
meleye tâbi tutmak, cezadan beklenen tesir bakımından doğru olamaz ve kolay ve ucuz gidilip 
gelinebilen memleketlerden bu şekillerle kaçak eşya sokulmasına yol açmak itibarile de mahzurlu 
ve tehlikeli olur. 

Bu gibi kaçakçılık teşebbüs ve hareketlerini önlemek üzere 14 ncü maddeye bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

3 — 18 nci maddeye ilâve olunan 3 ncü fıkranın mucib sebebleri 14 ncü maddeye eklenen fık
ranın mucib sebeblerinin aynidir. 

4 — 20 nci madde ile tecziye edilen hallerden, eksik resim verme karşılığında para cezası kon
mamış olduğu gibi, bu cezaya ölçü olan değerin sif değermi yoksa piyasa değeri mi olduğu açıkça 
gösterilmemiştir. 

Bu hal, mahkemelerde türlü içtihadlara yol ağmış olduğundan madde bu noksanları ikmal ede
cek şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçırılmış eşyanın memleket içinde taMb ve müsaderesi hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların 
haklarına tesir edebileceği gibi isbatı güç muvazaalı muamelelerin takibine de yol açacağından bu
nun yerine değerinin iki katının kaçakçıdan alını-ası esası muhafaza edilmiştir. Ancak, kaçakçılığı 
rağbet gören eşyanın çoğu sif değeri gümrük resminden az eşya olduğundan cezaya ölçü olan değerin 
resimlenmiş piyasa değeri olarak tayini uygun görülmüştür. 

Yapılan yolsuzluklar, hile ve sui istimaller, resmi verilmeyen malı, verilmiş gibi göstermekten 
ibaret olmayıb, muafiyete tâbi tutmak şekil ve suretinde de olduğundan, maddeye, bu hali tecziye 
ve takibe imkân verecek bir kayid lâve edilmiştir. 

5 — Müsadere, kaçakçılık suçlarına terettüp eden bir ceza olmak itibarile suçun tâbi olduğu1 mü
ruru zaman müddeti içinde tatbiki, ceza esaslarına uygun düşer. Kaçakçı veya kaçakçılıkla alâkalı şahıs
lar elinde eşya hakkında kabil tatbik olan bu cezanm - suçun mahiyetine göre - müruru zaman müddeti 
içinde tatbikında hiç bir hukukî mahzur yoktur. 

Kaçak eşyanın bir sene içinde müsadere edilebileceği hükmü, 25 nci maddenin 3 ncü fıkrasile de 
ahenkli değildir. Bu sebeblerle 22 nci maddenin birinci fıkrası değştirilmiştir. 

Sahillerimize yanaşıb kara le ihtilât ettiği veya evrakınm gösterdiği güzergâh dışmda görül
düğü iddia edilen gemilerle, yolcu beraberinde geçtiği iddia edilen resme tâbi eşyanın, vakanm 
cereyanından sonra ihbarı, müzevver ve muhayyel takiblere yol açabileceği cihetle bu gibi haller 
hakkmda tek ceza olarak tayin edilen müsaderenin tatbiki salâhiyetini tahdid etmek ve vakanm 
cereyanı sırasında tesbit edilemeyen hâdiselerle meşgul olmağa mahal bırakmamak üzere ikinci 
fıkra yazılmıştır. 

22 nci maddenin, resim ve bedel tayini kabil olmayan hallerde yapılacak muameleyi gösteren 
fıkrası hükmünün, hiç bir ölçüye istinad etmiyen mütalebelere ve bunların hiç bir âdil esasa istinad 
«îtmiyecek takdirlerine yol açacağı görülmüş olduğundan, kaldırılması muvafık bulunmuştur. 
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Müsaderesi hakkı düşen eşya hakkmda olunacak muamelelerde tereddüde mahal kalmamak 

üzere yeni bir fıkra yazılmıştır. 
22 nci maddenin işbu esas ve maksadlara göre tadili, hususî ceza işlerile meşgul Temyiz ceza 

dairesi hâkimlerinin, yerinde görülen tavsiye ve telkini dairesinde hazırlanmıştır. 
6 - A) Kaçak olarak yakalanan eşyaların gümrüklerce yurd içinde satılığa çıkarılması ve sa

tışlara sif krymetle gümrük resminden az olanm esas tutulması, netice itibarile piyasalarımıza, 
gümrük resmi almmadan yabancı emtiası sürülmesine yol açıyor, bu hal: 

I - Bunların yerini tuttuğu ihtiyacı karşılamak üzere hariçten gümrüklenmiş mal idhalini önli-
yerek Hazineyi, muhtemel gümrük gelirinden mahrum ediyor, 

II - Bu satışların yapıldığı mıntakalarda gümrüklü eşya veya yerli mamullere gayri meşru bir 
rekabet yapılmasına meydan veriyor, 

III - Gizli kalmış kaçak eşyaların sürülmesi için bir siper ve maske oluyor, 
IV - Halkta, kanun ve ceza müeyyidelerile uyandırılmak istenilen kaçak malı kullanmaktan 

kaçmma hislerini azaltarak, bu türlü eşyaların sürümünü genişletiyor. 
1918 sayılı kanunun maksad ve gayelerine aykırı olan bu hallere bir nihayet vermek üzere 

kaçak eşyaların, yolu ile sokulmuş eşyadan ucuza satılması usulünden vaz geçilmiş ve 24 ncü madde 
bu maksadla değiştirilmiştir. 

B) Kaçak eşyanm çabuk satılması bir çok yönlerden faydalıdır. Bunun için satışın her 
türlü kayid ve merasimden kurtarılması gerektir. 

Bu sebeb ve zaruretlere binaen kaçak eşyanm, evvelden bedel tahmini, defalarla ilân ve ihale
nin tasdiki gibi muamelelere mahal bırakmryan bir usul ile satışına imkân vermek üzere maddeye 
açık artırma tâbiri yerine mezad usulü tâbiri konmuştur. 

Mezadda eşyaya en çok para veren, onu satın almış olacaktır. Ancak eşyadan, 24 ncü maddenin 
birinci fıkrasına göre almması lâzım gelen vergi ve resimler de müzayedeyi müteakib hemen ta
hakkuk ve alıcıdan müzayede bedeli ile birlikte tahsil olunacaktır. Bu suretle müşterisi çıkmayan 
eşya yurd dışma çıkarılmak şartile satışa arzedilecektir. 

C) Tutulan kaçak eşyanm bazıları Devlet daire ve müesseselerinin veya Kızılaym işine yaraya
bileceğinden satılamayanları yok etmeden evvel bu daire ve müesseselerin ihtiyacmı karşılamak 
üzere onların kabulüne arzetmekte fayda düşünüldü. 

Ç) Yurda sokulması, yurttan çıkarılması veya yurd içinde kullanılması yasak edilmiş türlü 
eşya vardır. Bunlarm yakalanması halinde nereye verileceği hakkmda hususî kanunlarında açık
lık olursa o suretle iş görülmekte ve bulunamadığı takdirde ne yapılacağında tereddüd edil
mektedir. 

Ezcümle; imal, idhal, ihraç, ihzar ve satışı yasak olan uyuşturumu maddelerin yakalanması ha
linde, bunlarm Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğine gönderileceği 2313 sayılı kanunun 20 nci 
maddesinde yazılıdır. 

Şahıslar tarafmdan kullanılması yasak olan harb vasıtalarının, matbuat kanununa dayanılarak 
Vekiller Heyetince yurda sokulması yasak edilibte bu yasağa aykırı olarak sokulmak istenilir-
ken gümrüklerce tutulan matbualarm, ihracı memnu olduğu için 3437 sayılı kanuna göre müsa
dere olunacak tütün tohumlarının ve 1056 sayılı kanunla idhali yasak bulunan pamuk kozasının 
ye daha bir çok yasak nesnelerin gümrüklerce yakalanması halinde nereye verileceği hakkmda 
kanunlarmda açıklık yoktur. 

Bu türlülerin, taallûku bulunan Devlet idare ve müesseselerine (meselâ eski eserlerin Müzeler 
idaresine, harb silâhlarmm Millî Müdafaaya gibi) verilmesi ve taallûku olmadığı takdirde yok edil
mesi uygun görülerek 24 ncü maddenin 4 ve 5 nci fıkraları bu maksadla hazırlanmıştır. 

İhracı yasak eşyadan bir kısmı, memleket dahilinde de satılması yasak nesnelerdendir. (Uyuş
turucu maddeler gibi). Bu gibi eşyanm dahilde satılması caiz ve mevzubahs olmayıb 2313 sayılı 
kanunda yazılı olduğu ve Ç fıkrasında işaret edildiği üzere Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
liğine verilmek lâzımgelmektedir. , 

Ancak ihracı yasak nesnelerden (tütün tohumu ve tiftik keçisi gibi) dahilde satılabileceklerin, 
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şu veya bu müesseseye verilmesi veya imhası yoluna gitmeden evvel dahilde bulacağı her hangi bir 

fiatla satılması asıldır. İkinci fıkra bunu ifade etmek üzere kaleme alınmıştır. 
Gümrük resminden kaçırılarak yurda sokulmasına teşebbüs edilen eşyadan bazıları, esasen yurt

tan çıkarılması yasak olan nesnelerdir. (Maden hurdaları gibi). Bu türlü eşyanın idhal kaçak
çılığı sırasında elde edilmesi hakkında satışı, çıkarılması serbest eşyaya kıyas edilememek ve 
ancak iç piyasaya arzedilmek kaydile yapılmak gerektir. 24 ncü maddenin 1 sayılı bendi sonun
daki istisna kaydı bu maksadla konmuştur. 

D) Çabuk bozulmak veya telef olmak tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraf, kül
fet veya tehlikeli olan eşya hakkında yapılacak muamele, şimdiki maddede 1549 sayılı kanuna atıf 
suretile tayin edilmişti. O kanunun sisteminden ayrılınca, müteferrî hükümlerin dahi atıf suretile 
ifadesi doğru görülemiyerek bu türlü eşya hakkında yapılacak muamele arıkça gösterilmiştir. 

Ancak, bu türlü eşyanın bir an önce satılması, mahiyetinden doğma bir zaruret olduğundan, 
satışının kolaycayapılabilmesi için resim ve vergilerden ve ardiye ücretinden istisna edilmeleri, 
maksadı temine yarayan çareler arasında görüldü. 

E) Satılması mümkün olub da alıcısı çıkmayan ve Devlet daire ve müesseselerine ve bunların 
işine yaramadığıtakdirde gayesine giren maksadlarda kullanılmak üzere Kızılay cemiyetine veri
lecek kaçak eşya âlet ve taşıma vasıtaları, hususî ve şahsî menfaat mülâhazalarile kullanılmaya
cağı gibi bu idarelere verilen eşya, verildikleri yıla aid ihtiyaçları dışında kalabileceğinden yıllık 
masraf bütçelerindeki tahsisat ölçüsünü aşan birmasraf yolu olabilirdi ve bu takdirde almaları
na imkân kalmazdı. Bu itibarla bunlardan vergi, resim, bedel ve ardiye ücreti aranmaması uygun 
görüldü. 

» Bu mülâhaza, hususî kanunlarına veya taallûkuna göre Devlet idare ve müesseselerine verilecek 
yasak eşya için de variddir. , T r -

Projenin altıncı maddesinin yedinci fıkrası bu düşüncelerle teklif olundu. 
6 — A) 25 nci maddenin ilk fıkrasında yapılan ehemmiyetli değişikliklerden birisi, cezası veya 

değeri 20 liraya kadar olan eşyayı dışardan kaçırarak yurda sokanların, istimal ve istihlâk kaçakçı
lıklarına mahsus olan cezalara tâbi olmayacaklarını ve birinci fıkra mevzuuna giren suçun, başkası 
tarafından kaçırılarak yurda sokulmuş olan eşyayı kaçak olduğunu bilerek, şahsî ihtiyacında kul
lanmak üzere satın almak veya bulundurmak, suçu olduğunu açıklatan kayıdlardır. 

Birinci fıkranın bu günkü şekli de bu mânayı ifade etmekle beraber, Askerî İhtisas mahkemele-
rile Askerî Temyiz mahkemesinin aksine olarak takarrür eden içtihadı, cenub bölgesinde sırt ka
çakçısı denilen ve bir kısım sermaye lilere ücretle hizmet eden sınıfın türemesine yol açmış oldu

ğundan fıkranın başka türlü içtihada mütehammil olmıyacak şekilde değiştirilmesinde zaruret gö
rüldü. 

Bu fıkranın, (nezdinde) bulunduranlar şeklinde olan kaydı, - kaçakçının cezadan kurtulmak için 
yapacağı hilelere mâni olmak üzere - «yanında veya her hangi bir yerde» olarak genişletilmiştir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının yeni şeklinde, suç ile ceza arasında âdil nisbeti temin etmek için, 
kaçak inhisar eşyası için de hususî kanununda yazılı mikdarda hafif para cezası hükmedilmesi tek
lif olunmuştur. 

İnhisar maddeleri kaçakçılıklarında, tütün, sigara kâğıdı, kibrit ve çakmak ve diğerleri için ayrr 
ayrı tayin etmek gerek olduğundan, tabakasında bir mikdar kaçak tütün ve bir kaç yaprak kaçak 
sigara kâğıdı bulunan her hangi bir müstehlikten her bir kaçak inhisar maddesi için ayrı ayn ve 
maktu olarak 20 şer lira almak, tediye kabiliyeti zaif köylü halkını, cezası hapse çevrilmek suretile 
istihsal sahasından uzaklaştırmak ve çok zaman hapishanede kendisini beslemek gibi neticelere var
maktadır. Bu itibarla 25 nci maddenin ilk fıkrasının, kullanılan kaçak inhisar maddeleri mikdarile 
mütenasip cezaya tâbi tutmak esası dairesinde değiştirilmesi uygun görüldü. 

Kaçakçılığı bizzat yapmayıp kaçakçıdan ucuz mal almak suretile ahlâkî zafa kapılanların istifa
deleri derecesi 20 lirayı aşan hallerde dahi suçlarının mahiyetini bayağı kaçakçılıktan ayrı görmek 
madelet mülâhazasına daha uygun sayılmış ve cezanın tesiri bütün bütün azaltılmadan yalnız suç
larının mahiyetini değiştirmek suretile bu farkı tebarüz ettirmek gerekli bulunmuş olduğundan 
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25 nci maddeye, ikinci fıkra olarak bu cihetler ilâve edilmiştir. 

B) Cezası yalnız müsadere olan suçlardan başka gümrük kaçakçılıklarında müsaderenin Türk 
ceza kanunundaki müruru zaman müddeti dahilinde tatbik olunabileceği, 22 nci maddeyi değiştir
mek üzere hazırlanan bu lâyihanın 5 nci maddesile teklif olunmuştur. 

Müsadere Cezası, hüsnü niyetle, yani kaçak olduğunu bilmeden kaçak eşyaya zilyed olan üçüncü 
şahısların haklarına tesir edemiyeceği aşikâr ve hukukun umumî esasları bunu kâf il ise de, aksi mua
meleleri ve vatandaşın mülkiyet haklarını ve diğer masuniyetlerini ihlâl edecek takibleri önlemek üze
re 25 nci maddenin, teklif edilen 4 ncü fıkrası kaleme alınmıştır. 

Maddenin bu günkü 3 ncü fıkrasında; yakalanan yasak eşyanm cezasından bahsedilmediği ve ya
sak eşyanm piyasada değeri bulunmadığı için tatbiktta güçlükler çıkıyordu. Bunu önlemek üzere 
fıkraya (ve yasak eşyanın 60 nci maddenin D fıkrasına göre takdir ettirilecek değerinin) ibaresi ve 
suç kaçakçılık olduğundan evvelce eksik bırakılan yukarıki fıkradaki ceza ilâve olunmuştur. 

C) 1701 sayılı kanun meriyetten kalmış ve yerine kaim olan 3437 sayılı kanunda, Tütün inhisa
rına aid suçlardan hangilerinin 1918 sayılı kanun hükümlerine de tâbi olacakları açıkça gösterilmiştir. 

O kanunda, kaçakçılık mahiyetinde sayılan ve 1918 sayılı kanuna da tâbi olacağı tasrih edilmiş 
olan suçların haricindeki inhisar suçları, yalnız usulsüz ve tezkeresiz nakilden ibaret olmadığından, bu 
yolda bir tereddüde mahal bırakılmamak ve her suçu hususî kanunun hükümleri ve atıfları dahilinde 
tatbik etmek üzere 25 nci maddeden, 1701 sayılı kanuna atıf yapılan fıkra çıkarılmıştır. 

Ç) Kaçakçılığı men, takib ve tahkik ile mükellef memurların kaçakçılık yapmalarından doğacak 
mahzur bunlar hakkındaki ceza müeyyidesinin ağırlaştırılmasını gerekleştirdiğinden son fıkrada bu 
maksadı temin edecek değişiklik yapılmıştır. 

8 — Bir kaçakçılık suçu işleyip de mahkûm olmadan veya mahkûm olduğu cezayi çekmeden yine 
bir kaçakçılık suçu işleyenlere sürgün cezası vermeğe 40 nci madde metni müsaid bulunmamaktadır. 
Yalnız malî aczi veya tagayyübü yüzünden evvelcrâşlediği suça aid ceza infaz edilemiyen ve kaçakçı
lıkları sürüp giden kimseleri sürgün cezasile mahkûm etmekteki faydaya binaen 40 nci madde teklif 
edilen şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılığı ticaret maksadile yapanların bu maksadına mâni olmak ve kendilerini muvakkat bir 
zaman için olsun, bu gayri meşru ticareti yaptıkları muhitten uzaklaştırmak gayesile bu gibileri* 
nin cezalarına muvakkat sürgün cezasının da ulanabilmesi yerinde görülmüştür. 

9 — Türk parası kıymetinin korunması veya tediye muvazenesinin temin ve muhafazası mak
sadile alınan tedbirlerin ihlâl edilmesi vakıaları karşısında mevcud müeyyideler maksadı temine 
yetmediğinden 45 nci maddenin, teklif edilen şekilde tadiline zaruret görüldü. 

10 — 50 nci maddenin muhtelif fıkraları, kaza mercilerinin içtihad aykırılıklarına sebebiyet 
vermiş olduğundan tavzihi ve kaçakçılık davalarında yalan yere şahadet cezasının ağırlaştırıl
ması maksadile madde değiştirilmiştir. 

11 — 1701 sayılı kanun, 3437 sayılı kanunla kaldırılmış ve heyetlere aid vazifeler sulh mah
kemelerine verilmiş ve 3437 sayılı kanunun 107 nci maddesinin son fıkrası da, hususî kanun
larla 1701 sayılı kanunun 69 ncu maddesine af te dilen hallerde, 107 nci madde hükmü cereyan 
edeceğini yazmış olduğundan, değişiklikler sırasında, tenazurun temini de düşünülerek 55 nci 
madde düzeltilmiştir. 

12 — 24 ncü maddede yapılan değişiklikler, bu eşyanın sif değerinden muhbir ve müsadirlere 
ikramiye ayıran 60 nci maddenin de değiştirilmesi zaruretini doğurdur. 

Esasen 60 nci maddenin bu günkü meri şeklinin, ikramiye hisselerini peşin* ve hüküm ve tah
sile bağlı iki tertib olarak tayin etmesinden mahzurlar ve maksadı kaybeden neticeler doğ
makta idi. 

Bu mahzurların başmda, çoğu muhafaza erlerinden ibaret olan müstehliklerin, .hüküm ve tah
sile muallâk ikramiye hisselerini alamadan terhis olunmaları keyfiyeti gelmektedir. Bu iki se
bebe binaen 60 nci maddenin yeni şeklinde, yakalanan eşya için verilecek ikramiyelerin zabti 
müteakib ve bütçelerden verilmesi ve ancak delili bulunmayan kaçakçılık vakalarında soû. 
tahkikatın açılmasına karar verilinceye kadar geciktirilebilmesi esası konmuştur. 
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Şu kadar ki, kaçak diye tutulan eşyanın geri verilmesine mahkemenin karar vermesi halinde 

verilen ikramiyeler geri alınamıyacağından Hazineyi zarardan kurtarmak üzere ikramiye nisbet-
lerinin % 25 den % 15 e indirilmesi, yani daha az fakat daha emin bir ikramiye sistemi kon
ması muvafık görülmüştür. 

Kaçağı men, takib ve tahkik ile mükellef kimselerin, kendi çalışma mmtakalarrada duyduk
ları kaçağı ihbar etmeleri mukabilinde ikramiye hisseleri almaları, bazı mahzurlara yol açtı. Bu 
gibilerden bazıları, kaçağı bilfiil tutmakla mükellef iken ihbara yeltenerek daha tehlikesiz bir yol 
iye ayni nisbette ve hatta daha çok ikramiye hissesi almağı tercih ediyorlar ve bu suretle takib 
ve yakalama işi hiç değilse gecikiyor. 

Bundan başka, kendilerine yapılan ihbarları gizleyerek yerine kendilerini ikame etmek sure-
tile bazı haklan ihlâl ediyorlar. 

2250 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde yazılı tazminatlar kaçağın taallûk ettiği idareler büt
çesinden verilecektir ve bütçelerde bu masraf için açılan tazminat tertibi, mütehavvil tahsisat 
olarak konmaktadır. Ancak işlenen kaçakçılık suçlarının icab ettireceği tazminat mikdarmı tayin 
ve ona ,göre bütçeye tahsisat konulmasına imkân yoktur. 

Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi tazminattan bahsetmediğinden şimdiye kadar 
tazminat karşılığı irad kaydedilen paralarm masraf bütçesine tahsisat olarak geçirilmesi muva-
zenei umumiye kanununun H cetvelinde meriyeti teyid edilen bir madde ile temin edilmekte bu
lunuyordu. 

Bu cetvelin kaldırılması kararı üzerine 2550 sayılı kanunun 2 nci maddesine ek bir fıkra ile 
maksad temin edilmiş ise de, İnhisarlar idaresi bütçesine taallûk eden tahsisata aid hükümlerle 
birlikte ve bir madde içinde ifadesi daha doğru görülerek bu fıkralar kaleme alındı. 

İnhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılıklarından do
layı verilecek ikramiye ve tazminatın İnhisarlar umum müdürlüğü bütçesinden verileceği, bu 
idarenin bütçe kanununda yazılıdır. 

Bu hükmün 1918 sayılı kanunun 60 nci maddesinde yer bulması uygun görüldü. Bu türlü 
kaçakçılıklardan ötürü tahsil edilecek para cezalarının da 60 nci maddeye göre muameleye tâbi 
tutulmasını ifade maksadile maddeye bir fıkra kondu. 

11 — İkramiye sisteminin aldığı yeni şekle göre 61 ve 62 nci maddelerin ve bu kanunun mev
zuuna alman 3327 sayılı kanunun yeri kalmamış olduğundan bu maddelerin kaldırılması teklif 
olunmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 8 -I -1940 
Esas No. 1/61 
Karar No. 22 

Yüksek 

Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki maddesinin kaldırılması hakkında Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 15 - XII - 1938 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası Adliye sneümenine havale buyu-
rulmakla, Gümrük ve inhisarlar vekili Eaif Ka-

Reisliğe 

radeniz ve Hukuk müşaviri huzurile tedkik ve 
müzakere olundu. 

Kaçakçılığın men ve takib işlerinde, bilhassa 
ev aramalarında gümrüklerde yolcu muayene
lerinde, kaçırılan veya kaçırılmış sanılan eşya
nın memleket dahilinde takibinde ve kaçakçı
lara tayin olunan cezalarda 1918 sayılı kanu
nun ihtiyaçlara kâfi hüküm ihtiva etmemesi ve 
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kaçak eşyaya tatbik olunan usullerin bazı sui
niyet esbabının kanunsuz hareketlerini gizleme
lerine ve tatbikatta bir takım zararlı ihtilâtlar 
zuhuruna sebebiyet vermesi mezkûr kanunda ta
dilât yapılmasını zarurî kıldığı ifadesile lâyi
hanın şevkini icab ettiren ve Gümrük ve inhisar
lar vekili tarafından izah edilen sebebler din
lenmiş ve lâyiha encümence esas itibarile kabul 
ve tedkike şayan görülmüştür. 

Hükümetçe hazırlanan kanun lâyihasında mad
de numaraları 1918 sayılı kanunun hükümden 
kaldırılmak istenen maddelerinin mütenazırı 
olarak kanun tekniğine uygun şekilde düzeltil
miş ve değiştirilen maddelerin numaraları bu 
kanunun birinci maddesinde zikrolunmuştur. 

Hususî evlerle müştemilâtında aramaya da
ir hüküm vazeden Hükümet teklifinin birinci 
maddesi 8 nci madde olarak ve Türkiyeye giren 
yolcuların beyanlarına muhalif olarak gümrük
ten gizledikleri eşyalar ve bu eşyaları kaçırmak 
isteyenler hakkında hükmü ihtiva eden ikinci 
maddesi de 14 ncü madde olarak kabul edil
miş ve mezkûr maddeler bazı ibare değişiklik-
lerile yeniden tanzim kılınmıştır. 

Hükümet teklifinin üçüncü maddesi 18 nci 
ve 4 ncü maddesi 20 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Beşinci maddenin 3 ncü fıkrasına (veya ta
kibi müruru zamana uğrayan) ibaresi ilâve 
edilmiş ve bu madde 22 nci madde olarak alın
mıştır. 

Müsadere edilen eşyanın satışları için hü
kümler ihtiva eden Hükümet teklifinin altın
cı maddesi kaçakçılığın meni gayesini temin 
edebilecek mahiyette görülmemiş ve mezkûr 
maddenin üçüncü fıkrası da ancak satılamıyan 
eşyanın Kızılay ve Çocuk esirgeme kurumları
na verileceği kaydini ihtiva ettiğinden mez
kûr cemiyetler ihtiyaçlarına elverişli bir çok 
eşya bulunabileceği derpiş edilerek bu madde 
Gümrük ve inhisarlar vekilile Kızılay kurumu 
mümessilinin de mütaleaları alındıktan son
ra yeniden ve 24 ncü madde olarak tanzim edil
miştir. 

Müsadere edilmiş ve edilecek olan eşyala
rın ufak bir bedelle hayır müesseselerine veril
mesi bir kısım eşyaların satıldığı • takdirde 
gümrükten kaçırılmış ayni cins eşyayı maske
lemek gibi suiniyet sahibi eşhasın Hazine ve 
millî sanayi aleyhine temine kalkışacakları 

menfaatlere de mâni bir tedbir olmak itibarile 
Çocuk esirgeme kurumu ile Kızılay cemiyeti
nin işlerine yarayan eşyanın, sif kıymetinin 
yüzde 25 i (bu eşyaya taallûk eden muhbir ve 
musadir haklarını temin etmek üzere) muka
bilinde mezkûr cemiyetlere terki encümence 
muvafık görülmüştür. Çocuk esirgeme ve Kızıl
ay kurumlarının işine yaramıyan veya bu ce
miyetler tarafından sif kıymetinin yüzde 25 i 
verilmek istenmiyen eşyaların memleket da
hilinde satılması kaçakçılığı maskeler mahiyet
te görüldüğü takdirde sanayiin de himayesi 
mülâhazasile bu kısım eşyanın imha edilmesi 
muvafık olacağı düşünülmüş ve bu hususu da 
temin edecek şekilde madde tadilen kaleme alın
mıştır. 

Hükümet teklifinin 7 nci maddesi bazı iba
re tashihlerile 25 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

8 nci madde 40 nci madde olarak ve birinci 
fıkrasındaki (muvakkat sürgün cezası) yerine 
(iki seneden aşağı olmamak üzere sürgün ceza
sı) hükmolunacağı şeklinde yazılmak ve 2 nci 
3 ncü fıkralardaki sürgün cezasının iki sene
den fazla olamıyacağına dair maddenin sonuna 
bir fıkra ilâve edilmek suretile tadilen kabulü 
muvafık görülmüştür. 

9 ncu maddenin son fıkrası tayyedilerek ve 
madde numarası 45 şeklinde tashih olunarak 
maddenin diğer fıkraları aynen kabul edilmiş
tir. 

50 nci madde metninin tatbikatta içtihad ih
tilâflarına yer vermesi itibarile tadili Hükümet
çe teklif edilmişse de madde bir cürüm için mü-
teaddid cezaları ihtiva ettiğinden bu cihet mu
vafık görülmemiş ve ceza kanununun alâkalı 
maddelerine atıf, yapılmakla iktifası tercih edil
miş ancak hâdisenin kaçakçılığa taallûk etmesi 
encümenimizce de bir teşdit sebebi addedilerek 
ceza nisbeti arttırılmak suretile madde yeniden 
tanzim dilmiştir. 

Hükümet teklifinin 11 nci maddesi 55 nci 
madde ola'rak ve ibare tashihi ile kabul edilmiş 
ve 12 nci maddesi ceza kanununun umumî hüküm
leri dairesinde ve 55 nci madde olarak tadilen ka
leme alınmıştır. 

Tutulan kaçak eşyadan, takib ve müsadere 
işlerinde yararlık gösterenlere verilecek ikramiye 
nisbetlerini tayin ve tesbit maksadile teklif edi
len 13 ncü madde encümence tadilen kabul edilen 
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24 ncü madde ile irtibat ve alâkası dolayisile o 
madde hükümlerine uygun şekilde yeniden ve 
60 nci madde olarak kaleme alınmıştır. 

Muvakkat madde dahi bu maksadla'rı temin 
eder şekilde ve kaçak eşya stoklarının onlara'ta
allûk eden'muhbir ve musa'dir hakları dolayisile 
eski hükümler dairesinde satışı bu kanunla istih
daf edilen gayeleri ihlâl edecek mahiyette görül
müş ve bu eşyaya Kızılaym ihtiyacı son hâdise
ler dolayisile artmış olduğundan mevcud stoklar 
ve onların bedellerinden verilecek ikramiyeler 
hakkında da bu esasların tatbikini teminen mu
vakkat madde yeniden yazılmıştır. 

1918 sayılı kanunun 61 ve 62 nci maddelerile 
3327 sayılı kanun hükümlerinin ilgasıan dair olan 
Hükümetin 13 ncü maddesi ikinci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın-
de Başvekâletin 21 - X I I - 1938 tarih ve 6/5108 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Adliye encümeni mazbatasile birlikte en
cümenimize tevdi edilmekle Gümrük ve inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında ve Ad
liye encümeni mazbatasında tafsilen izah edildiği 
veçhile 12 - I - 1932 tarihinde meriyet mevkiine 
giren kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun,bu güne kadar tatbikatile elde edi
len neticelere göre, bazı hükümlerinde değişiklik
ler yapılması zarureti hâsıl olduğu ve lâyihanın 
bu maksadla tanzim edilmiş bulunduğu anlaşıl
makla lâyiha esas itibarile Encümenimizce de ted-
kik ve kabule şayan görülmüş ve Adliye encüme
ninin hazırladığı metin üzerinde müzakere icra 
edilerek sebebleri aşağıda izah edilen bazı deği
şiklikler yapılmıştır. 

Kanunun 8 nci maddesi kaçakçılık suçlarm-

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihasüe maz
bata havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi kı
lınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Rize Konya 

MünirÇağıl Fuad Sirmen G. Gültekin 
Antalya Bingöl Bursa 

N. Aksoy Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Grazianteb Hatay Kastamonu 

ö. A. Aksoy Hamdı Selçuk Abidin Binkaya 
Kayseri Konya Mardin 
R. özsoy F. Gökbudak H. Menemencioğlu 

Rize Sinob Trabzon 
Dr. S. A. Dilemre C. Atay F. A. Barutçu 

Hatay mebusu Hamdi Selçuk 50 nci maddeye 
muhaliftir. 

dan dolayı yapılacak arama usullerinden bahset
mekte olub lâyihada arama sırasında suç delili 
olarak ele geçirilen veya suçun isbatına yarayacak 
olan evrakın tefrik ve tayinine dair bazı değişik
likler yapılmaktadır. Buna nazaran elde edilecek 
bu kabîl evrakın sahihleri veya yakinleri bulun
madıkları takdirde muhtarın veya köy ihtiyar 
heyetinden iki kişinin huzurile mühürlenerek 
tanzim edilecek zabıt varakasile birlikte kaçakçı
lık tahkikatını yapanlara verilmesi ve bunlar ta
rafından yine sahibi hazır olduğu halde mühür 
açılarak evrakın tedkiki ve suçla alâkalı olanlar 
ayrılarak tahkikat evrakile birlikte Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine gönderilmesi esası vazedil
mektedir. 

Arama sırasında suç delili olabilecek evrakın 
tedkiki hakkında umumî hükümlere istisna teşkil 
edecek bir usul konması, kaçakçılığın en çok iş
lendiği sahilde ve hudud boyları gibi yerlerin hâ
kimlerin bulunduğu kaza merkezlerinden uzak 
mesafelerde bulunması hasebile lüzumlu ve lü
zumsuz bir çok kâğıd ve defterlerin nakli husu-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 -1 - 1940 
Mazbata No, 35 
Esas No. 1/61 

Yüksek Reisliğe 
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sunda külfet ve vakit ziyamı istilzam etmesi za
ruretinden ileri gelmesine göre tecviz edilmiş' 
ise de bu kabîl evrakı önce gören askerî ve sivil 
muhafaza memurlarının bunların mahiyetini 
takdire kifayetleri bulunamayacağından bunlar 
tarafından maddede yazılı surette evrakın topla
narak mühürlendikten sonra kaçakçılık tahkika
tını yapan memurlara gönderilmesi ve bu me
murların da kimler olduğunun madde metninde 
tesbiti ve evrakm mühürlenerek muhafaza altı
na alınması muamelesinde sahibinin veya bu
lunmadığı takdirde huzuru iktiza eden kimsele
rin maddede tayini ve tedkik sırasında da yine 
sahibinin hazır bulunması ve bulunmadığı ve 
bulunamadığı zaman kimlerin bulundurulması 
lâzımgeleceğinin de tasrihi suretile maddeye hü
kümler konulması Encümence muvafık görüle
rek bu madde o suretle kaleme alınmıştır. 

Adliye encümeninin kabul ettiği .14, 18, 20 
ve 22 nci maddeler Encümenimizce de aynen ka
bul edilmiştir. 

Değiştirilen 24 ncü maddeye gelince : 
Bu madde Gümrük ve inhisarlar idarelerince 

müsadere edilen kaçak eşyanın sif kıymetlerinin 
% 25 i mukabilinde Kızılay veya Çocuk esirge
me kurumlarına verilmesi ve bunların işlerine 
yaramayan eşyanın kaçakçılığı kolaylaştıracak 
neviden ise imhası ve bunun gayrisinin de me
zada çıkarılarak en çok artırana verilmek üze
re satılması hükmünü ihtiva etmektedir. 

Encümenimizce bu madde hükmü esas itiba-
rile musib görülmekle beraber bu kurumların 
işine yaramayan eşyanın satışının bir usul da
hilinde cereyanını temin için eşyanın cinsine, 
mahallin icablarraa ve diğer sebeblere göre bu 
usulün serbestçe Gümrük ve inhisarlar vekâle
tince tesbitinin muvafık olacağı nazara alınarak 
maddeye bu yolda bir kayid ilâve edilmiş ve ka
çakçılığa vasıta veya onu teshil edecek neviden 
olan ve imhası derpiş edilen eşyanın da resmî 
daire ve müesseselerle hayır cemiyetlerince iste
nirse, satılmamak kaydile bedelsiz olarak kendi
lerine verilmesini temin eder bir hükmün de ilâ
vesi münasib görülerek madde bunları ihtiva 
eder şekilde yeniden yazılmıştır. 

25 ve 40 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
1918 sayılı kanunun 45 nci maddesi resme 

tâbi olmayan ihraç eşyasını Gümrük ve inhi
sarlar idarelerince tesbit edilen kapılardan gay

ri yerlerden memleket haricine çıkaranları 5 li
radan 50 liraya kadar hafif para cezasile ceza
landırılacağını göstrmektedir. Lâyiha ile bu 
ceza artırıldığı gibi ihracat yapanların güm
rüklere verecekleri beyannamelerde cins, nevi, 
mikdar, menşe ve gönderileceği yerler hakkın
da yanlış beyanda bulunanların da ayni ceza
ya tâbi olmaları hükmü vazedilmiş ve ayrıca 
bu fiil ve hareket Devletin tediye muvazene
sine veya Türk parasının kıymetinin korunma
sına aid tedbirlere tesir ederse mahsus kanun
larına tevfikan daha ağır cezaya tâbi tutul
muştur. 

Verilen izahata göre Türk parası kıymetinin 
korunması hakkındaki kanuna müsteniden İc
ra Vekilleri Heyetince ısdar edilen kararna
melerle maddenin bu hususa aid hükmü temin 
edilmekte olduğu anlaşıldığından iktisadî icab 
ve ihtiyaçlara göre zaman, zaman Vekiller He
yetince takdir edilerek tatbik edilmesi daha 
uygun olan bu tedbirlerin kaçakçılık kanu
nunda esas hükümler arasında yer almasını 
isabetli görmeyen encümenimiz bu hususa mü
tedair bulunan kaydin maddeden çıkarılması
nı tensib ederek maddeyi yeniden kaleme al
mış, ancak; tediye muvazenesini ve Türk pa
rasının kıymetinin korunmasını alâkalandıran 
ve istatistik muameleleri gibi bazı hususî ka
nun hükümlerinin mahfuz olduğunu fıkraya 
konan bir kayid ile işaret etmiştir. 

Adliye encümenince tanzim edilen 50, 55, 
56 ve 60 nci maddeler aynen kabul edilmiş ve 
bazı kanunların ilgasına mütedair lâyihanın 
ikinci maddesinde ibare değişikliği yapılmıştır. 

Muvakkat madde bazı kelime değişiklikle
ri yapılarak ve 3 ve 4 ncü maddeler de aynen 
kabul edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen değişikliklerle hazırla-
nan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Bolu Bursa Elâzığ 
Dr. Zihni Ülgeri N. Ayaş M. F. Altay 

Giresun İçel İsparta 
M. Akkaya T. C. Beriker Mükerrem Unsal 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü S. Serim S. H. Ürgüblü 
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Konya , 
R. Türel 
Maraş 

M. Bozdoğan, 

Kütahya 
Â. Tiridoglu 

Mardin 
R, Erten 

Malatya 
M. öker 

Muğla 
H, Kitabcı 

Sayhan 
D, Arikoğlu 

Urfa 
Sami Işbay 

Sayhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
4, Sungur 

Trabzon 
Sırrı Bay 

Yozgad 
8. tçö% 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ . 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştirene ve bu kamu

nun 61, 62, nci maddelerini kaldıran kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine da
ir 1918 sayılı kanunun 8 nci maddesinin C bendi
nin (arama sırasında....) diye başlayan 4 ncü 
fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir : 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlen
diğini gösteren veya bu suçun isbatma yaraya
cak olan evrak bulunursa sahibinin veya mü
meyyiz olan hısımlarmm, bunlar bulunmadığı 
takdirde bu fıkranın 2 nci bendinde yazılı kim
selerin huzurile bir zarfın içine konularak mü
hürlenir ve aramayı yapan kimselerce alınarak 
zabıt varakasının aslı ile birlikte tahkikat ya
panlara verilir. 

Kaçakçılık tahkikatını yapanlar tarafından 
sahibinin huzurile bu zarf en kısa bir zamanda 
açılarak tedkik edilir ve suçun işlendiğini gös
terenlerle suçun isbatma yarayanlar ayrıla
rak tahkikat kâğıdlarile birlikte Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine ve askerliğe aid olan evrak 
da en yakm adlî âmire gönderilir, diğerleri im
za mukabilinde hemen sahibine iade edilir. 

Zabıt muamelesine karşı alâkalılarca ceza 
muhakemeleri usulü kanununda yazılı sebeb ve 
usul dairesinde vazifeli merciler nezdinde itiraz 
olunabilir : 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu 
kanunun 61 ve 62 nci maddelerini ve 3327 

sayılı kanunu kaldıran kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair olan 1918 sayılı kanunun 8, 14, 18, 20, 22, 
24, 25, 40, 45, 50, 55, 56 ve 60 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8 — Hususî evlerle müştemilâtında 
arama: , 

A - Mahallin en büyük idare âmirinin've
receği yazılı izinle; 

B - Salahiyetli memurun izni bulunmadığı 
halde köylerde muhtar veya vekilinin ve bunlar 
da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki 
kişinin huzurile; 

C - Arama izni verenlerin evlerinde arama 
icab ettiği takdirde mafevk idare âmirinin iz-
nile yapılır. 

Hususî ev aramaları salahiyetli memurlarca, 
ihtiyar heyetleri arasmdan ve bulunmadığı tak
dirde mahalle veya köy halkmdan en az iki ki
şinin huzurile yapılır. Muvazzaf ve müstahdem 
zabitlerle askerî memurların oturdukları yer
lerde arama, mafevk veya hemrütbe bir zabitin 
huzurile yapılır. 

İzin veren makamm işarı üzerine aramada 
bulunacak zabitin izamma askerî merciler mec
burdur. 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendi
ğini gösteren veya bu suçun isbatma yarayacak 
olan evrak bulunursa sahibinin veya mümeyyiz 
olan hısımlarmm, bunlar da bulunmadığı tak
dirde bu maddenin B. bendinde yazılı kimsele
rin huzurile mühürlenir ve aramayı yapan kim
selerce almarak zabıt varakasının aslile birlikte 
tahkikat yapanlara verilir. 

Bu mühür, kaçakçılık tahkikatını yapanlar 

X S. Sayısı ; 57 ) 



- 1 1 -

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ | 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren ka

nun lâyihasr j 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine | 
dair olan 7 -1 -1932 tarih ve 1918 sayılı ka
nunun 8, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 40, 45, 50, 55, 56 | 
ve 60 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde de- | 
ğiştirilmiştir. | 

Madde 8 — Hususî evlerle müştemilâtında I 
arama: | 

A) Mahallin en büyük idare âmirinin vere- \ 
eeği yazılı izinle, j 

B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı j 
halde köylerde muhtar veya vekilinin ve bun- j 
lar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetin
den iki kişinin huzurile, 

C) Arama izni verenlerin evlerinde arama j 
icab ettiği takdirde mafevk idare âmirinin iznile i 
yapılır. I 

Hususî ev aramaları salahiyetli memurlar- I 
ca, ihtiyar heyetleri arasından ve bulunmadığı | 
takdirde mahalle veya köy halkından en az iki | 
kişinin huzurile yapılır. Muvazzaf ve müstah- | 
dem subaylarla askerî memurların oturdukları j 
yerlerde arama, mafevk veya hemrütbe bir I 
subay huzurile yapılır. | 

İzin veren makamm işarı üzerine aramada : 
bulunacak subaym izamına askerî merciler mec- I 
burdurlar. 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlen
diğini gösteren veya bu suçun isbatma yaraya- | 
cak olan evrak bulunursa sahibinin veya mü- | 
meyyiz olan hısımlarmm, bunlar da bulunma- ] 
dığı takdirde bu maddenin «B» bendinde ya- i 
zili kimselerin huzurile mühürlenir ve arama- i 
yi yapan kimselerce alınarak zabıt varakası- | 
nm aslı ile birlikte tahkikat yapan gümrük 
muhafaza kıtaları subaylarile gümrük ve muha- | 
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MADDE 2 — O kanunun 14 ncü maddesine 
aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Ancak, arama gümrükten kaçırmak maksa-
dile sandık, bavul, çanta ve bunlara benzer eş
ya kaplarında gizli tertible yaptırılmış yerler
den veya üstünde veya bagajlarında bulundur
duğu eşyaların gizli yerlerinden veya yastık, 
yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veyahud 
ayakkaplarma yerleştirilmiş, vücudlarma sa
rılmış ve sıkıştırılmış olarak bulunan resme ve
ya inhirasa tâbi eşya müsadere edilmekle bera
ber, bunu yapan yolcular hakkında bu faslm 
ikinci kısmmda yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 3 — 0 kanunun 18 nci maddesine 
aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Bu eşyayı 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
dairesinde gizleyerek kaçıran veya kaçırmağa 
teşebbüs edenler hakkında bu faslm ikinci kıs
mı hükümleri tatbik olunur. 

- Ad. ft 

tarafından sahibinin huzurile en kısa zamanda 
açılarak evrak tedkik edilir ve suçun işlendiğini 
gösterenlerle suçun isbatma yarayanlar ayrıla
rak tahkikat kâğıdlarile birlikte Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine ve askerliğe aid olan evrak 
da en yakm adlî âmire gönderilir. Diğerleri im
za mukabilinde hemen sahibine iade edilir. Za
bıt muamelesine karşı alâkalılarca ceza muhake
meleri usulü kanununda yazılı sebeb ve usul da
iresinde vazifeli merciler nezdinde itiraz oluna
bilir. 

Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken gö
rülen veyahud kaçakçılık sayılan her hangi bir 
işin yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yer
lerde usulü dairesinde ve hemen aramak için 
gündüz izin almağa lüzum yoktur. 

Bu hallerde arama A, B, C fıkraları hüküm
leri dairesinde geceleyin de yapılır. 

Madde 14 — Türkiyeye giren yolcuların be
yanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eş
yaları arasından çıkan gümrük resmine veya 
inhisara tâbi eşya müsadere olunur. 

Ancak, yolcuların beyanlarını müteakib ya
pılan arama sonunda gümrükten kaçırılmak 
maksadile sandık, bavul, çanta ve bunlara ben
zer eşya kaplarında veya bunların muhteviyatın
da gizli tertible yaptırılmış yerlerden veya üs
tünde bulundurduğu eşyaların gizli yerlerinden 
veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarı
lan veyahud ayakkabılarına yerleştirilmiş, vü
cudlarma sarılmış ve sıkıştırılmış olarak bulu
nan resme veya inhisara tâbi eşya müsadere edil
mekle beraber bunu yapan yolcular hakkında bu 
faslm ikinci kısmmda yazılı hükümler tatbik 
olunur. 

Madde 18 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara idhali veya ihracı memnu 
eşya bildirilir. Bu bildirişten sonra kendilerinin 
beyanları hilâfma olarak üzerlerinde veya eşya
ları arasında memnu eşya çıkarsa bunların mü
saderesine ve kıymetinin beş misli ağır para ce 
zasma hükmolunur. 

Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük ida-
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faza idareleri âmirlerine verilir. 
Bu mühür kaçakçılık tahkikatını yapanlar 

tarafından sahibinin huzurile, sahibi gelmez 
veya belli olmazsa ihtiyar heyetinden veya o 
yerde oturan kimselerden İM kişi bulunduru
larak en kısa zamanda evrak tedkik edilir ve 
suçun işlendiğini gösterenlerle suçun isbatma 
yarayanlar ayrılarak tahkikat kâğıdlarile bir
likte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve asker
liğe aid olan evrak da en yakm askerî adlî 
âmire gönderilir. Diğerleri imza mukabilinde 
hemen sahibine iade edilir. Zabıt muamelesine 
karşı alâkalılarca ceza muhakemeleri usulü ka
nununda yazılı sebeb ve usul dairesinde vazifeli 
merciler nezdinde itiraz olunabilir. 

Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken gö
rülen veyahud kaçakçılık sayılan her hangi bir 
işin yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yer
lerde usulü dairesinde ve hemen aramak için 
gündüz izin almağa lüzum yoktur. 

Bu hallerde arama (A, B, C) fıkraları hü
kümleri dairesinde gece dahi yapılır. 

Madde 14 — Adliye encümeninin kabul et
tiği 14 ncü madde aynen 

Madde 18 — Adliye encümeninin kabul ettiği 
18 nci madde aynen 
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HADDE 4 — O kanunun 20 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir : 

Hakikate aykın beyanname vermekle veya 
her hangi bir hile veya suiistimal ile muamelesi 
yaptırılarak eksik resim ve vergi verilmek veya-
hud vergi ve resimleri verilmeksizin verilmiş ve 
muamelesi yaptırılmış veya vergi ve resme tâbi 
olduğu halde muafiyete tâbi mal gibi gösteril
mek suretile memlekete eşya soktukları anlaşılan
lar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zası verilir. Bundan başka, vergi ve resimleri 
verilmeyen eşyanın o yerdeki resimlenmiş piya
sa değerinin iki katı ve eksik vergi ve resim 
verilerek geçirme hallerinde bu eksikliğin beş 
katı ağır para cezasına da hükmolunur. 

Bu hareketlere iştirak eden memurlar hak
kında verilecek ceza bir kat arttırılır. 

MADDE 5 — O kanunun 22 nci maddesi aşa
ğıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir : 

Kaçakçılık suçlan hakknda Türk ceza kanu
nundaki müruru zaman hükümleri cereyan eder. 

Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği 
ve başka bir ceza tayin etmediği yerlerde, mü
sadere edilecek gümrük resmine tâbi eşya ancak 
vakanın işlendiği sırada müsadere edilebilir. 

Müsadere hakkı düşen eşya için bedel, resim 
ve ceza dahi aranmaz. 

Müsadere karan katğileşmeden suçlusu ölen 
veya suçu affe veya müruru zamana uğrayan; 

A - Gümrükten kaçmlırken yakalanmış ve 
gümrük elinde kalmış resme tâbi eşya, yurda 
sokmak isteyen sahibine vergi ve resimleri ve o 
eşyaya taallûk eden ardiye, nakliye ve hamma» 
liye gibi alacakları almarak iade edilir. Harice 
çıkarılmak istenildiği halde vergi ve resim dahi 
aranmayıb yalnız ardiye, nakliye ve hammaliye 
gibi alacaklar varsa bunlar almrr. 

B - Gümrük kaçağı olduğu şüphesi üzerine 

A d E . 

resine nzasile verirse keyfiyet gümrük idare
since tutulacak ve kendisine imza ettirilecek za
bıt varakasına derç ile iktifa olunarak hakkında 
takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye mü
racaat hakkı da sakıt olur. 

Bu eşyayı 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
dairesinde gizleyerek kaçıranlar veya kaçırma
ğa teşebbüs edenler hakkında bu faslın ikinci 
kısmı hükümleri tatbik olunur. 

Madde 20 — Hakikate aykırı beyanname ve
rilmek veya her hangi bir hile veya suiistimal 
ile muamelesi yaptırılarak eksik resim ve vergi 
verilmek veyahud vergi ve resimleri verilmek
sizin verilmiş ve muamelesi yaptırılmış veya 
vergi ve resme tâbi olduğu halde muafiyete 
tâbi mal gibi gösterilmek suretile memlekete 
eşya soktukları anlaşılanlar hakkmda bir yıl
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bun
dan başka vergi ve resimleri verilmeyen eşya
nın o yerdeki resimlenmiş piyasa değerinin iki 
katı ve eksik vergi ve resim verilerek geçirme 
hallerinde bu eksikliğin beş katı ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu hareketlere iştirak eden memurlar hak
kında verilecek ceza bir kat arttınlır. 

Madde 22 — Kaçakçılık suçları hakkmda 
Türk ceza kanununun müruru zaman hükümle
ri cereyan eder. 

Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği ve 
başka bir ceza tayin etmediği yerlerde, müsa
dere edilecek gümrük resmine tâbi eşya an
cak vakanm işlendiği sırada müsadere edile
bilir. 

Müsadere hakkı düşen veya takibi müru
ru zamana uğrayan eşya için bedel ve resim 
aranmaz. 

Müsadere kararı katğileşmeden suçlusu ölen 
veya suçu affe veya müruru zamana uğrayan: 

A) Gümrükten kaçırılırken yakalanmış ve 
gümrük elinde kalmış resme tâbi eşya, yurda 
sokmak isteyen sahibine vergi ve resimleri ve 
o eşyaya taallûk eden ardiye, nakliye ve ha
maliye gibi masrafları almarak iade edilir. 
Harice çıkarılmak istenildiği halde vergi ve 
resim dahi aranmayıp yalnız ardiye, nakliye 
ve hamaliye gibi masraflar varsa bunlar alınır. 
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Madde 20 — Adliye encümeninin kabul et
tiği 20 nci madde aynen 

Madde 22 — Adliye encümeninin kabul et
tiği 22 nci madde aynen 
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yurd içinde yakalanmış resme tâbi eşyanın ia
desinde vergi ve resim dahi aranmaz. 

C - Yasak veya inhisara tâbi eşya iade edil
mez. 

MADDE 6 — O kanunun 24 ncü maddesi 
aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

1 - 23 ncü maddenin 3 sayılı bendine ve 48 
nci maddeye göre Gümrük ve inhisarlar idare
lerine veya bunların bulunmadığı yerlerde mal-
memurlanna teslim olunan veya bu idarelerce 
ele geçirilen kaçak eşya, âlet ve taşıma vası
taları, müsaderesi kararı katğileştikten sonra, 
bunlara terettüb eden her türlü vergi ve resim
leri müşterisine aid olmak şartile ve mezad 
usulile satılır; bu suretle alıcısı çıkmayan eşya 
- yurddan çıkarılması yasak olanları müstesna -
yabancı bir memlekete ihraç edilmek kaydile 
ve vergi ve resim aranmaksızın ayni usulle sa
tılır. 

Her iki şekilde de satılan eşya için alıcıdan 
ardiye ücreti aranmaz. 

2 - Yurddan çıkarılması yasak eşyadan yurd 
içinde alınıp satılması veya kullanılması yasak 
olmayanları, müsadere kararının katğileşmesi 
üzerine mezad usulile satılır. 

Satışlar için, satış yapılacak yerin ve satı
lacak eşyanın hususiyetleri göz önünde tutu
larak, ilânlarda, 15 günden az ve üç aydan 
çok olmamak şartile müzayede tarihi tayin edi
lir; bu üç aylık müddet uzatılamaz. 

3 - Satılamıyan eşya, âlet ve taşıma vasıta
ları, münasebet ve alâkası bulunan Devlet da
ire ve müesseselerine veya gayesine giren mak-
sadlarda kullanılmak kaydile Kızılay cemiyeti
ne verilir. 

4 - Perdlerin yurda sokması, yurd içinde 
kullanması veya yurddan çıkarması yasak olan 
eşya, hususî kanunlarında nereye verileceği 
hakkında sarahat varsa oraya ve böyle sarahat 
bulunmayan hallerde, taallûk ve münasebeti 
olan Devlet idare ve müesseselerine ve inhisara 
tâbi eşya İnhisar idaresine verilir. 

5 - Üçüncü fıkrada yazılı yerlerin işine yara
mayan veya 4 ncü fıkraya göre bir yere veril
mesi gerekmiyen ve yurd içinde satılması da 
caiz bulunmıyan veya alıcısı çikmıyan eşya, 

16 — 
Ad. E. 

B) Gümrük kaçağı olduğu şüphesi üzerine 
yurd içinde yakalanmış resme tâbi eşyanın ia
desinde vergi ve resim dahi aranmaz. 

Ö) Yasak veya inhisara tâbi eşya iade edil
mez. 

Madde 24 — 23 ncü maddenin üçüncü ben
dine ve 48 nci maddeye göre teslim olunan ka
çak eşya, âlet ve taşıma vasıtaları, hakkındaki 
müsadere kararı katğileştikten sonra, başkala
rına satılmamak kaydile Kızılay veya Çocuk 
esirgeme kurumlarına sif kıymetlerinin yüzde 
25 i karşılığında verilir. 

Sif kıymetler eşyanın bulunduğu hale göre 
alâkalı idarelerce zaptı müteakib takdir edilir. 
Bu kurumların işine elvermeyen veya sif de
ğerinin yüzde yirmi beşi ödenmek istenmiyen 
eşyadan, benzerleri kaçak eşyanın sürümünü 
kolaylaştıracak neviden olanları imha edilir. 
Hangi eşyanm bu neviden olduğu Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğince zaman zaman tesbit edi
lir. 

Bu neviler dışında kalan eşya bulundukları 
yerlerde veya idarelerce münasib görülecek yer
lere gönderilerek mezad usulü ile ve en çok para 
verene satılır. Çabuk bozulmak veya telef olmak 
tehlikesine maruz bulunan veya saklanması 
masraf, külfet veya tehlikeli olan kaçak eşya, 
âlet ve taşıma vasıtaları müsadere kararlarının 
katğileşmesi beklenmeksizin yukarıki fıkra da
iresinde satılır. 

Bu suretle de satılamıyan eşya imha edilir. 
Bu maddeye göre verilen ve satılan eşya, 

âlet ve taşıma vasıtaları için vergi, resim, ücret 
ve masraf namlarile başka hiç bir para aranmaz. 
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Madde 24 — 23 ncü maddenin üçüncü bendi
ne ve 48 nci maddeye göre teslim olunan kaçak 
eşya, alet ve taşıma vasıtaları haklarındaki mü
sadere karan katğileştikten sonra, başkalarına 
satılmamak kaydüe Kızılay veya Çocuk esirgeme 
kurumlarına sif kıymetlerinin yüzde 25 i kar
şılığında verilir. 

Sif kıymetler eşyanm bulunduğu hale göre 
alâkalı idarelere zaptı müteakib takdir edilir. 
Bu kurumların işine elvermeyen veya sif değe
rinin yüzde 25 i ödenmek istenmeyen eşyadan, 
benzerleri kaçak eşyanm sürümünü Paylaştı
racak neviden olanları imha edilir. Hangi eşya
nın bu neviden olduğu Gümrük ve inhisarlar ve
killiğince zaman zaman tesbit olunur. 

Bu neviler dışında kalan eşya bulundukları 
yerlerde veya idarelerce münasib görülecek yer
lere gönderilerek Gümrük ve inhisarlar vekâ
letince tesbit edilecek usul dai/esinde satılır. 
Çabuk bazulmak veya telef olmak tehlikesine 
maruz bulunan veya saklanması masraf ve kül
feti veya tehlikeyi müstelzim olan kaçak eşya, 
alet ve taşıma vasıtaları müsadere kararlarının 
katğileşmesi beklenmeksizin yukanki kayidler 
dairesinde satılır. 

Bu suretle satılamayan eşya imha edilir. 
îmha edilecek eşya, resmî daire ve müessese

ler veya diğer hayır cemiyet ve teşekkülleri ta
rafından satılmamak kaydile istenirse bedelsiz 
olarak kendilerine verilir. 

Bu maddeye göre verilen ve satılan eşya, 
alet ve taşıma vasıtaları için gümrükçe vergi, 
resim, ücret ve masraf namlarile başka hiç bir 
para aranmaz. 
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23 ncü maddenin 2 nci bendinde yazılı şekilde 
yok edilir. 

6 - Çabuk bozulmak veya telef olmak tehli
kesine maruz bulunan veya saklanmaları masraf, 
külfet veya tehlikeli olan ve satılmaları caiz 
bulunan kaçak eşya, âlet ve taşıma vasıtaları, 
müsadere kararı beklenmeksizin hemen mezad 
usulile sattırılır. 

Bunların satış bedelleri, alâkalı idarelerce 
emanete almır ve katğileşecek müsadere kararı 
üzerine bu satış beledi 10 ncu maddeye göre 
paylara aynin*. 

7 - 3, 4, 5 ve 6 nci fıkralara göre verilecek, 
yok edilecek ve satılacak eşya, âlet ve vasıtalar
dan gümrük resmi ve idhal sırasında kanunları 
mucibince gümrüklerce tahsil edilmekte olan 
diğer vergi ve resimler alınmaz ve gerek bun
lardan, gerek 2 nci fıkraya göre satılacaklar
dan ardiye ücreti ve bedel dahi aranmaz. 

MADDE 7 — O kanunun 25 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

14 ncü maddenin birinci fıkrası dışmda ka
çak inhisar eşyasını istimal veya istihlâk etmek 
üzere yanmda veya her hangi bir yerde bulun
duranlar ile gümrükten kaçırılarak yurda so
kulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendi 
ihtiyacında kullanmak üzere yurd içinde satra 
alan veya yanmda veya her hangi bir yerde 
bulunduranlardan kaçak gümrük eşyasınm 
gümrüklenmiş değerince ve inhisar eşyası için 
hususî kanunlarında yazılı mikdarda hafif pa
ra cezası almır ve eşya müsadere olunur. Bu 
cezalar bir liradan aşağı olamaz. Ve lira kesir
leri tam lira sayılır. 

Kaçak gümrük eşyasmm tutulduğu yerdeki 
gümrüklenmiş değeri ve inhisar kaçağı eşyanm 
hususî kanunlarında yazılı para cezası yirmi li
rayı geçen birinci fıkrada yazılı istimal ve istih
lâk kaçakçılığı filine terettüb edecek hafif pa
ra cezasmm her bir lira veya küsuru için ay
rıca bir gün hesabile hafif hapis cezası da hük-
molunur ve eşya müsadere edilir. 

Yukanki fıkralar hükmü tatbik olunmıya-
cak olanlarla birinci maddede sayılan sair suç
lar için 6 aydan 3 yıla kadar hapisle beraber 
gümrük resmine tâbi işlerde tutulan eşyanm 
gümrük resmile sair Devlet resimleri tutarmca 

(S . Sa 

Ad. S. 

Madde 25 — 14 ncü maddenin birinci fıkra
sı dışında kaçak inhisar eşyasını istimal veya 
istihlâk etmek üzere yanmda veya her hangi 
bir yerde bulunduranlar ile gümrükten kaçı
rılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğu
nu bilerek kendi ihtiyacında kullanmak üzere 
yurd içinde satın alan veya yanmda veya her
hangi bir yerde bulunduranlardan kaçak güm
rük eşyasmm gümrüklenmiş değerince ve inhi
sar eşyası için hususî kanunlarında yazılı mik

darda hafif para cezası almır ve eşya müsadere 
olunur. Bu cezalar bir liradan aşağı olamaz ve 
lira kesirleri tam lira sayılır. 

Kaçak Gümrük eşyasmm tutulduğu yerdeki 
gümrüklenmiş değeri ve inhisar kaçağı eşyanm 
hususî kanunlarında yazılı para cezası yirmi li
rayı geçerse birinci fıkrada yazılı istimal ve 
istihlâk kaçakçılığı filine terettüb edecek hafif 
para cezasmm her bir lira veya küsuru için ay
rıca bir gün hesabile hafif hapis cezası da hük-
molunur ve eşya müsadere edilir. 

Yukariki fıkralar hükmü tatbik olunmayacak 
olan ve birinci maddede sayılan şair suçlar için 
altı aydan üç yıla kadar hapisle beraber güm
rük resmine tâbi işlerde tutulan eşyanm güm

rük resmile sair Devlet resimleri tutarınca ağır 
para cezası ve inhisara tâbi işlerde hususî ka
nun ve nizamnamelerindeki para cezası hükmo-
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Madde 25 — Adliye encümeninin kabul et
tiği 25 nci madde aynen kabul 
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ağır para cezası ve inhisara tâbi işlerde hususî 
kanun ve nizamnamelerindeki para cezası hük-
molunur ve eşya müsadere edilir. 

Kaçak gümrük eşyası, kaçakçı, vasıta, ya
tak ve ortaklar gibi kaçakçılıkta dahil ve işti
raki olaıl kimselerin elinden çıkmış olması se-
bebile müsadere edilemediği veya yasak eşyadan 
bulunduğu hallerde veya hususî kanun ve nizam
namelerinde para cezası bulunmryan yerlerde yu-
karıki fıkrada yazılı hapis cezasile birlikte 
kaçak eşyanm gümrüklenmiş piyasa değerinin 
ve ya3ak eşyanm 60 ncı maddenin (D) fıkrası
na göre takdir ettirilecek değerinin iki katı 
ağır para cezasma hükmolunur. 

Kaçakçılığı men, takib ve tahkik ile mükel
lef memurlardan birinci fıkrada yazılı suçu işli-
yenler hakkmda 2 nci fıkra cezası ve 2 nci fık
raya uyan suçları için o fıkralarda yazılı ceza
ların iki katı ve üçüncü ve 4 ncü fıkraya giren 
suçları hakkmda da 3 ncü fıkrada yazılı hapis 
cezasının en yüksek haddile beraber 4 ncü fık
raya göre bulunan değerlerin üç katı ağır para 
cezası hükmolunur. Başka memurların o fıkra
lara uyan suçları için muayyen olan cezalan 
yarıya kadar arttırılır. Ancak bu suretle veri-
lecek cezalar 3 ncü fıkrada yazılı cezanm yük- j 
sek haddini geçemez. I 

MADDE 8 — O kanunun 40 ncz maddesi ı 
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Kaçakçılık için vücude getirilen teşekkülü 
idare edenler hakkmda hükmedilecek cezalara 
her halde muvakkat sürgün cezası da zam 
edilir. 

Hapis veya daha ağır cezayı istilzam eden 
kaçakçılık suçlarmı birden ziyade işliyenler 
hakkmda Türk ceza kanununun içtima ve te
kerrüre mütedair hükümleri tatbik ve bu su
retle tayin olunan cezalara muvakkat sürgün 
cezası da ilâve edilir. 

Bu kanuna göre, bir yıl veya daha çok ha
pis cezasma mahkûm olanların veya kaçakçılı
ğı ticaret maksadile yapanların cezalarına mu
vakkat sürgün cezası da zam olunabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılıktan mahkûm olanla
rın cezalarına emniyeti umumiye nezareti al-
tma alınmak cezası da zam olunur. 

Ad. E. 

lunur ve eşya müsadere edilir. 
Kaçak gümrük eşyası, kaçakcmm veya vasıta* 

yatak ve ortaklar gibi kaçakçılıkta iştiraki olan 
kimselerin elinden çıkmış olması sebebile müsa
dere edilemediği veya memnu eşyadan bulunduğu 
hallerde veya hususî kanun ve nizamnamelerin
de para cezası bulunmayan yerlerde yukariki 
fıkrada yazılı hapis cezasile birlikte kaçak eşya
nm gümrüklenmiş piyasa değerinin; memnu eş
ya için takdir edilecek değerin iki katı ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

Kaçakçılığı men, takib ve tahkik ile mükel
lef memurlardan birinci fıkrada yazılı suçu iş
leyenler hakkında ikinci fıkra cezası ve ikinci 
fıkraya uyan suçları için o fıkrada yazılı ceza
ların iki katı ve üçüneİ ve dördüncü fıkraya 
giren suçları için de üçüncü fıkrada yazılı ha
pis cezasının en yüksek haddile beraber dördün
cü fıkraya göre bulunan değerlerin üç katı ağır 
para cezası hükmolunur. Başka memurların o 
fıkralara uyan suçlan için muayyen olan ceza-* 
lan yarıya kadar arttırılır. Ancak bu suretle 
verilecek cezalar üçüncü fıkrada yazılı cezanm 
yüksek haddini geçemez. 

Madde 40 — Kaçakçılık için vücude getirilen 
teşekkülü idare edenler hakkmda hükmedile
cek cezalara iki seneden aşağı olmamak üzere 
sürgün cezası da zammedilir. 

Hapis veya daha ağır cezayı istilzam eden 
kaçakçılık suçlarını birden ziyade işliyenler 
hakkmda Türk ceza kanununa göre içtima veya 
tekerrür hükümleri tatbik edilmekle beraber 
sürgün cezası da ilâve edilir. 

Bu kanuna göre bir yıl veya daha çok hapis 
cezasma makhûm olanların veya kaçakçılığı ti
caret maksadile yapanlarm cezalarma sürgün 
cezası da zammolunabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılıktan mahkûm olanla
rın cezalarma Emniyeti umumiye nezareti altma 
alınmak cezası da zammolunur. 

ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı sürgün 
cezası iki seneden fazla olamaz. 
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Madde 40 — Adliye encümeninin kabul et
tiği 40 ncı madde aynen kabul 
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MADDE 9 — O kanunun 45 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

Gümrük resminden muaf olarak idhali lâ
zım gelen eşyanm gümrüğe ibraz ve muamelesi 
ifa olunmaksızın idhaline ve 5 nci madde muci
bince tayin olunan mahal ve yollardan başka 
yerlerden geçirilmesine teşebbüs olunursa fail
lerinden mümasil eşyanm gümrük resminin dört
te biri nisbetinde ağır para cezası almır. 

Beşinci maddede tayin olunan yollardan baş
ka yerlerden memleket dışma eşya çıkaranlar 
veya bunları çıkarmak için gümrüklere verdik
leri beyannamelerde cins, nevi, mikdar, menşe 
ve gönderileceği yer bakımlarından yanlış be
yanda bulunanlar hakkmda yüz liradan beş 
bin liraya kadar ağır para cezası ve üç aydan 
bir yüa kadar hapis hükmolunur. 

Anck bu hareketler, Devletin tediye muva
zenesine veya Türk parası kıymetinin korun
masına aid tedbirlere tesir eder mahiyette de
ğilse, verilecek ceza, on liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezasıdır. 

Bu suretle yapılan yolsuzluklara bilerek iş
tirak eden veya göz yuman memurlar hakkmda 
bu maddede yazdı hapis cezasının en yüksek 
haddi hükmolunur. 

MADDE 10 — O kanunun 50 nci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir : 

İkramiyeden faydalanmak veya başkasma 
zarar vermek veyahud kendisini cezadan kurtar
mak maksadile bu kanunda yazılı suçlardan 
birini hiç yoktan tertib ve delillerini tasni veya 
ihzar ile başkasma isnad edenler veya tasni 
edildiğini bildiği bir kaçakçılık suçunu ihbar 
edenler her kim olursa olsun tertib ve isnad 
olunan suçun cezasile beraber Türk ceza ka
nununun değişik 283 ncü maddesinde yazılı ce
za ile de mahkûm olurlar. İlâve olunacak ceza
nın en az haddi üç aydan aşağı olamaz. 

Tertib ve tasni yok iken tertib ve tasni 
bulunduğu yolunda ve mercii huzurunda yalan 
yere ihbar veya şahadette bulnanlar dahi Türk 
ceza kannunun değişik 283 veya 286 nci madde
lerinde yazılı cezalardan suçlarına uyan fıkra
daki cezanın en yüksek haddi ile cezalandırı
lırlar. 

Kaçakçılık davalarında yukarıdaki hal hari
cinde olarak yalan yere şahadet edenler hakkın-

Ad. E. 

Madde 45 — Gümrük resminden muaf ola
rak idhali lâzmıgelen eşyanm gümrüğe ibraz 
ve muamelesi ifa olunmaksızın idhaline ve be
şinci madde mucibince tayin olunan mahal ve 
yollardan başka yerlerden geçirilmesine teşeb
büs olunursa faillerinden mümasili eşyanm 
gümrük resminin dörtte biri nisbetinde ağır pa
ra cezası almır. 

Beşinci maddede tayin olunan yollardan baş
ka yerlerden memleket dışma eşya çıkaranlar 
veya bunları çıkarmak için gümrüklere verdik
leri beyannamelerde cins, nevi, mikdar, menşe 
ve gönderileceği yer bakımlarından yanlış be
yanda bulunanlar hakkmda yüz liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ve üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Ancak bu hareketler, Devletin tediye muva
zenesine veya Türk parası kıymetinin korunma
sına aid tedbirlere tesir eder mahiyette değilse, 
verilecek para cezası, on liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezasıdır. 

Madde 50 — Kaçakçılık suçlarını tasni veya 
başkalarına iftira veya kaçakçılık davalarmda 
yalan şehadet edenler ceza kanununun bu cürüm
lerden bahseden 283, 285 ve 285 nci maddelerine 
göre ve üçte bir artırılarak cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, 283 ncü madde mucibince veri
lecek ceza üç aydan aşağı olamaz. 
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Madde 45 — Gümrük resminden muaf olarak 
îdhalî lazımgelen eşyanm gümrüğe ibraz ve 
muamelesi ifa olunmaksızm idhaline ve beşinci 
madde mucibince tayin olunan mahal ve yollar
dan başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olu
nursa faillerinden mümasil eşyanm gümrük res
minin dörtte biri nisbetinde ağır para cezası alı
nır. 

Beşinci maddede tayin olunan yollardan baş
ka yerlerden memleket dışma eşya çıkaranlar 
veya bunları çıkarmak için gümrüklere verdik
leri beyannamelerde cins, nevi, mikdar, menşe 
ve gönderileceği yer bakımlarından yanlış be
yanda bulunanlar hakkında 10 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası hükmolunur. Şu 
kadar ki bu fıkra hükmünün tatbikmda hususî 
kanun hükümleri mahfuzdur. 

Madde 50 —- Adliye En. kabul ettiği 50 nci 
madde aynen 
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da altı aydan as olmamak üzere Türk ceza ka
nununun 286 ncı maddesine göre; ceza verilir. 

MADDE 11 — 0 kanunun 2271 sayln ka
nunla değişik 55 nd maddesi aşağıda yazıldığı 
gibi değiştirilmiştir : 

12, 13 ncü maddelerle 14 ncü maddenin bi
rinci ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkralarında 
yazılı fiillere gümrük memurlarından teşkil edi
len komisyonlarca ve 25 nci maddenin 1 ve 2 nd 
fıkralarile 44 ncü maddede yazılı fiillere mahal
li sulh ceza mahkemelerince karar verilir. 

Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara 
karşı suçlu ve gümrük idaresinin komisyona 
dahil bulunmayan âmiri tarafından, tebliğ gü
nünden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahke
melerine itiraz olunabilir. 

Sulh mahkemelerinin resen veya itiraz üze
rine verecekleri kararlar katğidir. Şu kadar ki 
değeri 50 liradan fazla olan eşyanm müsaderesi 
hakkındaki kararlar temyiz olunabilir. 

MADDE 12 —- O kanunun 56 ncı maddesinin 
5 ve 6 ncı fıkralarını değiştiren 2271 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir: 

Kaçakçılıktan dolayı gerek bn kanuna ge
rekse sair hususî kanunlara tevfikan hüküm 
olunan para cezaları ilgili idarelerce, hapis hük
mü müstesna olmak üzere, Tahsili emval kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. Bu suretle alınama
yan ağır para cezalan Türk ceza kanunu hüküm
lerine göre hapse ve hafif para cezalan her üç 
lira ve kusuru için bir gün hesabile hafif hapse 
Çevrilmek üzere ilgili idarelerin verecekleri mü
zakereler Cumhuriyet müddei umumiliklerince 
infaz olunur. Hapis ve hafif hapis müddeti üç 
yılı geçemez. Bu suretle hapis edilenler mahbus 
iken cezayı öderlerse mahbus kaldıkları müddet 
yukarıdaki esaslar dairesinde cezadan indirilir 
ve mütebaki hapisden vaz geçilir. Müddeiumu-
milerce tahsil olunacak para cezalan ilgili ida
relere verilir. 

Madde 55 — 12 ve 13 ncü maddelerle 14 ncü 
; maddenin birinci ve 16 ncı maddenin sonuncu 
I fıkralannda yazık fiillere gümrük memurların

dan teşkil edilen komisyonlarca ve 25 nci mad
denin bir ve ikinci fıkralarile 44 ncü maddede 
yazılı fiillere mahallî sulh ceza mahkemelerince 
karar verilir. 

Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara 
karşı suçlu ve gümrük idaresinin komisyona 
dahil bulunmayan âmiri tarafından tebliği tari
hinden itibaren on beş gün içinde sulh ceza mah
kemelerine itiraz olunabilir. 

Sulh mahkemelerinin resen veya itiraz üze-
| rine verecekleri kararlar katğidir. Şu kadar ki, 
; değeri elli liradan fazla olan eşyanm musade-
| resi hakkındaki kararlar temyiz olunabilir. 

Madde 56 — 55 nci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazık bulunan suçlara aid dava
lar münferid hakimli asliye mahkemeleri tara
fından görülür. 

Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bulunan 
yerlerde bu işleri görecek münferid hâkimleri 
Adliye vekâleti ayırır. 

Bu hâkimler kaza merkezile mukayyed olmak
sızın hâdise yerinde dahi davayı görüp bitirmek 
salâhiyetini haizdir. Ölüm veya on sene veya da
ha fazla ağır hapis ve hapis cezalarım müstel-
zim kaçakçılık suçlarının muhakemesi salahi
yetli ağır ceza mahkemelerine aiddir. 

Kaçakçılıktan dolayı gerek bu kanuna ge
rekse sair hususî kanunlara göre hükmolunan 
para cezalarına aid katği ilâm Cumhuriyet müd
deiumumiliği tarafından resen alâkalı idarelere 
verilir. Gerek bu ilâmların ve gerekse gümrük 
komisyonlarınca verilib katğileşen kararların ta
allûk ettiği para cezalarım ödemeleri bu idare
lerce yazılacak ihbarname ile mahkûma tebliğ 
edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
zarfmda para ödenmediği takdirde hapsen taz
yik hükmü müstesna olmak üzere tahsili emval 
kanunundaki usule göre mahkûmun malma mü
racaat olunarak infaz edilir. 

Mahkûmun haczi ve satılması caiz mallan 
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Madde 55 — Adliye En. kabul ettiği 55 nci 
madde aynen 

Madde 56 — Adliye En. kabul ettiği 56 nci 
madde aynen 
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MADDE 13 — O kanunun 2550 sayılı kanun
la değiştirilen 60 ncı maddesi aşağıda yazıldığı 
gibi değiştirilmiştir: 

Kaçak olarak tutulan eşyadan : 
A - Kaçak altınların Merkez bankası alım 

değerinin, 
B - Ecnebi para, esham ve tahvillerin 3070 

sayılı kanuna göre, Maliye vekilliğince gösteri
len makam tarafından tesbit olunacak değerinin, 

C - Sigara kâğıdından başka inhisar eşyası
nın inhisar idarelerince tesbit edilecek maliye
tinin, 

Ç - Yurd içinde kullanılması, satılması veya 
saklanması yasak olmayan diğer bütün kaçak 
maddelerle kaçağı yapmakta ve taşımakta kul
lanılan alet ve vasıtaların - bu eşya, âlet ve va
sıtalar satılmış veya bazı daire ve müesseselere 
verilmiş olsun - ticaret odalarınca ve bulunma
yan yerlerde belediyelerce tesbit edilecek .yaka
lama yerindeki resimlenmiş piyasa değerinin, 

D - 2313 sayılı kanuna göre müsadere edil
mesi lâzım gelen eşyadan başka yasak eşyanın 

Ad. E. 

bulunmaz ve bu suretle aczi tahakkuk ederse 
ilâm Cumhuriyet müddeiumumiliğine iade edilir 
ve müddeiumumilikçe de ağır para cezası için 
bir gün hapis, bir liraya ve hafif para cezası için 
bir gün hafif hapis üç liraya sayılmak üzere 
ödenmemiş para cezaları hapse ve hafif hapse 
çevrilir. Ağır para cezasmm hapse tahvilinde li
ra kesirleri bir lira, hafif para cezasında ise üç 
liraya baliğ olmıyan kesirler üç lira olarak hesab 
fdilir. 

Mahkûmun, mahpus kaldığı her gün için yu
karıdaki fıkralar mucibinde bir veya üç lira indi
rildikten sonra geri kalan parayı öderse para 
cezası yerine kaim olan hapis ve hafif hapis 
cezası icra olunmaz. Para cezası yerine çektiri
len hapis veya hafif hapis cezaları üç seneyi 
geçemez. 

Kendi talebi üzerine mahkûm, para cezasın
dan çevrilen hapis yerine Devlet, vilâyet veya 
belediyelerce tayin olunacak nafia işlerinde ça
lıştırılabilir. Bu suretle ifa edilen iki günlük 
hizmet bir gün hapis veya iki gün hafif hapis 
yerine geçer. Cumhuriyet müddeiumumilerince 
tahsil olunacak para cezaları alâkalı idarelere 
verilir. 

Madde 60 — Kaçak olarak tutulan eşyadan: 
A) Kaçak altmlarm Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez bankası alım değerinin, 
B) Ecnebi para, esham ve tahvillerin 3070 

sayılı kanuna göre Maliye vekilliğince gösteri
len makam tarafından tesbit olunacak değeri
nin, 

C) Sigara kâğıdından başka inhisar eşyası
nın İnhisar idarelerince tesbit olunacak mali
yetinin, 

Ç) 24 ncü madde gereğince verilecek, satıla
cak ve imha edilecek eşya sif kıymetinin; 

Yüzde 25 i kaçağı haber veren ve tutanlara 
alâkalı idareler bütçelerinin buna aid faslından 
yarı yarıya verilir. Kaçak olarak tutulan sigara 
kâğıdının elli yaprak hesabile bir defteri için 
İnhisarlar idaresince ikramiye tahsisatından muh
bir ve musadirlere, bin deftere kadar yirmişer 
para ve bin defterden fazlası için onar para yi
ne yarı yarıya olmak üzere İnhisarlar umum 
müdürlüğü bütçesinden verilir. 

2313 sayılı kanuna göre müsadere edilen eşya 
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Madde 60 — Adliye En. kabul ettiği 60 noı 
madde aynen 
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(bu eşya ister bir daire ve müesseseye verilecek, 
ister yok edilecek neviden olsun) kaçakçılık su
çunu takib veya tahkik etmekte olan idarece 
takdir edilecek değerinin, zaptı müteaMb, 

E - 24 ncü maddenin 6 ncı fıkrasma göre 
satılan eşyanm, satış tutarının, satışı müteakib, 

Yüzde on beşi kaçağı haber verenlere, yüzde 
on beşi bilfiil tutanlara alâkalı idare bütçesinin 
buna aid faslmdan ikramiye olarak verilir. 

Kaçak olarak tutulan sigara kâğıdmm 50 
yaprak hesabile her bir defteri için İnhisarlar 
idaresince ikramiye tahsisatından muhbir ve mü-
sadirlere bin deftere kadar (20) şer para ve 
bin defterden fazlası için (10) ar para verilir. 

Kaçakçılık suçlarına terettüb eden para ce
zalarının tahsilini müteakib % 15 i haber veren
lere, % 15 i bilfiil tutanlara verilir. 

24 ncü maddeye göre satılan eşyanm satış 
tutarile, tahsil edilen para cezalarmm % 30 u 

ikramiye faslmrn mütehavvil tahsisatına ve % 25 
i kaçakçılığı men, takib veya tahkik vazifesini 
yapma veya bu vazifeyi yapanlara yardım etme 
yüzünden ölenlerin ailelerine ve sakatlananlara, 
bütçelerinden verilecek tazminat karşılığı olmak 
üzere daireleri varidat bütçelerine irad kaydo
lunur. 

Satış tutarile tahsil edilen para cezalarmm 
ve yakalanan Türk ve ecnebi para, esham ve tah
villerin 3070 sayılı kanuna göre Maliye vekilli

ğince gösterilen makam tarafmdan tesbit oluna
cak değerinin % 15 i takib ve muhafaza işlerin
de büyük yararlığı görülenlere ikramiye olarak 
dağıtılır. Bu ikramiyelerin dağıtma sureti 
nizamname ile gösterilir. 

Satış tutarmm geri kalan % 30 zu, yakala
nan kaçak eşyanm nakil, muhafaza, bakım ve 
satış masrafları karşılığı olarak kezalik daire
leri varidat bütçelerine irad ve masraf bütçele
rindeki tertiblerine de tahsisat kaydolunur. 

Tazminat karşılığı olarak varidat bütçelerine 
irad kaydedilen % 25 1er taalluk ettiği dairele
rin masraf bütçelerinin tazminat tertibine tahsi
sat kaydolunur. 

inhisar altmda bulunan oyun kâğıdı, kibrit, 
çakmak ve çakmak taşmdan dolayı verilecek 
ikramiyelerle bunlarm kaçakçılıklarını men, ta
kib veya tahkik vazifesini yapma veya bu vazife
yi yapanlara yardım etme yüzünden ölenlerin 

ile kullanılması yasak diğer bütün eşya - gerek 
imha edilsin ve gerek taallûk ve münasebeti olan 
Devlet idare ve müesseselerine verilmiş olsun -
değerinden ikramiye verilmez. 

Kaçakçılık suçlarına terettüb eden para ce
zalarmm tahsilini müteakib yüzde yirmi beşi 
haber verenlere, yüzde yirmi beşi bilfiil tutanla
ra ikramiye olarak verilmek ve yüzde 15 şi de 
takib ve muhafaza işlerinde büyük yararlığı gö
rülenlere ikramiye olarak nizamnamesine göre 
dağıtılmak üzere emanet hesabına alınır. 

Yüzde 35 i kaçakçılığın men, takib veya tah
kik vazifesini yapma veya bu vazifeyi yapak
lara yardım etme yüzünden ölenlerin ailelerine 
ve sakatlananlara bütçelerinden verilecek taz
minat karşılığı olmak üzere dairelerince vari
dat bütçelerine irad ve mukabili masraf bütçe
lerindeki tertiblerine tahsisat kaydolunur. 

24 ncü madde mucibince Kızılay ve Çocuk 
esirgeme kurumlarından alman ve o maddeye 
göre satılan kaçak eşya satış bedellerinden elde; 
edilen paralar Gümrük ve İnhisarlar vekâletin
ce müteferrik hasılat olarak irad kaydolunur. 

inhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, 
çakmak ve çakmak taşmdan dolayı verilecek ik
ramiyelerle bunlarm kaçakçılıklarım, men, takib 
veya tahkik vazifesini yapma veya bu vazifeyi 
yapanlara yardım etme yüzünden ölenlerin aile
lerine veya sakatlananlara verilecek tazminat ve 
bu suçlara aid davaların muhakeme ve sair mas
rafları, inhisarlar umum müdürlüğü büt
çesinin taallûk ettiği faslmdan verilir. Bu 
türlü kaçakçılardan ötürü tahsil oluna para ce
zalan hakkında da inhisarlar umum müdürlü
ğünce bu maddeye göre muamele yapılır. 

Muhbir ve musadirlere eşya değeri üzerin
den verilecek ikramiyeler, kaçak aşyanm zab
tını müteakib verilir. Ancak kaçakçılık suçun-
nun delili bulunmıyan hâdiseler için eşyayı tu
tan ve haber verenlere verilecek ikramiyeler 
hüküm katileşinceye kadar geciktirilir. 

Kaçağı men, takib ve tahkik ile mükellef 
kimselere, kendi çalışma mmtakalarmdaki ka
çakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi veril
mez. 

Kaçak eşyanın muhbiri yoksa bunlara aid 
pay dahi bilfiil tutanlara verilir. 
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ailelerine veya sakatlananlara verilecek tazmi
nat ve bu suçlara aid davalarm muhakeme ve 
sair masrafları, inhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesinin taallûk ettiği fasıllarından verilir. 

Bu türlü kaçakçılıklardan ötürü tahsil olu
nan para cezaları hakkmda da inhisarlar umum 
müdürlüğünce bu maddeye göre muamele yapı
lır. 

Kaçakçılık suçunun delili bulunmayan hâdi
seler için eşyayı tutan veya haber verenlere ve
rilecek ikramiyeler son tahkikatın açılmasına 
karar verilinceye kadar geciktirilebilir. 

Kaçağı men, takib ve tahkik ile mükellef 
kimselere, kendi çalışma mmtakalarmdaki ka
çakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi veril
mez. Kaçak eşyanm haber verenleri yoksa, ha
ber verenlere aid paym üçte ikisi bilfiil tutanla
ra yerilir, üçte biri ikramiye faslmm mütehav-
vil tahsisatına karşılık olmak üzere irad kaydo
lur. 

MADDE 14 — 0 kanunun 61 ve 62 nci mad-
delerile 3327 sayı ve 17-1-1938 günlü kanun 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte ambarlarda bulunan ve 
henüz satılmamış olan kaçak eşya, madde ve na
kil vasıtalarının satışı, bu kanun hükümlerine gö
re yapılır. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar Hilmi Uran K. Özalp 

Da. V. Ha. V. MaL V. 
Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. t M. V. G. t V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

MADDE 2 — 1918 sayılı kanunun 61 ve 6'2 
nci maddelerile 3327 saydı ve 17 - I - 1938 ta
rihli kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar müsadere edilib de henüz 
satılmryan, bir yere verilmeyen ve imha olunma
yan kaçak eşya, alet ve taşıma vasrtalarile bun
lara taalluk eden muhbir ve musadir ikramiyele
ri hakkmda da bu kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 2 — 1918 sayılı kanunun 2550 sa
yılı kanunla değiştirilen 61 ve 62 nci maddele-
rile 17 - I - 1938 tarih ve 3327 sayılı kanun 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar tutulub da henüz satılmıyan, bir 
yere verilmiyen ve imha edilmiyen kaçak eşya, 
alet ve taşıma vasıtalarile bunlara taallûk eden 
muhbir ve musadir ikramiyeleri hakkmda da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3 — Adliye En. nin üçüncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — Adliye En. nin dördüncü mad
desi aynen 
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S. Sayısı: 58 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan 
mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkında 
kânun lâyihası ve Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve 

Maliye encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb 
muvakkat encümen mazbatası (1/298) 

T.C. 
Başvekalet 12-1-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/203 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntıkada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 - I - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. li. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

1 — Son yer sarsıntısı esnasında zelzele mın takasının îcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek mahallerinde bulunmuş olan memurlarla bun lardan vefat edenlerin maaş veya ikramiyeye 
müstahak ailelerinin âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere maaş ve ücretleri tutarının azamî iki 
veya üç misli derecesinde kendilerine avans verilmesine lüzum görülmüş ve lâyihanın birinci ve 
ikinci maddeleri bu maksadla tanzim edilmiştir. 

2 — Muvazenei umumiyeye dahil dairelerle mülhak bütçeli dairelerin 1939 malî yılı bütçele
rinde mefruşat, demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye, müteferrika, icar bedeli, defatir ve evrakı 
matbua, harcırah, tedavi ve yol masrafı tertiblerine konulan tahsisat bu dairelerin normal ih
tiyaçları nazara alınmak suretile vazedilmiş olup son yer sarsıntısı felâketi neticesinde bu ter-
tiblerden alınan eşyadan mühim bir kısmı harab olmuş olduğu gibi yeniden bina kiralanmasına 
memur izamına ve yaralananların tedavi ettirilmesine lüzum hâsıl olmuş bulunduğundan şimdiden 
mikdarlarmı tesbit etmek kabil olmayan ihtiyaçlar için tahakkuk ettikçe her defasında ayrı ayrı 
kanunî mezuniyet istihsali için müracaatle vakit ziyama mahal kalmamak üzere tahsisat ilâve
sine lüzum hâsıl olacağı derpiş olunan yukarıda yazılı tertibler için her dairenin tasarrufu 
mümkün görülen fasıllardan o daireler bütçelerinde açılacak hususî fasıllara îcra Vekilleri He
yeti kararile münakale yapılmak suretile bu ihtiyaçların karşılanması derpiş olunmuş ve lâyiha
nın üçüncü maddesi bu maksadla tanzim kılınmıştır. 

3 — Yer sarsıntısı yüzünden evleri ve ticarethaneleri, tarla ve bahçeleri mahv ve harab olan 
felâketzedelere memleketin her tarafından ve ecnebi memleketlerden yardım için bir çok eşya ve 
levazım Kızılay cemiyetine teberru edilmektedir. Gümrük tarife kanununda bu kabîl vaziyetleri 
derpiş eden bir hüküm bulunmadığından ecnebi memleketlerden gelen bu eşyadan gümrük resmi 
alınması icab etmektedir. Bu eşya ticarî maksadlarla idhal edilmemekte olduğundan bunların bir 
defaya mahsus olmak üzere gümrük resminden bir sene müddetle muaf tutulması muvafık gö
rülmüş ve dördüncü madde lâyihaya bu maksadla ilâve edilmiştir. 



4 ~— Yer sarsıntısı yüzünden mameleki harab olmuş olan vatandaşların biran evvel müstah
sil hale gelebilmeleri için bunlara yapılacak yardımlar meyanrnda, geçmiş yıllara aid vergi borç
larının da terkini mühim bir yer işgal ettiğine şüphe yoktur. Bu maksadla lâyihaya dercolunan 
beşinci madde ile bunların bakaya kazanç, buhran, hayvanlar, bina, arazi, muamele, istihlâk ve 
veraset vergileri borçlarının terkini temin edildiği gibi felâketin vukuu ânına kadar bu vergi
lerden henüz tahakkuk ettirilmemiş olanların da tahakkuk ettirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen ' 14 -1 -1940 

Esas No. 1/298 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

«Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mıntakada zarar görenlere yapıla-
ack yardım» hakkında hazırlanıb îcra Vekilleri 
Heyeti kararile ve Başvekâletin 12 - I - 1940 ta
rihli ve 6/203 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan ve Muvakkat Muhtelit encümenimize tev
di buyrulan kanun lâyihası; Maliye vekili Fuad 
Ağralı, Gümrük ve inhisarlar vekili Raif Kara
deniz, Dahiliye vekili Faik öztrak, Maarif ve
kili Hasan Âli Yücel hazır bulundukları halde 
tedkik ve müzakere olundu : 

Encümenimizce lâyihanın birinci maddesinde 
yapılması münasib görülen tadiller şunlardır: 

A) Zelzeleden müteessir olan mıntakadan 
îcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mahal
lerde avans verilmek surctile yapılacak yardımın, 
sahib bulunduğu veya kira ile oturduğu evinin 
mahvolması veya oturulamıyacak hale gelmesi 
veya aile efradından bir kaçının kaybedilmesi 
veya ağır yaralanması gibi ehemmiyetli derecede 
malî ve bedenî zarar görenlere hasarını temin 
için maddeye lâzımgelen kayıdlar ilâve olunmuş
tur. 

B) Verilecek avansların istirdadı için tayin 
olunan azamî iki senelik müddetin başlangıcı 
gösterilmiş olmak üzere « (1 haziran 1940) tari
hinden itibaren» kaydı ilâve edildi. 

C) Maaş tahsisi muamelesi yapılmamış olan 
yetimlerden nüfus kayıdları ziyaa uğramış bu
lunanların maaş işlerini sadeleştirmek ve kolay
laştırmak üzere bu gibilerin istihkak iddialarının 
tevsiki için icabında idare heyeti mazbatalarının da 
kabulü ve bu madde hükmünün tatbikında nüfus 

idarelerinden verilecek kay id suretlerile idare 
heyeti mazbatalarının her türlü harç ve resim
den muaf tutulması muvafık görülerek maddeye 
bu yolda bir hüküm eklendi. 

İkinci maddeye 3659 sayılı kanun hükümle
rine tâbi müesseselerin de ilâvesile birinci mad
de hükmünün bu müesseselere de teşmili ve 
birinci maddede henüz maaş tahsisi muamelesi 
yapılmayan yetimler için kabul olunan kolay
lıkların ikinci maddede gösterilen idare ve mü
esseselerin yetimlerine de tatbik olunacağının yi
ne bu maddede tasrihi muvafık görüldü ve mad
dede onu göre lâzımgelen tadiller yapıldı. 

Dahiliye vekilinin verdiği izahattan ziyade 
zelzele mmtakasmdaki bazı hususî idarelerle be
lediyelerin verilecek avansları tediyeye malî is-
titaatleri müsaid bulunmadığı anlaşıldığından bu 
hususta Maliye vekilinin de mütaleası dinlenerek 
bu gibi hususî idare ve belediyelere maliyece 
kredi açtırılması muvafık görülmüş ve mezkûr 
maddeye ona göre icab eden fıkra ilâve olun
muştur. 

Üçüncü maddede sayılan masraf ihtiyaçları 
arasına (inşaat) in da ilâvesi münasib görüldü. 

Dördüncü maddede ecnebi memleketlerden 
gönderilmiş olan her türlü yardım eşyası sara-
hatla gösterilmiş ve gümrüklerde tereddüde ma
hal bırakılmamış olmak üzere resimden istisna 
edilecek şeylerin nevilerine göre tasrihi ve bun
ların başka türlü vergilerden de istisnası muva
fık görülerek madde o yolda tadil ve ikmal 
olundu. 
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Beşinci maddenin (A) fıkrasında terkini ba
his mevzuu olan vergilere yol vergisile bilûmum 
belediye vergi ve resimlerinin de ilâvesi ve umu
mî muvazene ile hususî idarelere ve belediyelere 
aid vergilerin terkinine esas tutulacak muamele 
ve kararın da tasrihi muvafık görülerek fıkrada 
ona göre esasa ve şekle müteallik bazı tadiller 
yapddı. 

Encümende hazır bulunan Gümrük ve inhi
sarlar vekili Raif Karadeniz tarafından verilen 
izahata göre 3437 sayılı kanunun ekici ile alıcı 
arasında tütün alım satımının denk halinde yapıla
cağı hakkındaki 49 ncu maddesi hükmünün zel
zeleden zarar gören • mmtakalarda 1939 yılı mah-

HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 

yardım hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Erzincanda ve Erzincan yer 

sarsıntısından müteessir olan mmtakanm İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan mahal
lerinde, umumi muvazeneden maaş ve ücret alan 
memur ve müstahdemlere maaş ve ücretleri tu-
tarmm iki mislini ve mütekaid ve yetimlere ma
aşları tutarmm üç mislini geçmemek üzere îcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilecek mikdarda 
avans verilir. Henüz tahsis muamelesi yapılma
mış olan yetimlere avans itasında, yetim maaşı
na veya ikramiyeye mesned olan memuriyet ma
aşları esas tutulur. Bu avanslar maaş ve ücret
lerden müsavi taksitlerle tevkif olunmak sureti-
le azamî iki sene zarfmda istirdad olunur, ik
ramiyeye müstahak olanların borçlan ikrami
yelerinden tevkif edilir. 

sulu olan tütünlerin alım satımında tatbik edil
memesi münasib görülerek ona göre ayrıca bir 
madde yazıldı ve lâyihaya altıncı madde olarak 
eklendi. 

Bu tadillerle tanzim kılınan kanun lâyihast 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmal^ üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 

Bursa Bursa Ankara 
Fatin Güvendiren N. Ayaş Fevzi Daldal 

Elâziğ Kayseri Konya 
F. Altay Ömer Taşçıoğlu 1. Erdal 

Van Yozgad 
İbrahim Arvas Ekrem Pekel 

1 MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 

I yardım hakkında kanun lâyihası 
I MADDE 1 — Erzincanda ve Erzincan yer 
| sarsıntısından müteessir olan mmtakanm îcra 

Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan ma
hallerinde, umumî muvazeneden maaş ve ücret 
alan memur ve müstahdemlerden yardıma müh-

I taç olacak derecede malen veya bedenen ehem-
j miyetli zararlara uğradıkları mahallî idare he-
j yeti erince tasdik olunanlara maaş ve ücretleri 
j tutarmm iki mislini ve mütekaid ve yetimlere 

maaşları tutarmm üç mislini geçmemek üzere 
îcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek mik
darda avans verilir. Henüz tahsis muamelesi 
yapılmamış olan yetimlere avans itasmda, ye
tim maaşma veya ikramiyeye mesned olan me
muriyet maaşları esas tutulur. Bu avanslar maaş 

I ve ücretlerden müsavi taksitlerle tevkif olun-
I mak sur etile 1 haziran 1940 tarihinden itiba

ren azamî iki sene zarfmda istirdad olunur. İk
ramiyeye müstehak olanlarm borçlan ikramiye
lerinden tevkif edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimler
den nüfus kayidleri zıyaa uğramış bulunanların 
istihkak iddialarının tevsiki için idare heyetleri 
mazbataları da kabul olunur. Bu maddenin tat
biki için nüfus dairelerinden alâkadarların ta
lebi üzerine verilecek kayid suretlerile idare 
heyetlerince verilecek mazbatalar her türlü harç 
ve resimden muaftır. 
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MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mahal
lerde, mülhak bütçeli idarelerle hususî idare ve 
belediyelerden maaş ve ücret alan memur ve 
müstahdemlerle mütekaid ve yetimlere, birinci 
maddede yazılı şekil ve mikdarda avans ita ve 
istifasına alâkalı vekiller mezundur. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı yerler
deki muvazenei umumiyeye dahil dairelerle mül
hak bütçeli dairelerin mefruşat, demirbaş, ten
vir, teshin, kırtasiye, müteferrika, icar bedeli, 
defatir ve evrakı matbua, harcırah, tedavi ve yol 
masrafı ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere her 
dairenin 1939 malî yılı bütçesinin tasarrufu 
mümkün olan tertiblerinden, o daire bütçe
sinde açılacak hususî bir fasla îcra Vekilleri He
yeti kararile münakale yapılabilir. 

MADDE 4 — Yer sarsıntısından zarar gören
lere yardım maksadile zelzelenin vukuu tarihin-
denberi ecnebi memleketlerden gönderilmiş ve 
gönderilecek olan her türlü eşya ve levazım, 
mezkûr tarihten itibaren bir sene müddetle güm
rük resmile gümrüklerde alman sair bilcümle 
vergi ve resimlerden muaftır. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mahal
lerde, mülhak bütçeli idarelerle hususî idare ve 
belediyelerden ve 3659 sayılı kanuna tâbi müesse
selerden maaş ve ücret alan memur ve müstah
demlerle mütekaid ve yetimlerden birinci mad
dede yazılı şekilde zarar gördükleri tasdik edi
lecek olanlara ayni maddede yazılı şekil ve mik
darda avans ita ve istifasına alâkalı vekiller me
zundur. Henüz tahsis muamelesi yapılmamış 
olan yetimler hakkında da birinci madde hükmü 
tatbik olunur. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek, avans
ların tediyesine malî istitaatı müsaid olmayan 
belediyelerle vilâyet hususî idarelerine bu avan
sı karşılamak üzere Maliyece kredi açtırılır. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı yerler
deki muvazenei umumiyeye dahil dairelerle 
mülhak bütçeli dairelerin mefruşat, demirbaş, 
tenvir, teshin, kırtasiye, müteferrika, icar bede
li, inşaat, defatir ve evrakı matbua, harcırah, 
tedavi ve yol masrafı ihtiyaçlarına tahsis edil
mek üzere her dairenin 1939 malî yılı bütçesinin 
tasarrufu mümkün olan tertiblerinden o daire 
bütçesinde açılacak hususî bir fasla îcra Vekil
leri Heyeti kararile münakale yapılabilir. 

MADDE 4 — Yer sarsıntısından zarar gören
lere yardım maksadile zelzelenin vukuu tari-
hindenberi ecnebi memleketlerden gönderilmiş 
ve gönderilecek olan her türlü eşya, malzeme, 
erzak ve vasıtalar, mezkûr tarihten itibaren bir 
sene müddetle gümrük resmile hvîr türlü vergi 
ve resimlerden ve belediye rea:l:r.!erile Devletçe 
iri a re edilmekte olan limanlarda liman ücret 
ve resimlerinden muaftır. 

MADDE 5 — Erzincanda ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mahallerde: 

A) Sahib ve zilyed bulunduğu veya kira ile 
oturduğu evi yıkılmış veya içinde barınılamrya-
cak derecede mahiv ve harab olmuş bulunanlar 
namına mezkûr mahaller varidat dairelerince 

423, 797, 1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 2430, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil ve 
tadilleri mucibince zelzelenin vukuu tarihine 
kadar tahakkuk ettirilip te henüz tahsil edilme
miş olan kazanç, iktisadî buhran vergilerile ruh
sat ve unvan tezkeresi ve vergi karnesi harçları, 
hayvanlar, arazi, bina, bina buhran, muamele, 
muhtelif maddeler istihlâk, veraset ve intikal, 

MADDE 5 — Erzincanda ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mahallerde : 

A) Sahib ve zilyed bulunduğu veya kira ile 
oturduğu evi yıkılmış veya içinde barmılama-
yacak derecede mahv ve harab olmuş bulunan
lar namına mezkûr mahaller varidat dairelerin
ce 797, 1833, 1837, 1996, 2395, 2416, 2430, 2728, 
2729, 2731 ve 2897 numaralı kanunlarla zeyil ve 
tadilleri mucibince zelzelenin vukuu tarihine ka
dar tahakkuk ettirilibde tahsil edilmemiş olan 

kazanç, iktisadî buhran .vergileri, ruhsat ve unvan 
tezkeresi ve karne harçları, hayvanlar, arazi, bi
na, bina buhran, veraset, muamele ve istihlâk 
vergilerile zamları,, mahalli idare heyetleri ka-
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e 
rariie terkin olunur. 

Aynı tarihe kadar olan zamana aid olub he
nüz tarh ve tahakkuk ettirilmiyen vergiler ta
hakkuk ettirilmez. 
B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturulamıyacak 

derecede mahv ye harab olmamış olanlardan ti
carethanesi veya akarı yıkılmış veya mahv ve 
hara olmuş bulunanların yalnız bu ticarethane ve 
akarlarından mütevellid vergiler hakkmda da 
(A) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

10 - î - 1340 

yol vergilerile bilûmum belediye vergi ve resim
leri ve zamları terkin olunur. 

Belediyelerle hususî idarelere aid vergi ve 
resimlerin terkini kendi usulleri dairesinde ve 
diğer vergilerin terkini mahallî idare heyetleri 
kararile yapılır. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan zamana 
aid olub henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş 
olan vergiler tahakkuk ettirilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturulamı
yacak derecede mahiv ve harab olmamış olanlar
dan ticarethanesi veya akarı yılalmış veya mahiv 
ve harab olmuş bulunanların yalnız bu ticaret
hane ve akarlarından mütevellid vergiler hak
kmda da (A) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6 — 3437 sayılı kanunun, ekici ile 
alıcı arasmda tütün alım satımının denk halinde 
yapılacağı hakkındaki 49 ncu maddesi hükmü, 
zelzeleden zarar gören mmtakalarda 1939 yılı 
mahsulü tütünlerin alım ve satımında tatbik 
edilmez. 

Bu mmtakalar İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. 

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

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. 11. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi OTtyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

N. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

E. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
Topcoğlu 

>v*« 
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S. Sayısı: 59 
Gedikli erbaşların maaşlarının tevhd ve teadülü hakkında 
1/254 sayılı kanun lâyihası ve Mili? müdafaa encümeni 
mazbatasile Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı 
olarak kullanılacak baş gedikliler hakkında 1/270 say.lı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 14 - X -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/5484 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hakkında Millî Müdafaa vekil'iğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 11 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1—— Kara, deniz, hava, jandarma, gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde müstahdem gedikli 
erbaşların başka başka ve muhtelif esaslar dahilinde tesbit edilmiş oian maaşlarının birleştrilme-
sine ve umum gediklilere şamil bir barem kanunu tanzim edilerek maaş, harcırah, hizmet, terfi 
esaslarının tesbit edilmesine ve aile naramı, tayin zammı gibi munzam tahsisat usullerinin kaldı
rılmasına lüzum görülmüştür. 

2 — Terfi için asgarî müddet bazı rütbelerde 3 ve bazılarında 2 sene olduğundan bu müddetin 
her rütbede 3 sene olarak kabulü muvafık görülmüştür. 

3 — Terfi için asgarî müddetleri ikmal ettikleri halde münhal olmamasından terfi edemeyen 
deniz ve hava gedikli erbaşlarının her iki sene hitamında 1492 numaralı kanunun 3. maddesi 
mucibince aslî maaşlarına yüz kuruş zammolunmaktadır. Asgarî müddeti iki misli geçiren bilû
mum gediklilere mafevk derece maaşı verilmesi barem esaslarına daha uygun görülmüştür. Ge
dikli erbaşların mahkeme kararile mahkûm oldukları hapislik müddetlerinin hem filî hizmetle
rinden hem de kıdemlerinden indirilmesi çok faideli addedilmiştir. 

4 — Gedikli erbaşların hizmet.müddetleri (Hava, deniz, sanatkâr) sınıflarından gayri sınıflarda 
gedikli erbaş olduktan sonra 8 sene iken üçer senelik terfi ve temdid müddetlerine uygun düşmesi 
için 9 seneye çıkarılmıştır. 

5 — Teahhüd müddetleri ikmal edildikten sonra hizmet temdidi muhtelif sınıf gediklilerinin hiz
meti bakımından üç defa üçer sene ve müteakiben teka'üdlük zammı yaklaştığı için birer sene kabul 
edilmiştir. 

6 — Temdidi müddet; teahhüd müddetini ikmal ettikten sonra olacağına ve o zamana kadar terfi 
asgarî müddetlerine nazaran başgedikli olmaları ihtimali bulunduğuna göre tahsil ve hizmetleri nazarı 
dikkate a'lrnarak her temdid müddeti olan üçer seneden sonra başgediklilerin aslî maaşlarına beşer 
lira zam ile maaş tutarları barem esaslarına göre tesbit edilmiştir. 



Bir de kadro sebebile başgedikliliğe yükselememiş olan gedikli erbaş^rın teahhüd müddetleri hi
tamında ayni rütblerini muhafaza etmekle beraber hizmet temdidi talebinde bulunacaklar olursa bun-
larrn asıl maaşlarına zam imkânı görülemiyeceğinden ma'aş tutarına beş lira zam suretile terfihleri 
muvafık görülmüştür. 

7 — Gedikli erbaşların iaşe ve i'baslan hakkında evvelki kanunlarda mcvcud hükümler ve jandar
manın hususiyetine binaen muayyenatı hakkında 18 31 sayılı kanunun 14. maddesindeki hüküm mu
hafaza edilmiştir. 

8 — Gedikli erbaşların teahhüd müddetleri 9 : 12 senedir. Üçer senelik terfi ve temdid müddet
lerine nazaran ta'm yetişkin ve olgun çağda ordudan bir müddet daha ayrılmama1 anın temin için 
dokuz seneliklerde iki temditten ve on iki seneliklerde bir temditten sonra 300 lira mükâfat verilmesi 
uygun görülmüştür. Eski 648 sayılı kanunun 4. maddesinde 10 sene hüsnü hizmetten sonra verilen 
bu mükâfat bu maksadla 15 seneye çıkarılmıştır. 

9 —• Gedikli erbaşlardan 20 sene hizmetten sonra tekaüdlüklerini isteyenlerin 1683 sayılı kanu
na göre tekaüd edilme1 eri ve beşyüz lira mükâfat almaları evvelki kanunlarla kendilerine verilmiş 
haklardandır. Ancak hizmet temdidi suretile en son yaş haddi olan elli yaşını ikmalden sonra teka
üd olan başgediklilere 700 lira mükâfat veri'mesi muvafık görülmüş ve şimdiden sonra ordu ihti
yaçlarını temin maksadile teknik sahada yetiştirilecek gediklTere de yaş hadlerini doldurub teka
üd olacakları zaman aldıkları son maaşlarının bir seneliği mükâfat olarak verilmesi ordunun tek
nik ihtiyacı bakımından ehemmiyetli görülmüştür. 

Gediklilerin hayatlarında hak kazandıkları nakdî mükâfatları a1 m adan vefatları vaki olursa bu 
mükâfatların kanunî mirasçılarına verilmesi 1683 sayılı kanun hükümlerinden iktibas edilmiştir. 

10 — Gediklilerin yaş hadlerini tesbit etmek hizmetin yorucu ve yıpratıcı olması bakımından 
lüzumlu görülmüştür. * ***' " 

11 — Gediklilerin sıhhat ve sicilleri üzerine yapılacak muameleye dair 1492 sayılı kanunun 
8. maddesi aynen ipka edilmiştir. ' Î̂ ŜÎös»*-

12 — Gediklilerin nakil ve tayinlerinde kendilerine verildiği gibi ailelerine de kanununa tevfikan 
harcırah verilmesi ve garnizon harici kurslara iştirak edenlere 40 kuruş yevmiye verilmesi zarurî 
görülmüştür. 

Muvakka't 1. madde ile gediklilerden hizmet müddetleri çok olanların halen almakta ol(l'uk1an 
fazla maaşlar mükteseb hak olarak muhafaza edi'miş ve Muvakkat 2. madde ile de 1492 sayılı kanu
nun 10. maddesinin bazı fıkraları aynen ipka edilmiştir, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/254 
Karar No. 6 

14 - XII - 1939 

Yüksek Başkanlığa 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve te
adülü hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
bcsile birlikte gönderildiğine dair olub Encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 14 r X - 1939 ta
rihli ve 6/5484 numaralı tezkeresi ve bağlı kanun 
lâyihası Milli Müdafaa vekâlelile Dahiliye vekâ

letinden gönderilen memurları huzurunda En
cümenimizde okundu ve görüşüldü : 

Bağlı esbabı mucibedeki izahat encümenimiz-
ce şayanı kabul görülmüştür. Ancak 3134 sayılı 
kanunla gedikli erbaş olacakların orta mekteb tah
silini ikmal etmişlerden alınması esası kabul edil
miş olduğu halde Hükümetin teklif ettiği lâyiha
nın birinci maddesile gediklilerin aslî maaşlarının 
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On liradan başlattınldığı görülmektedir. Hal
buki bu teklif maaşatın tevhid ve teadülü hakkın
daki 3G56 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (B) 
fıkrasile ahenkdar görülmediği gibi yüksek bilgi 
ve kabiliyeJi erbaşlarla teçhiz edilecek ordularla 
ancak muvaffakiyet temini mümkün olaeağ.ndan 
bu sınıfa rağbeti arttırmak ve hem de ayni şera
iti haiz memurlarla gediklileri ayni derecede bu
lundurmak suretile maddenin tesbiti ordumuzun 
yüksek menfaatine ve adalet birliğine uygun ola
cağı mütalea edilmiş ve Hükümetin birinci mad
desi ona göre tadil olunmuştur. 

Deniz ve hava gedikli erbaşların mecburî hiz
met müddetlerinin fazla olması, kendilerinden 
azamî istifadeyi temin için kabul edilmiş oldu
ğundan bilhassa hava ile denizaltı sınıflarmdaki 
erbaşların teknik malûmatlarının ziyadeliği ve 
vazifelerinin ağır ve yüksek fedakârl.ğı müstel-
zim bulunduğu cihetle bu sınıflardaki gediklile
rin terakkisi için tesbit edilen müddetlerinin azal
tılması muvafık görülerek ikinci madde ona göre 
encümenimizce yeniden tashih ve tesbit edilmiş
tir. 

Deniz ve havada hizmeti mecburiyelerini ifa
dan sonra temdidli olmağı arzu edenlerin dokuz 
senesinden sonraki müddet hizmeti ilk temdidli 
sayılarak üç senelik farkı maaşının itası adalete 
uygun görülerek beşinci maddeye bir fıkra ek
lenmiştir. 

Hükümet lâyihasının birinci maddesinin en
cümenimizce tadiline binaen 6 ncı maddenin bi
rinci fıkrası da ona göre tesbit ve tanzim olun
muştur. 

İkinci fıkrası başgediklilere aid olmayıp ter
fi edemeyen erbaşlara taallûk ettiğinde ayrı bir 
madde halinde tesbit edilmiş ve madde numara
ları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

3656 numaralı kanunun 10 ncu maddesile An-
karada bulunanlara verilen muvakkat tazmina
tın Ankarada bulunacak olan gedikli erbaşlara 
da teşmili muva'fıkı madelet görüldüğünden key
fiyet sekizinci bir madde olarak lâyihasına ek-

3 -
lenmiştir. 

Jandarma gediklilerinin tekaüdleri hakkın
da bir kay id görülmediğinden bunların tekaüd-
lüklerinin hesabında 20 sene müddetin başlan
gıcının, mükellef hizmetini bitirip ilk temdid 
tarihinden hesab edilmesi suretile maddeye bir 
fıkra eklenmiştir. Gedikli erbaşlardan 20 sene
yi ikmal etmemiş olduğu halde 1683 sayılı ka
nunun 46 ncı maddesine uygun olarak vefat 
edenlerin işbu madde mucibince yetimleri hak
kında muamele ifası için kanun lâyihasına bir 
madde ilâve edilmiştir. Ayrıca gediklilerin ha
yatlarında hak ettikleri nakdî mükâfatı almadan 
ölenlerin mükâfatlarının kanunî mirasçılarına 
verilmesi adalet prensiblerine uygun görüldüğü 
gibi memurlar hakkında tatbik edilmekte olan 
ahkâmdan da iktibas edilmiş ve lâyihaya bir 
madde eklenmiştir. 

1492 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
(5) nci fıkrasının muhafazası ordunun menafii 
bakımında muvafık görülerek muvakkat 3 ncü 
madde olarak kanuna eklenmiştir. 

Hükümetin 14 ncü maddesine ihtiyaç görül
mediğinden çıkarılmıştır. 

Hükümetin 15 nci maddesi de bütçe taamü-
lüne uygun görülmediğinden değiştirilmek su
retile encümenimizce kabul edilen kanun lâyi
hası havalesi mucibince Bütçe encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M.M.E.l leisi M. M. Kâtib 

Diyarbakır Erzurum Konya 
K. Sevüktekin Ş. Koçak Vehbi Bilgin 

Aydın Erzurum Gümüşane 
Mümtaz Kaynak A. Akyürek Ziya Zarbun 

Kayseri Malatya Manisa 
N. Tuker O. Koptagel K. N. Bum 
Muğla Samsun Samsun 

8. Güney R. Barkın M. F Engin 
Seyhan Tekirdağ Urfa 

S. Tekeliöğlu R. Apak Ahmed Yazgan 
Yozjrad 
C. Arat 
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Başvekâlet 6 -XI -1939 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/5769 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı olarak kullanılacak başgedikliler hakkında Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 - X I -1939 tarihinde Yük
sele Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı olarak kullanılacak başgedikliler hakkındaki 
kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Gümrük muhafaza kıtalarının ilk teşkillerin de assubay ihtiyacı Millî Müdafaa vekâletince mu
vazzaf subaylarla temin edilemiyeeeği göz önünde tutularak bu ihtiyacın kısmen yedek subaylarla 
ve kısmen de ordu ve jandarma kıtalarında filî hizmetini ikmal etmiş gedikli başçavuşlardan takım 
komuanlığına iktidar ve ehliyeti olanların mülâzim maaşı ve takımbaşı unvanile istihdamları 1841 
sayılı kanunla temin edilmişti. 

Ordudan kaldırılmış olan takımbaşılığın, - sevk ve idare, talim ve terbiye noktalarından - or
dunun bir parçası bulunan gümrük muhafaza kıtalarında bırakılması, bunların terfi, terfih ve te-
kaüd vaziyetlerinin tayin ve tesbiti için ayrı ve hususî kanunlar tedvinini icabettirecektir. 

14 haziran 1935 tarihinde meriyete giren 2771 sayılı kanunun 3387 sayılı kanunla değiştirilen 
2 nci maddesinde yazılı bulunan ordudaki rütbeler arasında takımbaşı adlı bir rütbe mevcud bu
lunmadığından, bunların başgedikli olabileceği Âli askerî şûranın 19 mart 1938 tarihindeki içti-
maında mütalea edilmiş ve takım komutanlıklarında istihdam edilecek olan bu başgediklilere 1841 
sayılı kanunun 7 nci maddesinin (D) fıkrasına göre teğmen maaşının verilmesi - ayni rütbeyi ta
şıyan ordudaki emsallerine göre - muvafık görülmemiştir. 

Gümrük muhafaza kıtalarının assubay ihtiyacının muvazzaf subaylarla temin edilmesi, daha 
bir müddet için mümkün olamıyacağından, bu ihtiyacı karşılamak üzere - lâzımgelen evsaf ve ikti
darda yedek subay da bulunmadığı takdirde - takım komutanlıklarında başgedikli kullanmağa salâ
hiyet verçn ilişik kanun Kyihası tanzim edilmiştir. 

Maddelere aid mucib sebebler: 
Birinci madde : Başgedikli olarak alınacak ve takım komutanı vazifesinde kullanılacak kimse

lerin esaslı tedkiklcr üzerine ve ehliyetleri tesbit edilerek alınmasının temin edeceği fayda göz 
önünde tutularak birinci madde kaleme alınmı:, tır. 

ikinci madde : Ordunun ana kadrosunda başgedikli sıfat ve unvanını almamış olan kimselere 
ordudaki emsaline temin edilen hak ve menfaatlerin verilemiyeceği gibi düşüncelere yer kalma
mak üzere ve muhafaza teşkilâtına başgedikli olarak alınacaklara tatbik edilecek muamelenin ken
di hususî kanunlarında yer bulmasındaki fayda göz önünde tutularak ikinci madde yazılmıştır. 

Üçüncü madde : 1841 sayılı kanunun 7 nci maddesinin (D) fıkrasını kaldırmak ve yeni kanunla 
intibakı temin etmek üzere bu madde yazılmıştır. 

Muvakkat madde : Gümrük muhafaza teşkilâtında şimdi takımbaşı olarak çalıştırılmakta bu
lunan ve esasen gedikli başçavuşlar arasından intihab edilmiş kimselerin hizmete alınması sırasın
da meri olan kanuna göre iktisab ettikleri hakları mahfuz tutmak zaruretile muvakkat madde ya
zılmıştır. 
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HÜKÛMETÎN TEKLtFÎ 

Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı 
olarak kullanılacak başgedikliler hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu jandarma ve gümrük 
muhafaza kıtalarında kanunî müddetini bitir
miş olan gedikli başçavuşlardan, yapılacak imti
handa ehliyetleri ve sicilleri itibarile kendilerin
den istifade edilebileceği anlaşılan istekliler, 
başgedikliliğe terfi ettirilerek gümrük muhafaza 
kıtaları takım komutanlıklarında kullanılabilir
ler. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza kıtalarında 
kullanılacak başgedikliler maaş, iaşe, harcırah, 
tekaüdlük ve ikramiye gibi hizmet ve nisbetten 
doğan haklar bakımından ordunun diğer kıta
larında kullanılan başgedikliler gibidir. 

MADDE 3 —1841 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin D fıkrası kaldırılmış ve o kanunda yazılı 
«takımbaşı» sözleri «başgedikli» ye çevrilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1841 sayılı kanu
nun 7 nci maddesinin D fıkrasına göre alınmış 
olan ve bu kanunun meriyete girdiği sırada ta-
kımbaşılıkta kullanılmakta bulunanlara, başge-

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve te
adülü hakkında Başvekâletin 14 - X - 1939 ta
rih ve 6/5484 sayılı tezkeresi ile Yüksek Mec
lise sunulan ve Millî Müdafaa encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize tevdi buyuru-
lan kanun lâyihasile Gümrük muhafaza kıtala
rında takım komutanı olarak kullanılacak baş
gedikliler hakkında Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince hazırlanıb Başvekâletin 6 - XI - 1939 
tarih ve 6/5769 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan ve yukarıda arzedilen lâyihanın mü
zakeresi esnasında Encümenimize havale buyu-
rulmuş olan kanun lâyihası birleştirilmek su-

dikli rütbesi ve teğmen maaşı verilir. 
Bunlarm tekaüdlük hakları veya bırakacak

ları dul ve yetimlerin maaş veya ikramiyeleri 
de bu maaş üzerinden hesab edilir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rür. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî müdafaa, Maliye ve Gümrük ve inhisarlar ve
killeri yürütür. 

2-XI-1939 
Bş. V. Ad. V. M..M..V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar N.Ttnm 
Da. V. Ha.V. Ma. V. 

Faik Öztrak . Ş. Saraçoğlu F. Ağrnh 
m. V. Na. V. lfc. V. 
Yücel A. F. Cebesoy U.Çukvr 

S. I. M. V. G. I. V. 74v. V. 
Dr. II. Alat&§ B. Karadeniz Muhlis Erkken 

Mü V. Ti. V. 
A. Çeiinkaya N. Topooğlu 

retile Millî Müdafaa vekili korgeneral Naci Tı
naz, Maliye vekili Fuad Ağralı, Gümrük ve in
hisarlar vekili Raif Karadeniz ve hava, deniz 
müsteşarlıklarından ve Jandarma genel komu
tanlığından gönderilen memurlar hazır olduk
ları halde okundu ve görüşüldü : 

Gedikli erbaşlar hakkında şimdiye kadar mü
teferrik kanunlarla tatbik edilmekte olan hü
kümleri bir araya toplayarak teadül esaslarına 
mütenazır bir şekilde ordunun muhtelif sınıf ve 
teşekküllerinde ve jandarma sınıfında müstah
dem bilûmum gediklilere şamil bir teadül kanu
nu vücude getirmek maksadUe lâyihanın hazır-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe, encümeni - ül*I*19âQ, 
Mazbata No. 32 

Esas No. 1/254,270 
Yüksek Reisliğe 
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landığı Hükümetin mueib sebebi erinden ve ve
rilen şifahî izahlardan anlaşılmakla lâyiha esas 
itibarile Encümenim izce de kabul ve tedkike şa
yan görülmüş ve Millî Müdafaa encümenince 
hazırlanan metin üzerinde müzakere icra edile
rek sebebleri aşağıda gösterilen bazı değişiklik
ler yapılmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni gedikli erbaşların 
ya orta tahsilli gençlerden alındığını veyahud 
bunlara gedikli ihzarı mekteblerinde bu dere
cede tahsil gösterildiğini nazara alarak bunların 
gedikli erbaş nasıblarında Devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanunda 
-orta mekteb tahsili görenler için tosbit edilen dere-

»ce maaşı ile işe başlamalarını muvafık görmüş ve ge
dikli çavuş için on beş lira aslî maaş tosbit ve di-
,ğer rütbeleri de ona göre birer derece yükselmiş 
^bulunmaktadır. 

Encümenimizce yapdan müzakerede her ne 
kadar gedikli erbaşların kanunları mucibince or
ta tahsil görmüş olmaları icabetmekte ve teadül 
kanunile mütenazır olması noktasından da bunla
rın on beş liradan işe başlamalarının doğru ola
cağı düşünülebilirse de bunların bu lâyiha ile tes-
bit edilen hükümlere göre iaşe ve ilbaslarının Dev
let tarafından tcahhüd olunması ve müddetlerini 
dolduranların hemen terfi edebilmeleri imkânı
nın diğer memurlara nisbctle daha müsaid olması 
ve bazı müddetlerin hitamında nakdî mükâfatlar 
verilmesi gibi bir takım hakları haiz olmaları Hü
kümet teklifinin kabulünün muvafık olacağı ne
ticesine varılmış olmakla beraber Hükümet teklifi 
veçhile bu lâyihanın tatbiki bütçeye 800 bin li
ralık bir zammı dahi icabettirmekte olub Millî Mü
dafaa encümeninin tadili kabul edildiği takdirde 
bu mikdann mesken zammı dahil olmadığı halde 
bir buçuk milyon lirayı geçeceği cihetle bütçeye 
fazla bir yük tahmili doğru olmıyacağı mülâha
zası da inzimam ederek birinci maddenin Hükü
met teklifi veçhile kabulüne karar Verilmiştir. 

Hükümet ikinci madde ile terfi için asgarî 
müddeti üç sene olarak tesbit etmiş ve Millî Mü
dafaa encümeni de aynen kabul etmekle beraber 
maddeye deniz ve hava gediklilerinin uçuş ve 
dalış vazifelerinde bulundukça bu müddetlerin 
iki sene olarak hesab edilmesi esasını koymuştur. 

Encümenimiz, Devlet memurları teadül ka
nununda yüksek tahsil görmiyenler için asgarî ter
fi müddetinin dört sene kabul edilmiş olduğu 
gibi subay ve askerî memurlar hakkındaki teadül 

( S . Saj 

kanununun hükümleri itibarile de gedikli erbaş
lar için terfi müddetinin üç sene kabulü bir 
ahenksizlik tevlid edeceğinden bu hal de ordu di
siplinine uygun olamıyacağı düşünülerek terfi 
için de asgarî müddetin dört sene olarak tesbitini 
muvafık görmüştür. 

Maddeye Milli Müdafaa encümenince ilâve 
edilen fıkrada; denizaltı ve hava kıtalarındaki 
gedikliler için uçuş ve dalış vazifelerinde bulun
dukları müddetçe terfi için asgarî müddetlerin 
iki sene olacağına dair bir hüküm konmuş ise de 
subaylar hakkında mevcud olmıyan böyle bir kay-
dih gedikliler için kabulü sınıflar arasında ikilik 
vücude getireceği halbuki hava ve denizaltı sınıf
ları mensublarma kanunları mucibince uçuş ve 
dalış vazifelerini ifa ettikçe bu vazifelerin icab-
ları düşünülerek ayrıca tazminat verilmekte oldu
ğundan böyle bir tefrikin yapılması faydalı gö-
rülmiyerek bu hüküm encümenin ekseriyet kara-
rile maddeden çıkarılmış ve üçüncü madde Hü
kümet teklifi gibi aynen kabul olunmuştur. 

Gedikli küçük zabit membalarma dair olan 
2505 sayılı kanun mucibince gedikli erbaş yetiş
tirileceklerin gedikli erbaş olduktan sonra hava, 
deniz, sanatkâr sınıflarında on iki, diğer sınıflar
da sekiz yıl hizmet edeceklerine dair ya kendile
rinden veya velilerinden bir taahhüdname alın
ması usulü vazedilmiş olub lâyihanın dördüncü 
maddesile bu müddet üç senelik terfi esasına göre 
hava ve deniz sınıfları için on iki ve diğer sınıflar 
için dokuz sene olarak teklif edilmektedir. 

Yapılan tedkikat neticesinde alınmakta olan 
bu taahhüdnamclerm hiç bir müeyyedesi olma
dığına göre hukukî bir kıymeti bulunmadığından 
ve gedikli erbaş olmak isteyenlerin bu ta l eb ve 
arzularında kanunda yazılı müddet ve sair şartlan 
ifa ve kabul mecburiyetini deruhde etmiş olduk
ları hükmü mündemiç bulunmakla erbaşlar için 
bir külfet sayılabilecek bu kaydin gerek bu mad
deden ve gerek diğer maddelerden çıkarılması 
encümence kararlaştırılmıştır. 

Kanunî müddeti ifadan sonra hizmet müdde
tini temdid etmek arzusunda bu'unanlarrn tem-
did devresi encümenimizce kabul edilen terfi 
müddetine uygun olarak dört seneye çıkarılmış 
ve maddenin teahhüd esasına göre yazılmış olan 
son fıkrası çıkarılmak suretile beşinci madde ye
niden yazılmıştır. 

Altıncı madde, birinci madde hakkında ser-
dedilen mütalealara istinaden Hükümet teklifi 

t : 59) 



— 7 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ydinci madde, dördüncü madde ile kabul edi
len esasa1 göre düzeltilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni, gedikli erbaşlardan 
vazifeleri Ankarada bulunanlara muvakkat taz-
mina't verilmesi hakkında lâyihaya bir sekizinci 
madde eklemiştir. Encümenimiz böyle bir kayid 
konulmasının esasına iştirak etmekle beraber ge
dikli erbaş^rdan ailesi bulunmıyanla-rm kışlada 
ikamet etmek mecburiyetinde olduklarını ve Dev
lete aid binalarda ikamet edenler hakkında' Dev
let memurları teadül kanununda hükümler mev-
cud olduğu gibi vergiler iqin de yine mezkûr ka
nunda etraflı hükümler konulmuş olduğunu na'-
zara a^rak gedikli erbaşlara verilecek tazmina
tın da ayni esaslar dahilinde verilmesini uygun 
görmüş ve madde buna göre yeniden yazılmıştır. 

Gedikli erbaşların da erat gibi iaşeleri mec
buriyetini vazeden dokuzuncu madde, arzu ettik
leri takdirde bunun aynen veya rayice göre be-
delen tesviyesi esasını da mutlak olarak kabul 
etmektedir. Encümenimiz iane maddelerinin ay
nen veya bedelen verilmesi hususunda kıta ko
mutanına bir takdir hakkı vermenin uygun o^-
cağını mütalea ederek madde bu itlak hükmü 
kaldırılmak suretile değiştirilmiştir. 

Onuncu madde, on beş sene hizmetten sonra 
terhis edilenlere 300 lira mükâfat verilmesini 
âmirdir. Hükümet tekHfinde bu mükâfatın an
cak sicilleri iyi olanlara verilmesine dair bir hü
küm mevcud olub Millî Müdafaa' encümeni bu 
kaydi kaldırmıştır. Encümenimiz on beş sene 
hizmeti terfi esasına irca ederek onaltıya çıkar
mış ve bunların bütün hizmet müddetlerince 
gerek ahlâkî ve gerek inzibatî bakımdan iyi 
bir tavır ve hareket takib edenlerin bu mükâ
fatı alabilmelerini temin ve tergib maksadile 
mükâfatın sicilleri müsaid olanlara verilmesine 
dair olan Hükümet teklifindeki kaydin mad
dede bulunmasını muvafık görmüş ve madde
yi o yolda tadil etmiştir. 

On birinci madde, bazı ibare değişikliği ile 
yeniden yazılmıştır. 

Millî Müdafaa encümenince lâyihaya eklenen 
on ikinci madde; 1683 sayılı kanunun tadili 
mahiyetinde olub bu kanunla alâkalı görülme
diğinden ve lüzum görülürse adı geçen kanuna 
bir hüküm vazı Hükümetçe teklif edilebilece
ğinden bu maddenin lâyihadan tayyi Encüme-

nimizce münasib görülmüştür. 
13 ncü madde 12 nci madde olarak, 14 ncü ' 

madde 13 ncü madde olarak aynen kabul edil
miş, 15 nci madde numaraya aid bir tashih 
yapılmak suretile 14 ncü madde olarak ve 16 ve 
17 nci maddeler de 15 ve 16 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat birinci madde, orduda müstah
dem bulunan gedikli erbaşların halen almakta 
oldukları maaş, tahsisat ile zamlar yekûnu bu 
kanunla tesbit edilen maaş tutarlarından fazla 
olanlara bu fazlanın mükteseb hak olarak ve
rilmesini temin etmekte olub Encümenimizce 
Devlet memurları teadül kanunile de kabul edi
len bir esasa uygun görülen bu hüküm kabul. 
edilmiş ve ancak madde vazihan bunu ifade ede
cek surette yeniden yazılmıştır. 

İkinci muvakkat madde aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü muvakkat madde, Millî Müdafaa en
cümenince lâyihaya ilâve edilmiştir. Ancak bu 
madde 1492 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin (D) fıkrası hükmünü ihtiva etmekle bera
ber mezkûr encümen bu hükme nazaran gedikli 
erbaş olmağı kabul eden sivil sanatkârların 
sivil olarak istihdam edildikleri müddetleri de 
gedikli erbaşlıkta geçmiş gibi saymaktadır. 

Encümenimizce bu hüküm Devlet memurları 
maaşlarının tevhid ve teadülü kanunile vaze
dilmiş esaslı bir prensibi ihlâl eder mahiyette gö
rüldüğünden maddeden çıkarılmış ve bu mülâ
hazaya göre son fıkranın da maddede yer tut
masına lüzum kalmamıştır. 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî ..teş
kilâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinin (D) fıkrasına göre 
gümrük muhafaza kıtaatında takım komutan
lıklarında istihdam olunan ve gedikli başçavuş 
oldukları halde kendilerine mülâzim maaşı ve 
takım başı unvanı verilen bir sınıf mevcud bu
lunmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti orduda mü
masili bulunmayan, gerek talim ve terbiye ve 
gerek tensik noktasından ordu cüzlerinden far
kı olmadıkları halde gümrük muhafaza kıtaa
tına mahsus böyle bir sınıfın bulunması doğru 
olmıyacağmdan bundan böyle bu kıtaatın ge
dikli küçük zabit ihtiyacının ordu ve jandar
mada kanunî müddetlerini bitirmiş ve şeraiti 
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lâzimeyi haiz kimseler arasından ayni rütbe 
ve şartlarla ikmalini temin maksadile bir lâyi
ha hazırlanarak Meclise sevk ve bu lâyihanın 
müzakeresi sırasında Encümenimize tevdi edil
miş bulunmakta olduğundan Gümrük ve inhi
sarlar vekilinin talebi üzerine her iki lâyiha 
birleştirilerek müzakeresi yapılmıştır. 

Takımbaşılara aid olan lâyiha hükümleri ge
dikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki bu lâyihada tamamile derpiş edil
miş ve muhteviyatı itibarile her sınıf ve te
şekküldeki gedikli erbaşlara şamil bulunmuş 
olduğundan artık gümrük muhafaza komutan
lığı gedikli erbaşları ve takım basıları için ay
rıca bir kanun tedvinine lüzum kalmadığı an
laşılmıştır. Ancak; halen mevcud takını basıla
rın mükteseb haklarını ve tekaüd vaziyetlerini 
temin edecek muvakkat bir maddeye lüzum hâ
sıl olduğundan lâyihaya bunları temin eden mu
vakkat dürdüncü madde eklenmiştir. 

Bu lâyiha ile teahhüde dair bulunan hüküm
ler kaldırılmış olduğundan halen muayyen müd
det mecburî hizmet teahhüdünde bulunmuş olan 
gedikli erbaşların filî vaziyetlerini ihlâl et
memek ve ancak bu lâyiha ile tesbit edilen müd
detlere intibakı arzu ettikleri takdirde hakla
rında yapılacak muameleyi tayin etmek üzere 
lâyihaya bir muvakkat beşinci madde dahi ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın üçüncü maddesile bir rütbede iki 
terfi müddeti beklediği halde kadronun müsaa-
desizliğindcn dolayı terfi edemeyenlere her rüt
bede bir defaya münhasır olmak üzere bir dere
ce mafevk rütbe maaşının verileceğine dair bir 
hüküm kabul edilmiştir. Devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan ka

nunda da kabul edilmiş olan bu esasa göre terfi 
müddetlerinin kanunun neşri tarihinden hesab 
edilmesi hakkında da bir prensib kararı verile
rek mezkûr kanuna bir muvakkat madde ek
lenmişti. Bu lâyihanın yukarıda izah edilen 
üçüncü maddesindeki terfi müddetlerinin hesa
bının da ayni prensibe bağlanması Encümeni-
mizce kararlaştırılarak bunu temin için lâyiha
ya muvakkat altıncı maddenin eklenmesi ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

18 nei madde 17 nci olarak ve Hükümetin 
16 ncı maddesi 18 nci olarak aynen kabul edil
miş ve bu değişikliklerle hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
îstanbul 

Elâzığ 
M. F. Altay 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Bay 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
Dr. Zihni Ülgen N. Ayaş 

Erzincan 
1. Artun 
İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Mardin 

R. Erten • 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Yozgad 

A. Sungur 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
Suad II. Ürgüblü 

Malatya 
M. Öker 
Muğla 

Z7". Kitabet 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz, hava kısımlarile Jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde müs
tahdem bilûmum gedikli erbaşların maaş asılla-
rile tutarları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir : 

Rütbesi Aslî maaşı Tutan 

Gedikli çavuş 
» üstçavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

10 
15 
20 
25 

40 
50 
60 
75 

MADDE 2 — Terfi için asgarî müddetler her 
rütbede üçer senedir. 

MADDE 3 — Asgarî müddeti iki misli geçir
diği halde kadronun müsaadesizliği hasebile ter
fi edemeyenlere her rütbede bir defaya mahsus 
olmak üzere mafevk rütbe maaşı verilir. 

Gedikli erbaşlardan mahkeme kararile mah
kûm olanların hapislik müddetleri hem filî hiz
metlerinden hem de kıdemlerinden tenzil olunur. 

MADDE 4 — Gedikli erbaşların teahhüd ede
cekleri hizmet müddetleri her sınıf ve meslekte 
gedikli erbaş olduktan sonra (9) senedir. De
niz ve hava ile sanatkâr gediklilerin de 12 se
nedir. 

MADDE 5 — Teahhüd ettikleri müddetlerin 
ikmalinden sonra hizmet müddetleri arzu ve ta-
leb üzerine temdid olunabilir. Beher temdid müd
deti üç seneden ibaret bir devredir. îlk üç dev
reden sonra müteakib devreler birer sene olarak 
dahi kabul edilebilir. 

MADDE 6 — Başgediklilerin temdid tarih
lerini takib eden ay başlarından itibaren ala-

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü
ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz, hava kısımlarile jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde müs
tahdem bilûmum gedikli erbaşların maaş asıl-
larile tutarları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Rütbesi Aslî maaşı Tutarı 

15 
20 
25 
30 

50 
60 
75 
85 

Gedikli çavuş 
» üst çavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

MADDE 2 — Terfi için asgarî müddetler 
her rütbede üçer senedir. Ancak denizaltı ve 

hava kıtaatmdaki gedikliler uçuş ve dalış vazife
lerinde kullanıldıkları müddetçe terfi için asga
rî müddetleri her rütbede ikişer senedir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Taahhüd ettikleri müddetlerin 
ikmalinden sonra hizmet müddetleri arzu ve ta-
leb üzerine temdid olunabilir. Beher temdid 
müddeti üç seneden ibaret bir devredir. îlk 
üç devreden sonra müteakib devreler birer se
ne olarak dahi kabul edilebilir. Ancak deniz 
ve hava ile sanatkâr gediklilerin mecburî hizmet
lerini ifadan sonra temdidliye nakletmek isti-
yenlerin geçmiş üç senesi birinci temdid sayılır 
ve farkî maaşları defaten verilir. 

MADDE 6 — Başgediklilerin temdid tarih
lerini takib eden ay başlarından itibaren alacak-

( S. Sayısı : 09 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ j 

! 
i 
j 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü I 
hakkında kanun lâyihası \ 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Terfi için asgarî müddet her 
Tütbede dörder senedir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Gedikli erbaşların hizmet müd
detleri her smrf ve meslekte gedikli erbaş olduk
tan sonra 12 senedir. 

MADDE 5 — Hizmet müddetleri arzu ve ta-
leb üzenine temdid olunabilir. Beher temdid 
müddeti dört seneden ibaret bir devredir. İlk üç 
devreden sonra müteakib devreler birer sene 
olarak dahi kabul edilebilir. 

MADDE 6 — Başgediklilerin temdid tarih
lerini takib eden ay başından itibaren alacakla-

(B. Sayısı 
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cakları maaşların mikdarı aşağıdaki cedvelde 
gösterilmiştir. 

Aslî maaşı Tutarı 

Temdidsiz 
Birinci temdid 
İkinci temdid 
Üçüncü temdid 

25 
30 
35 
40 

75 
85 

100 
120 

Birinci temdid 
İkinci » 
Üçüncü » 

35 
40 
50 

100 
120 
140 

Başgediklilerden gayri diğer gedikli erbaş
lardan her hangi bir sebeble terfi edemiyenler 
teahhüd müddetlerini bitirdikten sonra hizmet
lerini temdid ettikleri takdirde her temdid tari
hini takib eden ay başından itibaren yalnız ma
aşları tutarma beş lira zammolunur. 

MADDE 7 — Bilûmum gedikli erbaşlar di
ğer erat gibi Devlet tarafından iaşe ve ilbas edi
lirler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı 
aynen veya mahallî rayiç üzerinden bedelen ve
rilir. 

Jandarma gedikli erbaşların iaşeleri 1861 
numaralı kanunun 14. maddesine göredir. 

MADDE 8 — Gedikli erbaş olarak on beş 
sene hizmetten sonra sicilleri iyi olubda terhis 
edilenlere 300 lira mükâfat verilir. 

MADDE 9 — Gedikli erbaşlardan gedikli ça
vuşluğa nas?pları tarihinden itibaren yirmi yıl 
hizmet edenlerden arzu ve taleb edenler son 
aldıkları maaşları üzerinden 1683 numaralı te
kaüd kanununa göre tekaüd edilirler. Tekaüd 
edilenlere ayrıca beş yüz lira nakdî mükâfat 
verilir. Elli yaşını ikaml ederek tekaüd edilen
lere yedi yüz lira mükâfat verilir. 

Ancak gedikli erbaşlardan teknik ehliyetleri 
talimatnamesine tevfikan bir şahadetname ile 
teayyün edenlere yaş haddine geldikleri zaman 
en son aldıkları maaş tutarmm bir seneliği ik
ramiye olarak verilir, 

M. M. B. 

lan maaşların mikdarı aşağıdaki cedvelde gös
terilmiştir. 

Rütbesi Aslî maaşı Tutan 

MADDE 7 — Başgediklilerden gayri diğer 
gedikli erbaşlardan her hangi bir sebeble terfi 
edemeyenler taahhüd müddetlerini bitirdikten 
sonra hizmetlerini temdid ettikleri takdirde her 
temdid tarihini takib eden ay başmdan itibaren 
yalnız maaşları tutarma beş lira zammolunur. 

MADDE 8 — Vazifeleri Ankarada bulunan 
gedikli erbaşlara maaşlarına göre muvakkat taz
minat verilir. Bu tazminat vergiye tâbi değildir. 

MADDE 9 — Bilûmum gedikli erbaşlar diğer 
erat gibi Devlet tarafından iaşe ve ilbas edilir
ler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı aynen 
veya mahallî rayiç üzerinden bedelen verilir. 

Jandarma gedikli erbaşların iaşeleri 3155 sa
yılı kanuna göredir. 

MADDİE 10 — Gedikli erbaş olarak 15 se
ne hizmetten sonra terhis edilenlere (300) lira 
mükâfat verilir. 

MADDE 11 — Gedikli erbaşlardan gedikli 
çavuşluğa nasıblan tarihinden itibaren 20 yıl 
hizmet edenlerden arzu ve taleb edenler son al
dıkları maaşları üzerinden 1683 numaralı tekaüd 
kanununa göre tekaüd edilirler. Jandarmada 
20 sene hizmetin başlangıcı mükellef hizmetini 
bitirib ilk temdid tarihinden başlar. Tekaüd edi
lenlere ayrıca 500 lira nakdî mükâfat verilir. 
elli yaşını ikmal ederek tekaüd edilenlere 700 li
ra mükâfat verilir. 

Ancak gedikli erbaşlardan teknik ehliyetleri 
talimatnamesine tevfikan bir şahadetname ile 
taayyün edenlere yaş haddine geldikleri zaman 
en son aldıkları maaş tutarının bir seneliği ikra-
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n maaşları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir : 
Maaş 
asılları Tutarı 

30 85 Birinci temdid 
35 100 İkinci temdid 
40 120 Üçüncü temdid 

MADDE 7 — Başgediklilerden gayri diğer 
gedikli erbaşlar hizmetlerini temdid ettikleri 
takdirde her temdid tarihini takib eden ay ba
şından itibaren yalnız maaşları tutarına beş lira 
zammolunur. 

MADDE 8 — Vazifeleri Ankarada bulunan 
gedikli erbaşlara, maaşlarmm tekabül ettiği 
dereceler için Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 10 
ncu maddesile tesbit edilen mikdarlarda ve mez
kûr maddenin hükümleri dairesinde, muvakkat 
tazminat verilir. 

MADDE 9 — Bilûmum gedikli erbaşlar di
ğer erat gibi Devlet tarafından iaşe ve ilbas 
edilirler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı 
aynen .veya mahallî rayiç üzerinden bedelen ve
rilebilir. 

Jandarma gedikli erbaşların iaşeleri 3155 
sayılı kanuna göredir. 

MADDE 10 — Gedikli erbaş olarak 16 sene 
hizmetten sonra terhis edilenlerden sicilleri iyi 
olanlara 300 lira mükâfat verilir. 

MADDE 11 — Gedikli çavuşluğa nasıbları 
tarihinden itibaren yirmi yıl hizmet eden gedikli 
erbaşlar arzu ve talebleri üzerine son aldıkları 
maaşları üzerinden 1683 sayılı askerî ve mülkî 
tekaüd kanunu hükümlerine göre tekaüd edi
lirler. Jandarmada yirmi sene hizmetin başlan
gıcı mükellef hizmetin bitip ilk temdidin başla
dığı tarihtir. 

Gedikli erbaşlardan teknik ehliyetleri, Millî 
müdafaa vekâletinin tayin edeceği esaslar daire
sinde, tesbit edilenlere bulundukları rütbenin 
yaş haddine geldikleri zaman tekaüdlükleri ya
pılmakla beraber en son aldıkları maaş tutarmm 
bir seneliği ikramiye olarak verilir. 

(S. Sayısı: 59) 
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MADDE 10 — Gedikli erbaşların muhtelif 
rütbelerde hizmette bulunabilecekleri azamî yaş 
hadleri aşağıda yazılıdır: 

Rütbesi Yaş haddi 

Gedikli çavuş 
» üstçavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

40 
43 
45 
50 

HADDE 11 — Onuncu maddede yazılı rüt
belerine aid yaşları ikmal edenlerle hangi yaş ve 
rütbede olursa olsun sıhhî halleri hizmete deva
mına mâni teşkil eyleyenler rızalarına bakılmak
sızın tekaüd edilirler. Sicilleri hizmete devam
larına mâni olanlardan tekaüd müddetini ikmal 
etmiş bulunanlar tekaüd edilirler. Tekaüd müd
detini ikmal etmeyenler terhis olunurlar. 

MADDE 12 — Gedikli erbaşlara ve ailelerine 
aslî maaşları üzerinden harcırah kanunu muci
bince harcırah verilir. Bunlardan kıta ve gar
nizon harici muhtelif kurslara iştirak edenlere 
.ayrıca kırk kuruş yevmiye verilir. 

MADDE 13 — 1107 ve 1492 sayılı kanunlar 
ve 648 sayılı kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 maddelerile 
1861 sayılı kanunun 5, 7, 12, 13, 16, 17, 19 
maddelerinde ve 2505 sayılı kanunun 3 madde
sinde gedikli erbaşların hizmet müddeti, maaş 
muayyenatlarma aid bulunan fıkralar ahkâmı 
mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bilûmum gedik
li erbaşların bu kanunun neşrinden evvel almak-

M. M. E. 

miye olarak verilir. 

MADDE 12 — Yirmi seneyi ikmal etmediği 
halde 1683 numaralı kanunun 46 ncı maddesine 
uygun olarak vefat seden gedikli erbaşların ita-
mına bu maddeye göre maaş tahsis olunur. 

MADDE 13 — Gedikli erbaşlardan hayatla
rında hak ettikleri nakdî mükâfatı alamadan 
ölenlerin bu mükâfatları kanunî mirasçılarına 
verilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 1107 ve 1492 sayılı kanunlar 
ve 648 sayılı kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci madde
lerile 1861 sayılı kanunun 13, 16, 17 nci madde
leri 2505 sayılı kanunun 7, 12 ve 19 ncu madde
lerinin gedikli erbaşlara aid kısmı ve 2505 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinde gedikli erbaşla
rın hizmet müddeti, maaş ve muayyenatlarma 
aid bulunan fıkralar ahkâmı mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Diğer gedikli erbaşlardan tekaüd edilenlere I 
yalnız beş yüz lira mükâfat verilir. | 

Bunlardan elli yaşmı bitirerek tekaüd edi- I 
lenlere yedi yvız lira mükâfat verilir. ı 

MADDE 12 — Millî müdafaa encümeninin 
13 ncü maddesi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 14 — 13 ncü maddede yazılı rütbe
lere aid yaşları ikmal edenlerle hangi yaş ve 
rütbede olursa olsun sıhhî halleri hizmete deva
ma mâni teşkil eyliyenler rızalarına bakılmak
sızın tekaüd edilirler. Sicilleri hizmete devama 
mâni olanlardan tekaüd müddetini ikmal etmiş 
bulunanlar tekaüd edilirler. Tekaüd müddetini 
ikmal etmeyenler terhis olunurlar. 

MADDE 15 — Hükümetin 12 nci maddesi ay
nen 

MADDE 16 — 1107 ve 1492 sayılı kanunlar
la 1841 sayılı kanunun yedinci maddesinin «D» 
bendi ve 1861 sayılı kanunun 13, 16 ve 17 nci 
maddeleri ilga edilmiş ve 648 sayılı kanun ile 
1861 sayılı kanunun 7, 12 ve 19 ncu ve 2505 sa
yılı kanunun 3 ncü maddelerinin gedikli erbaş
ların hizmet müddeti, maaş ve muayyenatlarma 
aid hükümleri kaldırılmıştır. I 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bilûmum gedik
li erbaşların bu kanunun neşrinden evvel almak-

( S. Sayısı : '59') 
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ta oldukları maaş ve tahsisat mikdarı bu kanun
la tesbit edilen mikdardan fazla ise nıükteseb 
hak olmak üzere evvelki maaşlarını almakta 
devam ederler. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Deniz ve havada 
müstahdem birinci, ikinci, üçüncü sınıf gedikli 
subaylardan arzu edenler hali hazır maaşlarile 
başgedikliye naklolunurlar. Naklini arzu etme
yenler yahud sınıflarında mukabil rütbesi bu
lunmayanlar tasfiye neticesine kadar 24 şubat 

1330 tarihli gedikli zabitan kanunu ve 508, 587 
numaralı kanunlar mucibince muamele görürler. 

M, M. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Deniz ve havada 
müstahdem birinci, ikinci, üçüncü sınıf gedikli 
subaylardan arzu edenler hizmet müddetlerine 
göre başgedikliye naklolunurlar. Naklini arzu 
etmeyenler yahud sınıflarında mukabil rütbesi 
bulunmayanlar tasfiye neticesine kadar 24 şu
bat 1330 tarihli gedikli zabitan kanunu ve 508, 
587 numaralı kanunlar mucibince muamele gö
rürler. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun neş
ri tarihinde ücretle müstahdem telsiz, fotoğraf, 
ışıldak ve tayyare makinistlerinden arzu eden
ler ve şeraiti de haiz görülenlerin bilimtihan 
orduda sivil olarak geçen müddeti hizmetlerine 
göre muhtelif hava ve deniz gedikli rütbelerine 
geçirilebilirler. Gedikli olanların orduda üc
retli olarak geçen hizmetleri gedikli olarak geç
miş addedilerek tekaüd hizmetinden sayılır. 

Bunlardan 20 sene müddetini bitirmiş oldu
ğu halde kanunun tesbit ettiği on iki sene te-
ahhüd hizmetini bitirmeyenler ahvali sıhhiye 
müstesna tekaüdlüklerini isteyemezler. 
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ta oldukları maaş ve tahsisat ile zamlau bu ka
nun ile tesbit edilen rütbe maaşları tutarından 
fazla ise daha yüksek dereceye terfilerile telâfi 
edilinceye kadar bu fazla, mükteseb hak ola
rak, kendilerine verilmekte devam olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Millî müdafsa 
encümeninin muvakkat 2 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
neşri tarihinde ücretle müstahdem telsiz, fotoğ
raf, ışıldak ve tayyare makinistlerinden arzu 
edenler gedikli erbaş şeraitini haiz ve yapılacak 
imtihanda muvaffak oldukları takdirde orduda 
sivil olarak geçen hizmet müddetleri yalnız rüt
belerinin tesbitinde askerlikte geçmiş gibi he-
sab edilerek tekabül edeceği hava ve deniz ge
dikli rütbelerine geçirilebilirler. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Muhafaza genel 
komutanlık kıtaatı takım komutanlıklarında ge
dikli başçavuşluktan terfi ettirilmek suretile ve 
teğmen maaşı ile istihdam edilmekte olan takım-
başılar bu kanunun meriyetinden itibaren baş
gedikli unvanını alırlar. 

Bunlarm takım başı unvanı ve teğmen maa-
şile geçen hizmet müddetleri, başgediklilik kı
demine ve tekaüd hesabında filî hizmet müdde
tine ilâve edilir. Bunlar, halen almakta olduk
ları maaş derecelerini mükteseb hak olmak üze
re muhafaza ederler. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanunun neş
rinden evvel gedikli olanların veya olmak üze
re kıtada ve mektebde bulunanların ifa edecek
leri mecburî hizmet müddeti evvelce teahhüd et
tikleri müddettir. Arzu edenler beşinci madde 
mucibince hizmetlerinin temdidini isteyebilir
ler. Şu kadar ki, yedinci madde hükmünden an-

( S. Sayısı : 59 ) 
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MADDE 14 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
talimatname ile tavzih olunur. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhi
sarlar, Ziraat ve Maliye vekilleri memurdur. 

11 
3§. V. ve Ha. V. V. Ad. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar 

Da. V. Ha. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S.Î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

- X - 1939 
M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. ve T. V. 

H. Çakır 
ZT. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. M. E. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 19 — Hükümetin 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. $wm '> SD) 
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B. E. 

cak 12 yıl hizmet ifasından sonra temdid taleb 
ettikleri takdirde istifade edebilirler. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Üçüncü madde 
hükmünün tatbikmda geçecek terfi müddetleri
nin mebdei bu kanunun neşri tarihinden hesab 
olunur. 

MADDE 17 — Millî Müdafaa encümeninin 
18 nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen 

»-«« 

( S. Sayısı : 59 ) 
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S. Sayısı: 61 
Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına aid raporun 9 ncu fıkrası 

hakkında Adliye encümeni mazbatası (3/52) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Adliye encümeni ? • • - - . İS - l - 1940 

Esas No. 3/52 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

Eylül - îkinciteşrin 1938 aylarına aid raporla 
Divanı muhasebat encümeni mazbatasının Umu
mî Heyette müzakeresi sırasında raporun 9 ncu 
fıkrası muhtevasının bir kere de Adliye encüme
nince tedkikı hakkında Kastamonu mebusu Hil
mi Çoruk tarafından vukubulan teklif nazara alı
narak zikri geçen raporun encümenimize tevdii 
üzerine Mardin Askerlik konağı hesab memuru 
Mahmud Celâlettine maaş tahsisine dair dokuz 
sayılı fıkra askerî temyiz mahkemesi müddeiumu
misi Rifat Taşkının huzurile tedkik ve müzakere 
olundu. 

Divanı muhasebat Umumî heyetinin 27 - X -
1938 tarih ve 1220 sayılı kararında zikredildiği 
veçhile hesab memuru Mahmud celâlettin hak
kında mahkemece verilen hükümde ayni zamanda 
tekaüden ihracı mevzubahs edilmiş ve bu hüküm 
hâdisede salahiyetli olan kaza mercii tarafından 
tasvib kılınarak kesbi katiyet eylemiştir. Bu va
ziyette Divanı muhasebat encümeni, Mahmud Ce-
lâlettinin mahkûmiyeti tekaüd maaşı tahsisine 
mâni olacak derecede olmakla beraber askerî ceza 
mahkemesince ferî ceza olarak silki askeriden 
ihracı'kararlaştırılmış ve mezkûr karar kaziyei 
muhkeme halini almış bulunduğundan Divanca 

tescil edilmiş bulunan tahsis muamelesinin ka
bulünü zarurî görmüştür. 

Filvaki hâdisede salâhiyettar kaza merciinin 
kaziyei muhkeme halini almış bir karannm 
tatbiki mevzubalıs olduğuna ve Teşkilâtı esasi
ye kanununun 54 ncü maddesinde mahkeme mu-
karreratının Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
îcra Vekilleri Heyeti tarafından hiç bir veçhile 
tebdil ,tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına müma
naat olunamayacağı sarahaten yazılj bulunduğu
na göre katiyet kesbefcmiş olan karara istinaden 
yapılan tescil muamelesinin muvafık olduğu iti-
fakla karar altma alınmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

Münir Çağıl Şinasi Devrim, O. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Hatay Kastamonu Kayseri 

11 timdi Selçuk Alidin Binkaya İt. özsoy 
Mardin Rize Sinob 

/ / . Mcnemcncioğiu Saivı Ali Dilenire C. Atay 





S. Sayısf: 62 
Gemi kurmay Başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları ( 1/285) 

T. C. 
Başvekâlet 19-XII - 1939 

Kdfartâr müdürlüğü 
""Sayı : 6/G3İ3 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Genel kurmay Başkanının seyahat ve ikaanet yevmiyesi hakkında Millî Müdafaa 'vekilliğince ha
zırlanan ve îcra* Veki.leri Heyetince 14 - XII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 
1453 numarah kanunun 7 nci maddesinde «Cumhuriyet ordusu Müşiri ve Büyük Erkânı harbiyei 

umumiye Reisi birinci derece maaşile vekil tahsisatı alırlar ve bu dereceden tekaüd edilirler. Harcı-
râhlâTmın hesabında da birinci derece maaşı aslî esas tutulur» denilmiş olduğuna' binaen Genel Kur-
ftıay Başkanının geyahatlarnida birinci derece maaşı üzerinden seyaha'tta altı lira, ikamette dokuz 
lira hesabile yevmiye tahakkuk ve tesviye ettirilmektedir. 

Vekillerin seyahatlannda seyahat ve ikamet yevmiyeleri vekil tahsisatı namile almakta oldukları 
dört yüz lira üzerinden tesviye ettirilmekte ve Genel Kurmay Başkanına da birinci derece maaşın
dan başka dört yüz lira da vekil tahsisatı verilmekte olmasına ve bununla beraber Cumhuriyet or-
düsünlfh Başkumandanı bulunan Genel Kurmay Başkanı emirleri altında bulunan ordu müfettişleri 
gibi derece maaşı üzerinden yevmiye tahakkuk ettirilmesi muvafık olamıyacâğı tabiî görülmesine na-
zarâlı Genel Kurmay Başkanının vazifeten seyahatlarında yevmiyelerinin vekiller misil.û almakta öl
dükleri vekil tahsisatının esas tutulması her veçhile muvafık olacağından buna dair tanzim olunan 
k&üttft lâyihası iliştirilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni ': !"i! 'İ '" !"'"'" 30 -XII -1939 
Esas No. 1/285 

Karar No. 7 
Yüksek Başkanlığa 

Genci Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince ha-



- 2 
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mueibesile birlikte gön
derildiğine dair olub Encümenimize havale edi
len Başvekâletin 19 kânunuevvel İ939 tarihli ve 
6/6343 numaralı tezkeresi ve bağlı evrakı Millî 
Müdafaa vekilliğinden gönderilen memuru huzu
runda okundu ve görüşüldü. 

Bağlı mucib sebeblerde bildirildiği veçhile 
1453 numaralı kanunun 7 nci maddesi mucibince 
vekil tahsisatı alan Cumhuriyet ordusu müşürü 
ile Genel Kurmay Başkanına vekillerin seyahat ve 
ikamet yevmiyeleri gibi almakta olduğu dört yüz 
lira üzerinden tesviyesi ve bunun esas tutulması 
Encümenimizee de muvafık görülerek kanun lâ
yihası aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince 
Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Risi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 

Erzurum 
A. Akyürek 
İstanbul 

Dr. II. Ş. Erel 
Manisa 

K. N. Duru 
Samsun 

Ruşeni Barkın 
' Urfa 

Ahmed Yazgan 

M. M. Kâtib 
Erzurum Konya 
Ş. Koçak Vehbi Bilgin 
Çankırı Çorum 

Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 
Gümüşane İçel 

Ziya Zarbun M. Cemal Mersinli 
Kayseri Malatya 

N. Toker 0. Koptagel 
Muğla * Samsun 

S. Güney Amiral Fahri Engin 
Seyhan Sinob 

Sinan Tekelioğlu C. K. Incedayı 
Yozgad 
C. Arat 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/285 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

11-1-1940 

Genel kurmay başkanının seyahat ve ikamet 
yevmiyesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve 19- IX-1934 tarihli, 6/6343 sa
yılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise ar-
zedilen kanun lâyihası bu husustaki Millî Mü
dafaa encümeni mazbatasile birlikte ve Millî 
Müdafaa vekâleti mümessili 
halde konuşulup görüşüldü: 

Genel kurmay başkanının 
nun 7 nci maddesi hükmünce 
asile vekil tahsisatı 
vazifeten yaptıkları 

hazır bulunduğu 

1453 sayılı kanu-
birinci derece raa-

almakta olmasına nazaran 
seyahatlere aid masraf ve 

yevmiyelerin de vekillerinki gibi hesab edilme
sini encümenimiz doğru bulmuş ve bahsi geçen 
maddedeki harcıraha aid hükmün değiştirilmesi 

için ileri sürülen sebebleri yerinde görmüştür. 
Kanun lâyihasının birinci ve ikinci madde

lerinde şekle aid ufak tadillerle kabulü kararlaş
tırılmıştır. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. 

İstanbul 
A. Bayındır 
Afyon K. 

Haydar Çerçel 
Kayseri 

ö. Taşçıoğlu 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
İzmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
/. Özkan 

Yan 
/. Arvas 

Kâtib 
Malatya 

Nasuhi Bay dur 
İzmir 

M. R. Mimar oğlu 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Zonguldak 

F. Ziya özençi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 38 
Esas No. 1/285 

İ7-İ-1U0 

Yüksek Reisliğe 

Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet 
yevmiyesi hakkında Başvekâletin 19 - XII -1939 
tarih ve 6/6343 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve 
Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte Encü
menimize tevdi edilmiş olmakla Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ve 
Millî Müdafaa vekâletinin alâkalı daire memuru 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümetin mucib sebebleri ve encümenler 
mazbatalarında izah edildiği veçhile Genel Kur
may Başkanına vekiller gibi harcırah tahakkuk 
ettirilmesi maksadile hazırlandığı anlaşılan lâ
yiha Encümenimizce de yerinde görülmüş ve 
Maliye encümenince yapılan tadilât dairesinde 
lâyihanın kabulüne.karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzediimek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Gümüş ane 
D. Sakarya 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. Uayri Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Muş 

Ş. Ataman 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Erzincan 
/. Artun 

îçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
S. Serim 

Kütahya 
A. Tiritoğlu 

Mardin 
R. Erten 

Urfa 
Sami İşbay 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
M. öker 

Muğla 
27. Kitabet 

Yozgad 
A. Sungur 

( â. Sayısı : Ûî ) 
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ÜÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Genel kurmay Başkanının seyahat ve ikamet 
yevmiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cumhuriyet Ordusu Genelkur
may Başkanının vazifeten seyahatlannda seya
hat ve ikamet yevmiyeleri Vekil tahsisatı namile 
almakta oldukları dört yüz lira üzerinden hesab 
edilir. 

MADDE 2 — 1453 sayılı kanunun yedinci 
maddesinde birinci maddeye muhalif olan har
cırah hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihin4en mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Milli Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

14-XH-1939 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyat 
, ! , İ ? . Ha. V. 
M&yik lö&trak İŞ. Mafcacoğlu 

Mi. V. -Na. V. 
Jiml A. F. Cebasoy 

' S . I. M. V. G. I. V. 
Dr. II. Alatas R. Karadeniz 

Mü V. 
A. Çetinkaya N. 

•M. M. V. 
'iV. Tmaz 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
U. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
Topcoğlu 

-MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet 
yevmiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cumhuriyet öf düâü Genel Kur
may Başkanının vazifeten seyahatlerinde seya
hat ve ikamet yevmiyeleri vekil tahsisatı namile 
almakta oldukları mikdar üzerinden hesab edi
lir. 

MADDE 2 — 1453 sayılı kanunun 7 nci mad
desinde bu kanuna muhalif olan harcırah hü
kümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3 
aynen 

MADDE 4 
aynen 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

— Hükümetin 4 ncü maddesi 

( S. Sayısı : 62 ) 



B. Sayısı: 83 
Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 milyon liralık 
avansın arttırılması hakkında kanun lâyihası Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/250) 

T:C. 
Başvekâlet 9-Z-1939 

Kararttır Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5393 

Büyük Millet MecLsi Yüksek Reisliğine 
3ÜSL6^5248, 3322-veÎ3589 sayılı kanunlarla Amortisman ^mndjgma verilmiş olan 6;5 milyon 

liralık^ «avansın arttırrlmaşı hakkında Maliye vekil lighıee bazırlaiMîiış ve lera "Şekilleri Heyetince 
4 - XilS39 ıtarihirtde ¥üksek Meclise arzı ^kararlaştitilan* kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunutBHfştur. 

-. • , Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maliye vekâleti, dahilî ve haricî Devlet borçİB^rttatald ^tiahvilât piyasasını tanzim etmek için 
14-VI-1935 tarih ve 2794 numaralı kanunla kurulan Amortisman sandığına, mezkûr kanunun dör
düncü maddesi ile, beş milyon liraya kadar sermaye teminine mezun kılınmıştı. 

Ancak, Hazine, bu sermayeye mahsuben 99 380 lira itibarî kıymette Sivas - <E*£zurum tahvili ile 
87 120 lira kıymetinde Ergani tahvilinden başka bir tediyede bulunmadığından, «söfidiğln para 
ihtiyacı, mikdarı mezkûr müessese tarafından mubayaa olunacak tahvillerin ehemmiyetine göre ta-
havvül eden avanslarla temin edilmiştir. Böylece, «î»®&ftür sandığa, İsviçre frangının devalüasyonu 
taola^îsüe-kıymet tenezzülüne maruz- kalan Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketleri 
tah#ilyve«ıhtssev«enedierile=vmemlekete getirilmesi matlub ve mültezem olan Türk borcu tahvillerinin 

îSfaras - E m m i m ve Ergani tahvillerüe mübadelesini temin zımnında 3136, 3248, 3322 ve 3589 *nu-
âK«ö?adir̂ kanunliarJaj 6 500 000 liralık avans verilmi- tir. 

dikkat, dövizi natık borjglarnnızm dahilî borç haline ifrağı yolunda takib olunan gayeye vusul 
4{^Jymo*tisman<sand];ğına verilmiş olan salâhiyetlere müsteniden mezkûr sandığin giriştiği tâahhü-
^datan gerine getirilebilmesi ve mübadele müddetinin 22 kânunusani Î940 da hitam bulması döla-
^sile fazla'mikdardaarzedileeeği tahmin olunan Türk borcu tahvillerinin alınabilmesi için sândiğa 
«âaha 3 i5Q0.000 Hralzk-avans verilmesi^zarurî görülmüş ve iüşik kanun lâyihası bu maksadla tan-
'Kİm ^kıicamjıtır, 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/250 
Karar No. 16 

28 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif kanunlarla Amortisman sandığına 
verilmiş olan 6 buçuk milyon liralık avansların 
arttırılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanıb 
9 - X - 1939 tarihli ve 5393 sayılı Başvekâlet tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Encümenimizde Maliye müsteşarı hazır bulundu
ğu halde görüşüldü : 

Verilen izahata nazaran Türk borcu tahville
rinin dahilî istikraz tahvillerile mübadelesi için 
verilen mühletin bitmek üzere bulunması dolayı-
sile arzedileceklerin mubayaasını mümkün kılmak 
üzere 3 buçuk milyon liraya ihtiyaç hissedilmiş
tir. 

Encümen ileri sürülen sebebleri yerinde bu
larak amortisman sandığına daha 3 500 000 lira

lık avans verilmesini muvafık görmüş ve bu hu
sustaki kanun lâyihasını aynen kabul etmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. . 
Maliye E. Reisi 

istanbul 
A. Bayındır 

Afyon K. 
II. Çerçel 

izmir 
K. Dursun 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Zonguldak 
Y. Z. özençî 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Diyarbakır 

Z. Tiğrel 
Kayseri 
ö. Taşçıoğlu 

Tokad 
C. Kovalı 

Kâtib 

Gazianteb 
A. Aksu 

Kırşehir 
/. Özkan 

Van 
/. Arvas 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 37 
Esas No. 1/250 

17-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 mil
yon liralık avansın arttırılması hakkında Baş
vekâletin 9 - X - 1 9 3 9 tarih ve 6/5393 sayılı tez
keresi Maliye encümeninin mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi edilmekle Maliye vekili Fu-
ad Ağralı hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu. 

14 - VI -1935 tarih ve 2794 numaralı kanun
la teşkil edilen Amortisman sandığına, umumî 
bütçe varidat fazlalarile Devlet tahvilâtının 
müruru zamana uğrayan faîz ve amortisman be
delleri ve 2243 ve 2308 numaralı kanunlarla Ha
zineye intikal edecek mebaliğ ile karşılanmak 
üzere 5 milyon lira sermaye tahsis edilmiş idi. 
Hazine tahvilleri piyasalarının tanzimi maksad-
larmı istihdaf eden bu teşekküle bilâhare Ana

dolu ve Haydarpaşa şirketleri tahvillerinin mü
badelesi vazifesi ve buna ilâveten kısmı mühim
ini yabancı memleket piyasalarında mütedavil 
olan 1933 Türk borcu tahvillerinin mübadele 
ve mubayaası işi de veribniş ve buna karşılık 
olmak üzere şimdiye kadar lâyihada yazılı muh
telif kanunlarla 6,5 milyon liralık bir avans ve 
sermayesine mahsuben bazı varidat temin ve 
bunlardan 3322 numaralı kanunla, Hazinede 
mevcud 1918 istikraz tahvillerile bu tahvillerin 
mayıs 1938 taksiti tahsis edilmiş ve bu suretle 
5 329 093 liraya varan munzam bir sermaye ve
rilmiş idi. 

31 - X - 1939 tarihindeki hesab vaziyetine 
göre sandığın mezkûr beş milyon küsur lira ile 
birlikte tediye edilmiş sermayesi 7 282 926 lira-
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ya baliğ olduğu ve bu sermayei ile Hazinenin 6,5 
milyon liralık avansa karşı, portföyünde 
12 041 170 liralık tahvilât topladığı ve henüz 
sermayeye usulen intikal etmemiş olan 1938 kâ
rının da 802 189 liraya vardığı ve eldeki mena-
biile hariçten tahvil mubayaasına ve dahilde de 
tahvil mübadelesine devam edilmekte olduğu an
laşılmıştır. 

Eski Düyunu umumiye tahvillerinin müba
delesine karşılık olmak üzere ihracına müsaade 
edilen beheri 500 franklık 1 846 567 aded 1933 
Türk borcu tahvilinden 89 545 i henüz müba
dele edilememiş ve mütebaki 1 757 .022 adedin
den, evvelce mecvud mikdara ilâveten bu san
dık marifetile mubayaa ve mübadele edilmek 
suretilö Hazinedeki mikdann 745 132 ye var
dığı ve buna eşhas elindeki mikdar olan 95 606 
adedi de ilâve edildikte Türkiyedeki bu tah
villerin 840 738 adedine çıktığı anlaşılmakta
dır. 

Bu suretle hatta henüz tedavüle çıkarıl
mamış olan kısmı da hesaba idhal edildiği tak
dirde alınan tedbirler ' sayesinde bu tahviller
den nısfına pek yaklaşan mikdarı, ekseriyeti 
azimesi Hazineye aid olmak üzere Türkiyeye 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bu mubayaata devam neticesi olarak pek 
yakında tahvil ekseriyeti Türkiyeye intikal ede

cek ve düyunu umumiye tahvilleri hâmili ola
rak hâkim bir \aziyete gelinmiş olacaktır. 

İşlerine devam maksadile amortisman san
dığına sermayesinden başka ve atiyen gelirlerile 
iade edilmek üzere Hazinece verilen 6,5 
milyon lira avansın 10 milyon liraya iblâğı hak
kındaki bu kanun lâyihası, yukarıda arzedilen 
ve Hazine için bir tasarruf ve ihtiyat sandığı 
mahiyetinde olan ve döviz tasarrufunu • da .te
min eden bu teşekkülü takviye noktasından 
faydalı olacağı mülâhazasile olduğu gibi kabul 
edilmiş ve yalnız lâyihanın başlığı değiştiril
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Bursa 
N. Ayaş 

îçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
F. Baysal' 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Mardin 
Jl. Erten 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
S. Serim 
Konya 

R. Türel 
Muş 

Ş. Ataman 

Bu M. M, 
Trabzon 

Sırrı Day 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İsparta, 
B. Ünlü 
Kayseri 

S. IJ. Ürgüblü 
Malatya 
M. öker 
Yozgad 

A. Sungur 
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