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1 — SABIK Z 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun muvakkat altıncı maddesindeki maiyet 
memurları tabirinin tefsirine dair mazbata ile, 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası kabul edildi. 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi yapıldı. 

Askerî memurlar kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun (1) numaralı cedvelinde tashihat yapıl
masına, 

Lâyihalar 
1 — Adlî mahkemeler teşkilâtı hakkında kanun 

lâyihası (1/526) (Adliye encümenine) 
2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/527) (Bütçe encümenine) 

3 — Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 
1940 tarihinde imzalanan Ticaret ve tediye anlaşma
larının tasdikma dair kanun lâyihası (1/528) (Hari
ciye ve tktısad encümenlerine) 

Tezkereler 
4 —• Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın teşriî 

1 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklif ile askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/19, 1/182) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zabtın-
dadır. 

BİT HULÂSASI 
Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkındaki ka

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihaları 
kabul edildi. 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur filâr
monik orkestrası tarafından verilecek temsil ve kon
serlerin giriş ücretine tâbi tutulmasına dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı. 

Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek 
kanun lâyihası Bütçe encümenine tevdi olunduktan 
sonra çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet veridi. 

Reis vekili Kâtib Kâtib 
Sivas Gazianteb Çanakkale 

Şemsettin Günaltay Bekir Kaleli Z. Gevher Etili 

masuniyetinin kadırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/321) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
5 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve me

murin kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Mil
lî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/400) 
(Ruznameye) 

6 — Nafia vekâletine bağlı Derince travers fabri
kasının Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyihası ve Nafia 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/496) (Ruzna
meye) 

REÎS — ikinci müzakeresidir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesi ve bu madde ile 67 nci mad

desine eklenmiş fıkraların değiştiril
mesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 66 ncı 
maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: 

Tekaüd sandığı teşkilâtı olmayan mülhak 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REÎS — Refet Canıtez 
KÂTlBLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

« • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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bütçeli dairelerle Hususî idarelerden ve mülga 
Şehremanetlerile İstanbul mahallî idaresinden 
ve Ankara belediyesinden maaş alan memur ve 
muallimlerden umumî muvazeneye dahil hiz
metlere veya umumî muvazeneden bu idarelere 
veyahud bu dairelerin birinden diğerine nakli 
memuriyet etmiş ve edeceklerin evvelce umu
mî muvazenede ve idarelerde geçen hizmetleri 
Tekaüd kanunlarında derpiş edilen hizmet müd
detlerinin hesabında sayılır ve bunlarm teka
üd ve yetim aylıkları son bulundukları idare 
bütçesinden verilir. 2871 sayılı kanunun 14 n-
cü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Evkaf, Ziraat bankası ve mülga Şehrema-
netlerinde 1 haziran 1928, hususî ve mülhak 
bütçeli idarelerde 1 haziran 1930 tarihlerinden 
evvel geçmiş hizmetlerin tekaüd hesablarmda 
sayılması bu müddetler için tekaüd aidatı veril
miş olması ile meşruttur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2 -1 -1939 tarih ve 3549 sa
yılı kanunun ikinci ma< idesi hükmü ile 14-
VI -1935 tarih ve 2788 ve 17 - XII -1937 tarih 
ve 3285 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

2 — Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/512) [1] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçile
re tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkında

ki 3242 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Göçmenlerle nakledilenlere 

[1] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zabhn-
dadır. 

1-1940 C : 1 
ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik 
dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanunun 
1 nci maddesile açılan ve 3730 sayılı kanunla 
5 000 000 liraya çıkarılan buğday yardım kre
disi 6 750 000 liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Ti
caret ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

3 — Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyiha
sı ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları (1/462) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
Kabul edilmiştir. 

Emniyet Teşkilât kanununun 49 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 3201 sayılı Emniyet teşkilât 

kanununun 49 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

(Ancak bunlardan orta mekteb mezunu olan
ların stajiyer ücretlerinin verilmesine devam 
olunarak mekteb ve enstitüdeki iaşe masrafları 
bu ücretlerden kesilir). 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .. Ka
bul edilmtşiir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir 

[1] 24 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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A — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hak

kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(J/175) [1] 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim; teklif buyurulan kanun veteriner ta
babette kullanılan bazı müstahzaratın sureti ima
li ve hariçte imal edilenlerin memlekete idhali 
hakkında bazı hüküm ve kayidleri ihtiva etmek
tedir. Malûmu âliniz memleket dahilinde ihzar 
veyahud hariçten idhal edilen veteriner taba
bette kullanılan müstahzaratı tıbbiyenin imal, 
idhal ve piyasaya çıkarılması münhasıran Sıhhat 
vekâletinin salâhiyetleri zümresindendir. Bütün 
muamelâtı idariye ve fenniyeyi de Sıhhat vekâ
leti yapar ve ondan sonra müsaade eder. Bütün 
muamelâtı fenniye ve tahliller Sıhhat vekâletin
ce yapılacağına göre, Sıhhat encümeniniz ken
disini bu işte ihtisas encümeni telâkki etmekte
dir. Onun için Sıhhat encümeninin hazırladığı 
projenin müzakeresini rica etmekteyiz. 

BÜTÇE E. M M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; arkadaşımızın ifadeleri şudur: 
Bu kanun doğrudan doğruya Sıhhiye encümeni
ni alâkadar eden bir kanundur, daha ziyade Sıh
hiye encümenini alâkadar eden bir kanundur. 
Binaenaleyh Sıhhiye encümeninin yapmış olduğu 
kanun maddelerini müzakereye alınız. 

Zaten tedkik buyurulursa görülür ki yalnız 
bizim encümen değil, Ziraat encümeni de dahil 
olmak üzere bütün encümenler Sıhhat ve içti
maî muavenet encümeninin hazırladığı metin 
üzerinde yürümüşlerdir. Binaenaleyh ihtisasa 
lâzım gelen ehemmiyet ve itina tamamen gös
terilmiştir. Yapılan şeyler, yalnız daha vazih 
bir şekilde ifadeden ibarettir. Onun için bu işte 
Sıhhat encümeninin ısrar etmesine mahal ve lü
zum yoktur. Eğre kendileri encümenlerini alâ
kadar eden sıhhî bir meselede Bütçe encümeni
nin hata ettiğini görmüşlerse onu izah etsinler, 
cevab vereyim, fakat arkadaşlar dikkat eder
lerse görürler ki, onların ihtisaslarına aid mese
lelere katiyen dokunulmuş değildir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ M E. M. M. Dr. 
ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — Efen
dim; filhakika Bütçe encümeninin M. Muharriri 
muhterem arkadaşımızın dermeyan buyurdukla
rı gibi, Bütçe encümeni Sıhhat encümeni lâyi
hası üzerinden yürümüştür. Arada ufak tefek 
farklar vardır. Bunlardan bazılarını müsaade 
buyurursanız arzedeyim.. Malûmu âliniz Sıhhat 
vekâletinden bir ispençiyari ve tıbbî müstahza
rat müsaadesi alınmak için lâzım gelen muhte
lif muamelât vardır. Evvelâ dahilde ihzar edi-

[1] 25 sayılı basmayazı zabtın sorumdadır. 

len müstahzarat için müsaade alınması lâzım 
geldiği zaman müstahzır tarafından bir müra
caat yapılır. İmal etmek istediği müstahzarın 
beş aded numunesi, imal ettiği müstahzarın for
mülü, imal ettiği müstahzarın reçete ile veya re
çetesiz satılacağı, ne gibi ambalaj ile satılacağı 
ve buna ne gibi prospektüs ve ilân konacağı ya
zılır. Bu yapılan muamelât ispençiyari, tıbbî 
müstahzarlar kanunu mucibincedir. 

Bizim Sıhhat encümenimiz de Hükümetin tek
lif ettiği lâyihayi tedkik ettiği zaman Sıhhi
ye vekâleti müsteşarı ile birlikte Ziraat vekâ
letinin veteriner müşaviri de hazır bulunuyor
du. Eğer biz Bütçe encümeninin, Ziraat encü
meninin de iştirak ettiği noktai nazara taraftar 
olursak, yani o lâyiha üzerinde durub bir müza
kere yaparsak, şöyle bir mahzur hâsil olacak
tır. Bizim istihdaf ettiğimiz gaye veterinerde ol
sun, insanî tababette kullanılsın, her hangi 
bir müstahzarın müsaadesi alınması için fennî 
muamelâtta doğrudan doğruya Sıhhat vekâleti
ne müracaat edilmesidir. Eğer Bütçe encümeninin 
teklif ettiği lâyiha kabul edilecek olursa, şöyle 
bir vaziyet hâsıl olacaktır. Yani Sıhhat vekâ
letine müracaat yerine, evvelâ Ziraat vekâletine 
müracaat edilecek, prospektüsleri, ilânları, ve
saire oraya verilecek. Ondan sonra ikinci bir 
koldan Sıhhat vekâletine gönderilecektir. İkin
ci koldan bu suretle muamele uzayacaktır. Müs
tahzarı ispençiyari kanununa bütün bu muame
lelerin Sıhhat vekâleti tarafından iki ay zarfın
da ikmal edileceğine dair bir kayid konmuştur. 

Bu suretle eğer Bütçe encümeninin teklif et
tiği lâyiha üzerinde müzakere cereyen edecek 
olursa bu mahzur hâsıl olacaktır, iş daha fazla 
uzayacaktır, hiç bir faydasını göremiyorum, tak
dir Heyeti Celilenindir. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, ka
nun lâyihası iki cepheyi istihdaf ediyor. Birisi, 
mevaddı mustahzaranın yani ispençiyari me-
vaddr müstahzarın Sıhhiye vekâletince tayin 
edilmek müsaadesini vermek, diğeri de yine is
pençiyari baytarî müstahzarata, Ziraat vekâle
tinden geçtikten sonra, Sıhhiye vekâletince mü
saade verilmesi. Bütçe encümeninin nazarı dik
kate aldığı şekil, ispençiyari baytarî müstahzar
ların piyasaya şevki istenildiği vakit evvelâ Zi
raat vekâletine müracaat ettirmek ve Ziraat ve
kâleti muvafakat ettiği takdirde Sıhhiye vekâle
tince laboratuarlarında tahlilât yapılıb hassai 
şifaiyesi teeyyüd ettikten sonra müsaadesini 
vermek. Sıhhiye encümeni burada ufacık bir 
noktaya takılıyor. Doğrudan doğruya Sıhhiye 
vekâleti versin veya Sıhhiye vekâletine müraca
at edilsin, halbuki maddei asliye Ziraat vekâle
tini alâkadar eden bir iştir, baytarî ispençiyari
dir. Ziraat vekâletini alâkadar eden bir şeye, 
nasıl olur da Ziraat vekâleti haberdar olmadan 
Sıhhat vekâleti müsaade verir? Alâkası dola-
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yısile Ziraat vekâletine müracaat edilir, Ziraat 
vekâleti muvafık görür, tahlilini arzu ederse, 
Sıhhiye vekâletinin laboratuarları emre ama
dedir, Sıhhat vekâletine havale eder. Son şekli 
kabul her hususta müreccahtır. 

REİS — Söz Ziraat vekilinindir. 
ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 

— Benim söyliyeceklerimi arkadaşım söylediler. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Muhterem arkadaşım Süha Bey, ifadelerin 
tavzihi dolayısile bazı nüansların, küçük fark
lar vücude geldiğinden, bunu ortadan kaldırmak 
için kendi hazırladıkları lâyihanın müzakere
sinde ısrar ettiler. Şayanı şükrandır ki, göster
dikleri misal bizi teyid eder mahiyettedir. Ken
di ihtisaslarına dokunulmamıştır. 

Neden Ziraat vekâletinin tevassutuna ihti
yaç gösterdiniz bahsine gelince; 3208 numaralı 
Ziraat vekâleti teşkilât kanunu bu gibi veteri
ner tababete aid müstahzarların doğrudan doğ
ruya Ziraa,t vekâletince murakabe, tedkik ve 
tahlilini âmirdr. Çünkü Veteriner müdürlüğü 
Ziraat vekâletine bağlıdır. Bu müdürlüğü alâ
kadar eden işlerin tedkik mercii de bittabi ora
sıdır. Sıhhat vekâletinin burada yapacağı iş 
tedkikden ibarettir. Mazbatayı tedkik eden ar
kadaşlar görmüşlerdir ki, mevcud teşkilâttan 
istifade gayesi istihdaf edilmiştir. İşte bu gaye 
iledir ki, Sıhhat vekâletine verilmiştir. Asıl alâ
kası Ziraat vekâleti iledir. Bunu tebarüz ettir
mek için bu suretle yazılmıştır. Yoksa ihtisasa 
taallûk eden her hangi bir şeye dokunulmamış
tır. 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Müsaade buyurursanız, mesele Ziraat vekâleti
nin veteriner işlerile alâkadar değildir, piya
saya ihraç keyfiyeti de bu vekâletin müsaade-
sile olamaz. Sıhhiye vekâleti, tabiî gönderilen 
ilâcm formülüne muvafık olub olmadığı ve her 
hangi bir noktadan sıhhat için muzır olub ol
madığını tedkikten başka bir şey yapmaz. Onun 
yaptığı ilmî bir tedkiktir. Sıhhat vekâleti bu 
ilâcın yapılabileceğine ve satılabileceğine mü
saade eder. Bu itibarla Ziraat vekâletinin sa
lâhiyetine tecavüz yoktur. Mtıhterem mazbata 
muharririnin buyurdukları gibi eğer Ziraat ve
kâletinin, günün birinde bir hıfzıssıhha teşek
külü olursa mesele kalmaz. ( Var, var sesleri). 
Bendeniz böyle bir şey olduğunu zannetmiyo
rum. Ayrıca neşir buyurduğunuz bir kanunla, 
ilâçların imal ve satılmasına müsaade salâhi
yeti Sıhhat vekâletine verilmiştir. 

REtS — Israr ediyorsanız bir takrir veriniz 
de reye koyayım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben bu lâyiha
nın Bütçe encümenine niçin gittiğini anlıya-
madım. İki, üç defa okudum; ispençiyariden, 
veteriner tababetten bahseden bu işte Bütçe en
cümeninin ihtisası olmadığı aşikâr iken niçin 
buraya havale edilmiştir, bir türlü anlıyama-

dım. Haydi havale edilmiş, havale eden za-
tm kendi zihniyetine göre, kanunda mademki 
idhalât, ihracat tabiri vardır, paraya taallûk 
eder. Her iş paraya taallûk eder. O halde bü
tün işleri Bütçe encümenine göndermek lâzım
dır. Bizim Dahilî nizamnamemizin 35 nci mad
desine nazaran bir defa kanunun ismine bak
mak lâzımdır. Kanunun başlığı : 1262 sayılı 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarat kanununa ek 
kanun lâyihasıdır. Buna ek kanun lâyihasını 
yaparken, aid alduğu encümenin mahiyeti iti-
barile, Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni ol
duğunda hiç şüphe yoktur. Nizamnamenin 35 
nci maddesini aynen okuyorum : «Bir lâyiha 
veya teklifi, Heyeti Umumiyede, başlıca aid 
olduğu encümen müdafaa eder.» Binaenaleyh 
Sıhhat encümeninin kendine aid olan bu işi bı-
rakıb da hiç salâhiyeti olmayan Bütçe encü
meninin noktai nazarmı son olarak mevkii mü
zakereye koymakta hiç bir hikmeti teşriiye yok
tur. Fakat buna nazaran bu mesele zaten hal
ledilmiştir. Bizim vermiş olduğumuz bir ka
rara göre aid olduğu encümene, lâyihaların 
en son havale edilmesi lâzımgelir. Bir vaziyete 
göre, teşriî makinamızın kitabet dairesinde 
teessüs etmiş olan bir itiyadı, kararımız dahi 
değiştiremiyor. Biz karar verdik, bir komis
yon teşekkül etti, uzun boylu münakaşalar yap
tık ve en nihayet Heyeti Umumiye karar ver
di ki, bir lâyiha aid olduğu encümene en son 
havale edilir. Buna nazaran bu havalenin şöyle 
olması lâzımdı : Bütçe, Ziraat, Sıhhat veyahud 
Bütçe, Sıhhat, Ziraat. Günkü bu işde alâkadar 
daireler Sıhhat ve Ziraat vekâletleridir. Hiç 
bir zaman bu iş Maliyeye taallûk etmez. Ma
liyeye taallûku, dolayısiledir. Yoksa doğru
dan doğruya hiç bir zaman Bütçe encümeninin 
dairei salâhiyetinde olan mesailden değildir. 
Onun için Makamı Riyasetten rica ediyorum, 
takarrür etmiş olan usul dairesinde müzakere 
yapalım. Yeniden bir karar almağa lüzum yok
tur. Sıhhat encümeninin mazbatasının müzake
resine geçilmesi lâzımdır. Velevki son encü
men Bütçe encümeni dahi olsun. Bu itiyaddan 
kurtulmak için defaatle münakaşa ettik, inşa-
allah bu münakaşa sonuncu olur da herkes sa
lâhiyetine taallûk eden kısımları müdafaa et
mek imkânmı bulur. 

REİS — Encümenin bu hususta bir noktai 
nazarı var mı? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Efendim; ar

kadaşımız ne itibarla Bütçe encümeninin bu me
sele ile alâkadar olduğunu sordular. Asıl ka
nun bu encümenden geçmiş olması itibarile bu 
da bize gelmiştir. Aid olduğu encümenin son 
encümen olması hakkındaki verilmiş olan karar 
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şüphesiz ki yerindedir ve o karara uyularak, 
bundan evvel emniyet memurları teşkilâtı
na dair kanunun 49 ncu maddesi hakkındaki 
lâyihanın encümenlere havalesi o şekilde 
cereyan etmiş ve o şekilde Heyeti Celileye gel
miştir. Fakat bunlar daha evvel bu şekilde yü
rütülmüş ve Bütçe encümeninden de geçmiştir. 
Şimdi eğer biz aksini kabul edecek olursak, bu 
işle son gelen encümen alâkalı değildir dersek, 
bu takdirde hiç tedkik etmeğe mahal kalmıyor. 
Arkadaşımızın noktai nazarı kabul edildiği tak
dirde beyhude mesai sarfedilmesini önlemiş olu
yoruz. Binaenaleyh Bütçe encümeninin hazır
lamış olduğu bu lâyihanın müzakeresini teklif 
ederim; heyeti umumiyede gördüğüm tezahür de 
bunun okutulmasını âmirdir. Eğer Refik Şevket 
arkadaşımızın düşünceleri Riyasetçe kabul edi
lirse o vakit encümenimiz bir takrir vererek bu
nu Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arzedecek-
tir. Eğer teamül mucibince bizim lâyiha nazarı 
itibare alınırsa mesele yoktur. 

Aksi takdirde takrir vermek külfetini encü
menimiz deruhde edecektir. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Onu da siz bilirsiniz. 
BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 

— Efendim; halledilmiş olan usul meselesi hak
kında bir şey söyliyecek değilim. Fakat bu
rada bu kadar müzakereyi icab eden niza nok
tası o kadar ehemmiyetsiz ki onu huzurunuzda 
tebarüz ettirmeğe çalışacağım. Bu kanun, tıb
bî ispençiyari müstahzarların memlekette imal 
ve memlekete idhali hakkındaki kanun hü
kümlerine, veteriner tababette kullanılan is
pençiyari müstahzarların da tâbi olmasmı te
minden ibarettir. Birinci fıkra budur. 

ikinci ve üçüncü fıkralarda da üç vazife 
vardır. Bu üç vazifeyi encümen şöyle ifade 
etti : Bu müstahzaratın fennî ve teknik tahlil
lerini Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine, 
memlekete idhal ve imal müsaadesini de Zira
at vekâletine bırakmıştır. Bu iki vazife de müt
tefiktir. Bizim buraya koyduğumuz şey, ve
terinerlik teşkilâtı burada olduğu için müra
caat edenlerin buraya müracaat ederek onun 
tavassutu ile Sıhhat vekâletinin bu vazifeyi 
yapmasından ibarettir. Bundan maksad, mü
racaat edecek olanlar nereye müracaat edecek
lerini bilsinler. 

ikinci vazife; murakabenin müşterek olma
sıdır ki bunu da aynen kabul etmiş, biz de 
bu murakabenin müşterek olmasını kabul et
tik. Yalnız, müracaat nereye yapılacaktır? 
Mevcud vaziyetin izalesi için Ziraat vekâleti
nin tavassutunu temin etmeyi muvafık bulduk. 
Zaten Ziraat vekâleti kanunen idhal ve imal 
müsaadesini temin etmiş bulunuyor. Arada 
niza edilecek hiç bir vaziyet mevcud değildir. 
ister bizimki müzakere edilsin, ister obiri mü
zakere edilsin, takdir Yüksek Heyetindir. 
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RElS — Lâyihaların, Nizamnamei dahilî 
mucibince, aid olduğu esas encümen tarafın
dan hazırlanıb. onun Heyeti Umumiyede mü
zakeresi, yine Heyeti Umumiyenin karan ikti
zasındandır. Bu karardan sonra da lâyihalar 
bu suretle havale edilmektedir. Ancak bu lâ
yiha bu karar ittihazından evvel havale edil
miş olduğu için o yolu takib ederek gelmiştir. 

Sıhhat encümeninin bir takriri vardır, oku
yacağız. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Mazbata doğ
rudan doğruya Sıhhat encümenini alâkadar 
eden bir iş değildir. Sıhhat encümeni burada 
yardımcı bir vaziyettedir. Esas mazbata Zira
at encümeninindir, onu alâkadar eder. 

REİS — Öyle de olsa bu takrir reye kona
caktır. Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı Sıhhat encü

meni lâyihasının müzakere edilmesinin reye ko
nulmasını arzederim. 

Sıhhat encümeni M. M. 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka mütalea 
var mı? 

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

Evvelki lâyihaya rey vermeyen zevat var 
mr? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununa 
yeniden bazı hükümler ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Memleket dahilinde imal ve
ya hariçten idhal edilib veteriner tababette 
kullanılan tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 
14-V-1928 tarih ve 1262^ sayılı kanun içine 
alınmıştır. 

Bu müstahzarların fennî tahlil ve tedkikle-
ri Ziraat vekâletinin tavassutile Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletine ve devaî kıymeti
nin tesbitinden sonra kanunî müsaadesi Zira
at vekâletine aiddir. 

Bu suretle veteriner müstahzarların 4 - VI -
1937 tarih ve 3203 sayılı kanun mucibince ya
pılacak murakabe şekli Ziraat ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletleri tarafından birlik
te tanzim ve tesbit olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Veteriner tababette kullanılan 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarları 1262 sayılı 
kanunun 5 nci maddesi hükümleri dairesinde ve
terinerler de yapabilirler. 
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REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye arze-

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Gümrük ve inhisarlar, Sıhhat ve iç
timaî muavenet ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi btmştir. 

5 — Jandarma teşkilâtı için yapılacak bina
lar hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve büt
çe encümenleri mazbataları (1/226) [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? . 

ALİ RİZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, jandarma subaylarına, münasib olan yer
lerde ikametgâhlar yaptırmak düşüncesile ha
zırlanan şu mazbatayı gördüm. Bu noktai na-
nazardan bazı düşüncelerimi arzedeceğim. Şark 
vilâyetlerinden birinin mebusu olmak itibarile 
gezdiğim yerlerde jandarma subayları gibi kay
makam , Hükümet tabibleri, hâkimlerin de aynı 
ihtiyaç karşısında olduklarını gördüm. Bu ar
kadaşlar gündüzleri yüksek mesai sarfettikleri 
halde geceleri istirahat edecek bir yer bulama- ı 
maktadırlar. Bu noktai nazardan Hükümet 
Gümrük muhafaza ve Posta telgraf memurları- | 
nın ihtiyaçlarını temin etmiş, şimdi de jan
darma subaylarının ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere bu lâyihayı getirmiştir. Diğer arakadaş-
larm da aynı şekilde ihtiyaçlarnım temini zaru
ridir. Bu arkadaşlar feragati nefisle çalışıyor- I 
lar. Fakat içinde bulundukları bu sıkıntıyı bü
tün mebus arkadaşlar da bilirler. Binaenaleyh 
bunun da nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 
Harb dolayısile Hükümet derhal yapamayacak
tır, biliyorum. Fakat şimdiden plânlar hazırla- ı 
nırsa müsaid zaman hululünde ve ilk fırsatta 
yapılır. Bu hususta bir takririm vardır, kabu
lünü rica ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, I 
bendeniz de Ali Riza arkadaşımızın mü - I 
taleasma iştirak ederim. Hakikaten jandar
malar için düşünülen bu keyfiyet bilhassa vi
lâyet merkezlerinde mühimdir. Normal şekilde ı 
adamakıllı oturacak, asgarî şekilde refahı te
min edecek vaziyette bulunmayan bir çok ka
zalarımız, hattâ vilâyet merkezlerimiz vardır. 
Bu vaziyet itibarile biz müteaddid kereler bu 
ciheti raporlarımıza koyduk, nazarı dikkati 

[1] 26 sayılı basmayazı zabtın snnundadu'. 

I celbettik. Bu hakikaten esaslı bir şeydir. Ge-
I rek intihab dairemiz olsun, gerek intihab da

iremize mücavir sair yerlerde olsun memurin 
evleri meselesi en esaslı mevzuu teşkil etmek
tedir. Devlet iktisadî teşekküllerin memurla
rı için evler yapabilmiştir ve yapmağı da 
düstur olarak kabul etmiştir. Binaenaleyh, da
imî sermayesi ve vaziyeti ev yapmağa müsaid 
olmayan ve bu imkândan mahrum muhitlerde 
ev yapmak meselesini Hükümetimiz esaslı bir 
düstur halinde tedkikata tâbi tutarak bunla-
rı biran evvel intaç etmelidir. Binaenaleyh, 
gerek Cümuhriyet esaslarının tam şekilde tat
biki, gerek halkın inkişafı ve gerekse yetişmek
te olan memurlarımızın bu gibi yerlere gitmek
ten kaçınmamaları için bu en esaslı bir düstur
dur. Bu hususta Hükümetimizin tekrar alet-
tekrar nazarı dikkatini celbetmeği vazifeden 
addederim. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; muhterem arkadaşlarımızın te
mennisi çok yerindedir Zaten biz esbabı mu-

I cibemizde bu ciheti tasrih ettik. Hattâ Hükû-
| met imkânını bulabilse de bu mübrem olan yer

lerde bina yaptırabilse, temennisini izhar ettik. 
Yalnız siz de kabul edersiniz ki, bir şeyi iste
mek başka, yapabilmek gene başkadır. Binaen
aleyh, Bütçe imkânları düşünülerek kabili hu
sul olan şeyler düşünülerek, hüküm koymak 
lâzımdır. Bir hüküm koyalım ki, isaf edilebil
sin, dedik. Bilirsiniz ki, çok mühim ihtiyaç
lar karşısmdayız. Meselâ jandarma karakolla
rının evvelâ yapılması lâzımdır. Biz bu işi teş
mil edersek bunları ihmal etmiş olacağız Büt
çe encümeninde cereyan eden müzakerata şahid 
olan arkadaşlarımız gördüler ki, bu temenniyi 
şiddetle ortaya attığımız halde mevkii file çı
karılamayacağını gördük ve ancak yapılacak 
hadde kalmak suretile bu lâyiha Heyeti Celile-
ye arzedildi. Eğer imkân hâsıl olursa Hükümet 
de bunun üzerinde durur ve Heyeti Celile her 
zaman bunu tahtı karara alarak yürütebilir. 
Yalnız halen yapılamıyacaktır; yapılmayacak 
olan bir şeyi kanunlaştırmayı Bütçe encüme
niniz doğru bulmadı. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlar; uzak vilâyetlerde ve bilhas
sa hududlarda bulunan memurlarımız, subayla
rımız, onların aileleri, çocukları, mektebleri 
ve evleri için Hükümet bundan evvel bu mesele 
üzerinde imali fikretti ve düşündü. Hatta için
de bulunduğumuz sene bütçesine de 5 000 000 
lira koymağı tasavvur etti. Maalesef vaziyeti 
hazıra dolayısile biz bunu yapamadık. 

Geçen sene şarkta seyahat buyurmuş olan 
Millî Şefimiz, Reisicumhurumuz avdetlerinde bi
ze verdikleri notlarda bu meseleyi bilhassa te
barüz ettirmişlerdi. Biz bunun üzerindeyiz, fa
kat arzettiğim gibi vaziyeti hazıra dolayısile bu 
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parayı koyamadık, kusurumuz bundandır, başka 
bir şey değildir. Hükümet, bunu nazarı dikkate 
almıştır (Alkışlar). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Şehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edi
len jandarma karakol binalarına karakol ko
mutanı ile ailesinin ikameti için ilâve yapıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1 — Jandarma karakolları inşası 

için her sene bütçelerine konulan tahsisatla şe
hir ve kasabalardan uzak yerlerde yapılacak 
karakol binalarına o karakollarda ailelerile bir
likte ikamet edecek karakol komutanlarına mah
sus muayyen tiplerde ilâveler yaptırılmasına 
Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

RElS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift

çilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek kanuna, kabul et
mek suretile (290) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Binaenaleyh kanun bu mikdar reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. Cuma günü 
saat 15 te toplanmak üzere celseye nihayet veri
yorum. 

Kapanma saati : 15,40 

Göçmenlerle nakledileceklere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Cemal Akçm 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumeu 

Aza ı adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
290 
290 

0 
0 

: 136 
3 

[Kabul edenler] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Aydvıi, 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Mut ılis Sun er 

Kasım Gülek 
Sal ili Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddhı S ahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dv. Zihni Ülyetı 
Emin Yerlikayn 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

48 



Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Dr. î. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Âltay 
Fuad Ağralı 
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Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz. Samih Ilter 
iskender Artun 
•Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gri. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Sehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğiu 
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Hıza Erten : 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
•Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Afyon Karahisar 
Berç Türker (Hasta) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. 0.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykanı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu (Ma
zur) 

ı : 10 ir-ıs 
Samsun 

Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker I 
Naşid Fırat I 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmetı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğhı 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza E esen | 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ J 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
GL A. Öztetkin Erdemgil| 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğhı 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Rusuhi Bulayırh 

;-ıy£u o .: ı 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltav 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pckel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztcpe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
(M.) I 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Ren da | 
(Başkan) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
(Hasta) 

Sabit Sağıroğiu 
Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref TJluğ 

Van 
Hakkı tlngan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Yeled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Iiazim Atıf Kuyueak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

Gl. Zeki Soy demir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
:)r. H. Vasıf Som yürek 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 

[Reye iştirak etmeyenler] 
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Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur j 
Hasan Âli Yücel (V.) 

Mamud Esad Bozkurd 
Reşad Mimşroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızılcloğan 
(Hasta) 

Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. AH Said Ak-
baytuğan (M.) 
Salâh Yargı 

Konya 
Puad Gökbudak (Ma
zur) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 

Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

îrfan Ferid Alpâya 
(t D 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 

\ Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (Mazur) 
Hazim Tepeyrarı 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Sür d 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineeı 
(V.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memet Uğur 
(M.) 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlıı (Ma
zur) 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Tunceli 

Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

TJrfa 
Sami îşbay 

Yan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

* 
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S. Sayısı: 24 
Emniyet teşkilât kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encü

menleri mazbataları (i/462) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - VII -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3390 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3201 sayılı Emniyet teşkilâtı kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında. Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - VII - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Di: R. Saydam 

3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine ilâve edilecek fıkraya aid 
esbabı mucibe lâyihası 

3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun 24 ncü maddesi; polis meslekine orta tahsil gör
müş olan veya bu vasıfta bulunanların tercihan alınmasını âmirdir. Fakat kanunun neşrinden 
beri yapılan bütün teşviklere rağmen bu vasıfta pek az talih bulunabilmiş ve hatta ilk nıekteb 
mezunu taliblerin bile adedi pek mahdud kalmıştır. Bu halin esbab ve avamili hakkında yapılan 
tedkikat" neticesinde; doğrudan doğruya mesleke namzed olarak alınacakların tahsil mecburi
yeti dolayısile mekteb veya enstitünün ilk kısmında geçirecekleri bir sene zarfında maaşsız kal
maktan mütevellid zaruretle kaçındıkları görülmüş ve bu yüzden gerek mesleke ve gerek mek-
teblere, ancak tahsil vaziyetleri itibarile başka bir yerde iş bulamıyanların rağbet ettikleri an
laşılmıştır. Bu vaziyetin tahaddüs ve devamını, zaman icablarına uygun olarak meslekte me
mur yetiştirmek maksad ve gayelerile telif etmek imkânsız görülmektedir. Zira 24 ncü madde 
hükümleri dahilinde evsafı haiz olanların hemen hepsi aile sahibi olduklarından ve bir senelik 
tahsil müddetince ailelerinin iaşesiz vaziyette bırakılamıyacakları da nazarı teemmüle alına
rak 3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bu mahzuru önlemek için (An
cak 24 ncü maddenin birinci fıkrasındaki evsafı haiz olarak alınacak talebeye stajiyer memur 
ücreti verilir ve bu takdirde mekteb veya enstitüdeki iaşe masrafları ücretlerinden kesilir) şek
linde bir fıkranın ilâvesi kâfi gelecektir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ilütçe encümeni 
Mazbata No. 13 

Esas No. 1/462 

;>.-> - XI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

3201 sayılı emniyet teşkilât kanununun 49 
ncu- maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Dahiliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâ
letin 22 - VI - 1940 tarih ve 6/3390 sayılı tezke
resi! e Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Encümenimize havale olunmakla Emniyet umum 
müdürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

3201 sayılı kanunun 24 ncü maddesi mucibin
ce polisliğe alman kimseler polis mektebi tahsilini 
yapıncaya kadar kanunun 25 nci maddesine göre 
stajiyer memur olarak istihdam edilmekte ve 
hu müddet zarfında aylıkları 49 ncu madde mu
cibince ücret olarak tesviye edilmekte ve mek
tebe dahil olunca da bu aylıkları kesilib iaşeleri 
meccanen temin ve kendilerine ayda beş lira ceb 
harçlığı verilmektedir. 

Bu hal polis mesleğine intisabları cok arzu edi
len orta tahsil görmüş olanların rağbetini önle
mekte ve çünkü hayata atılmış ve ekserisi aile 
teşkil etmiş olan bu kimselerin ellerine geçecek 
beş lira ile mektebde geçirecekleri bir sene zar
fında ailelerine yardım imkânını bulamamakta
dırlar. îşte bu mahzuru bertaraf etmek üzere 
hazırlandığı anlaşılan lâyiha esas itibarile ka
bul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Mucib sebebi er Jâyilıası ile şifahî izahata na
zaran birinci maddenin orta mekteb mezunlarına 
inhisar ettirilmesi lâzım gelirken madde metnin
de (24 ncü maddenin birinci fıkrasındaki evsafı 

haiz....) diye yazılan ibare bu haktan istifade et
meleri maksud olmayan stajiyerleri de maddenin 
dairei şümulüne aldığı görülmüş ve bu sebebi e 
birinci madde bu hükmü ifade edecek şekilde 
yazılmıştır. Kezalik bu sene polis mektebinin 
tam kadro ile tedrisata başladığı ve vazedilecek 
hükmün ancak 1941 teşrinlerinde başlayacak ge
lecek ders sonesi için tatbik edileceği anlaşılmak
la ikinci maddede meriyet tarihi l haziran 1941 
diye değiştiril m işt ir. 

Havalesi veçhile Dahiliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis Y. M. M. 
(Jorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan II. Kitabet 
Kâtib 

İstanbul Bursa Bursa 
F. öymen N. Ayaş Fazlı Güleç 

Bursa Elâzığ Giresun 
Dr. Sadi Konuk M. F. Alt ay M. Ahkaya 

İsparta tsparta tsparta 
IMükerrem, Karaağaç Kemal Turan Ii. Ünlü 

Kayseri Kayseri Kayseri 
F. Baysal S. Serim S. II. Ürgnblü 
Kütahya Maraş Muş 

A. Tiridoğlu M. Bozdoğan 8. Ataman 
Ordu »Samsun Seyhan 

//. Yalman M. Ali Yörülcer S. Çam 
Sivas Yozgad Yozgad 

Remzi Çiner A. Sungur S. İçöz 

( S. Sayısı : 24') 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

2*. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 6 - XII - 1940 

Esas No. 1/462 
Karar No 4 

Yüksek Reisliğe 

3201 sayılı Emniyet teşkilât. kanununun 49 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 22 -
VI - 1940 tarihli ve 6/3390 sayılı tezkeresile Bü
yük Meclise sunulan kanun lâyihası Bütçe en
cümeninin 25 - XI - 1940 tarihli mazbatasile bir
likte Encümenimize havale Duyurulmakla Dahi
liye vekili hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

3201 sayılı emniyet teşkilât kanununun 24 n-
cü maddesi mucibince polisliğe almanlar, kanu
nun 25 nci maddesi hükmüne göre Polis enstitü
sü veya mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar 
stajyer olarak vazife görürler. Bu stajyerlere, 
49 ncu maddeye istinaden mektebe gönderilin-
ceye kadar polis memurluğu maaşı ücret olarak 
verilir. Mektebe gönderildikten sonra da üc
retleri kesilir, ve iaşeleri meccanen temin edile
rek kendilerine ayda beşer lira ceb harçlığı ve
rilir. 

Bu şerait dahilinde ekserisi aile sahibi olan 
stajyerler tahsillerini ikmal edinceye kadar aile
lerinin maişetini temin veya tahfif için hiç bir 
yardımda bulunamayarak müşkül mevkide kal
makta ve aile sahibi olmıyanlara da vaziyet ca-
zib görülmemektedir. Bu yüzden aranılan evsa
fı haiz kimselerin ve bilhassa orta mekteb me
zunlarının polislik meslekine karşı rağbeti 

azalmaktadır. Orta mekteb veya muadili 
tahsil görenlerin rağbetini arttırabilmek 
için ücretlerinin tahsilde bulundukları müd
det içinde de kesilmeyerek verilmesine de
vam edilmesi ve mekteb iaşe masraflarının bu 
ücretlerinden kesilmesi ve kanunun 1 haziran 
1941 tarihinde meriyete konulması yolundaki 
Bütçe encümeninin teklifi Encümenimizce de 
aynen kabul edilmiş olduğu arzile Yüksek Reis
liğe takdim edildi. 
Dahiliye E. R. R. V. Bu M. M. 

Tekirdağ Çoruh Zonguldak 
C. Uybadın Atıf Tuzun t. E. Bozkurt 
Kâtib 

Yozgad Ankara Ankara 
S. Korkmaz Ekrem Ergun F. Daldal 
Antalya Balıkesir Bursa 
R. Kaplan S. Uzay F. Güvendiren 
Çanakkale Çorum Erzurum 

H. Er geneli 1. Kemal Alpsar M, H. Göle 
Erzurum Gazianteb içel 
N. Elgün Dr. A. Melek T. C. Beriker 
Kars Konya Kütahya 

E. özoğuz Ş. Ergun Sadri Erteni 
Malatya Sivas Tokad 

E. Barkan Mitat Ş. Bleda Galib Pekel 
Trabzon Mardin Zonguldak 

Salise Abanozoğlu Edib Ergin Rifat Vardar 

( S . Sayısı :: 24) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ I 

3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3201 sayılı Emniyet teşkilât 
kanununun 49 ncu maddesine aşağıda yazılı fık
ra ilâve edilmiştir: 

Ancak 24 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
evsafı haiz olarak alınacak talebeye stajyer me
mur ücreti verilir ve bu takdirde mekteb veya 
enstitüdeki iaşe masrafları ücretlerinden ke
silir. I 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. • I 

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

9 - VII - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da.V. Ha. V. Ma. V. i 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. I, M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş K. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu \ 

• ı m< 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRtŞt 

Emniyet Teşkilât kanununun 49 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi haklımda kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
kanununun 49 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

(Ancak bunlardan orta mekteb mezunu olan
ların stajyer ücretlerinin verilmesine devam olu
narak mekteb ve enstitüdeki iaşe masrafları bu 
ücretlerden kesilir.) 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 24 ) 



S. Sayısı: 25 
İspençiyari ye tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden bazı mad
deler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet, Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/175) 

T. C. 
Başvekâlet ' t 12-Yi-1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayt: 6/3120 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1928 tarih ve 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun bazı maddelerini tadil ve 
yeniden bazı maddeler ilâvesi hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
7 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Esbabı mucibe 

14 - VI -1937 tarih ve 3203 numaralı Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununun 9 ncu maddesin
de vekâletimiz Veteriner işleri umum müdürlüğüne verilen vazife ve salâhiyetler meyanmda ( . . . hay
van hastalıklarında kullanılan serom, aşı ye kimyevî, biyolojik müstahzaratı muayene ve murakabe et
mek ve lüzumlularını yapmak ve hariçten gelecekleri muayene ve murakabe etmek ve bunlara aid 
enstitü, laboratuar, tedkik ve tahlil istasyonları açmak . . . ) hususlarına aid mevcud olan hükümler
den veteriner tababette kullanılmak üzere dahilde yapılacak ve hariçten getirilecek kimyevî müstah
zarların muayene ve murakabelerini temin etmek maksadile bazı kanunî hükümlerin elde bulunması 
zarureti karşısında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile cereyan eden muhabereye cevaben ge
len ve bir sureti de ilişik olarak sunulan 24 - I I -1939 tarih ve 14/4239 numaralı tahriratta ayni gaye
yi hedeflendirmek üzere 1928 tarih ve 1262 numara ile intişar eden ispençiyari ve tıbbî müstahzar
lar kanununun hükümlerine bazı maddelerin ilâvesile maksadın temin edileceği mütaleası serdedilmiş 
ve vekâletimizce de gerek tarih ve numarası yazılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun hü
kümleri ve gerekse Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin bu husustaki mütaleası uygun görülmüş 
ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Veteriner tababette kullanılan ispençiyari ve tıbbî müstahzarların ruhsatnamelerinin Ziraat vekâ
leti tarafından verilmesi ve kanun hükümlerinin bu müstahzarlar hakkında takib ve tatbiki maksa
dile birinci madde hükümleştirilmiştir. 

Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlardan bazılarının tesiri itibarile insan ve hayvan hekimliğinde 
kullanılmaları mevcud ise de bunlardan veteriner tababette kullanılanlarının dozları ba
kımından ayrı ambalaj veya şekilde istihzar edilmiş olmalarından bir yanlışlığa mahal kalmamak ve 
memlekete idhal edilenlerin nevi ve mikdarlarmı da anlamak bakımından bu kabîl müstahzarların 
dahi ruhsatnamelerinin Ziraat vekâleti tarafından verilmesinin temini maksadile ikinci madde tan
zim edilmiştir. 



1928 tarih ve 1262 numaralı kanunun işbu ek kanun lâyihası ile hükümleri Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti ile Ziraat vekâletini alâkadar ettiğinden kanunda vukuu zarurî görülecek tadilâtın tat
bikatta bir iltibasa meydân bırakmamasını temin maksadile üçüncü madde tanzim edilmiştir. 

1928 tarih ve 1262 numaralı kanunun 21 nci maddesile mezkûr kanunun sureti •tatbikiyesini tes
hil bakımından tanzimi hükümlestirilen nizamnamenin kanunun Ziraat vekâleti tarafından da tatbik 
edileceği dikkat nazarına alınarak nizamnamenin her iki vekâlet tarafından müştereken tanzimi ve hü
kümlerinin veteriner tababette kullanılan ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkında vekâletimiz tara
fından tatbikinin teminini hedeflendiren dördüncü ve mezkûr kanunun hükümlerinin tatbikma vekâ
letimizin de memur ve salahiyetli edilmesi bakımından beşinci madde tanzim kılınmıştır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
8. ve î. Mu. Encümeni 26-VI-19.39 

Esas No. 1/175 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

1928 tarih ve 1262 numaralı ispençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununun bazı maddelerini 
tadil ve yeniden bazı maddeler ilâve edilmesine 
dair Ziraat vekâletince hazırlanıb Başvekâletin 
12-VI-1939 tarih ve 6/3120 sayılı tezkeresile 
gönderilen ve Encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası mucib sebeblerile birlikte Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı ve 
Ziraat vekâleti veteriner müşaviri hazır oldukları 
halde okundu ve görüşüldü: 

Her iki vekâletin salahiyetli mümessillerinin 
huzurile yapılan müzakerede teklif edilen ka
nun lâyihasının aynen kabulü halinde bunun 
tatbikatta bir çok güçlüklere ve her iki vekâlet 
salâhiyet ve vazifeleri arasında tedahüle sebe
biyet vereceği ve bundan da maslahatın müteessir 
olacağı düşünüldüğü gibi Ziraat vekâletince şim
diye kadar bu gibi veteriner müstahzarat hak
kında yaptırılan tedkikatın daima Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti müesseseleri tarafın
dan yapıldığı öğrenildiği cihetle teklif edilen 
kanun lâyihasının yerine bugün meri bulunan 
1928 tarih ve 1262 numaralı ispençiyari ve tıbbî 
müstahzarlar kanununa münhasıran veteriner 
tababette kullanılan müstahzarlara mahsus hü
kümleri ihtiva eden maddeler eklenerek bu müs
tahzarların da zikrolunan kanun hükümlerine 
tâbi tutulması ve yalnız bunlara aid ruhsat ve 

müsaadenin Ziraat vekâletince verilmesi sure-
tile muamele yapıldığı takdirde arzu edilen fay
danın tam amil e ve daha iyi bir surette temin 
edileceği ve 14 - VI -1937 tarih ve 3203 numaralı 
kanun mucibince, Ziraat vekâleti tarafından ve
teriner müstahzarlar hakkında da,, yapılması 
lâzım gelen murakabe ve muayenenin Sıhhat ve
kâleti müesseselerinin teşkilât ve personelinden 
istifade edilerek ifası her hususça muvafık ola
cağı kanaatine varılarak kanun lâyihasının ye
niden tertib ve tanzimine ve nsağıdaki şekilde 
kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

S. ve iç. Mu. En. Rs. M. M. Kâ. 
Bursa Giresun Edirne 

Dr. R. Gürem Dr. H. V. Somyürek Dr. F. M emik 
Ağrı Antalya, Aydın 

Dr. H. Kural Dr. M. Soykam Dr. Ş. Şener 
Bilecik Burdur Gazianteb 

Dr. M. Suner Dr.A. R. Yeşüyurd Dr. M. A. Ağakay 
Kastamonu Kayseri Kocaeli 

M. R. Saltuğ 8. Turgay Dr. F. Sorağman 
Konya Kütahya Manisa 

Dr. O. Ş. Uludağ Dr. A. 8. Delilbaşı A. Tümer 
Zonguldak 

Dr. H. Okan 

[(S. Sayısı: 25), 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/175 

Karar No. 9 

30-VI-1939 

Yüksek Reisliğe 

1928 tarih ve 1262 numaralı ispençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununun bazı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna yeniden bazı maddeler ilâvesi 
hakkında Ziraat vekâletince hazırlanıb Başvekâle
tin 12 - VI - 1939 tarih ve 6/3120 numaralı tez-
keresile gönderilen ve Encümenimize havale bu-
yurulmuş olan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî 
muavenet ve Ziraat vekâletlerinin alâkalı muta-
hassıs memurları hazır oldukları halde tedkik ve 
müzakere olundu. 

Encümenimiz, Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin, « bu lâyihanın aynen kabulü halinde, 
tatbikatta bir çok güçlükler çıkacağı ve her iki 
vekâletin salâhiyet ve vazifeleri arasında tedahül
lere sebeb olacağı » mülâhazasile yeniden tertib 
ve tanzim ettiği lâyihayı esas itibarile kabul et
miş ve ancak bu lâyiha metninde, vuzuhu ve do-
layısile tatbikatta kolaylığı temin maksadile ba
zı değişiklikler yapılmasına lüzum görmüştür. 

Şöyle ki; birinci maddenin ilk fıkrasına, « ve
teriner tababette kullanılmak » kaydine (münha
sıran) kelimesinin ilâvesi suretile bu kaydin kuv
vetlendirilmesi ve fennî mefhumunun şümullen-
dirilmesi maksadile de (ispençiyari) kelimesin
den sonra (tıbbî) kelimesinin ilâvesi muvafık 
görülmüştür. Ayni ilâve ikinci madde metnine de 
yapılmıştır. 

Bundan başka, birinci maddenin ikinci fıkra
sında « bu kabîl müstahzarlara müsaade vermek 

için icab eden muameleler Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletince bitirildikten sonra neticesi Zi
raat vekâletine bildirilir ve ruhsatnameleri Ziraat 
vekâleti tarafından verilir » denmesine ve halbu
ki Sıhhat vekâletince bitirilecek nîuamelenin ma
hiyet, hudud ve şümulü tasrih edilmemiş olduğu
na göre yine vuzuhu temin etmek ve tatbikatta 
her hangi bir yanlışlığı önlemek gayesile, adı 
geçen müstahzarların yalnız fennî tedkik ve tah
lilleri işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince ve bundan gayri olan bütün kanunî mua
melelerin Ziraat vekâletince yapılması esasına gö
re her iki vekâletin yapacağı işler tasrih edilerek 

. bu fıkra ona göre yeniden kaleme alınmıştır. 
Havalelerine göre Maliye encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

îzmir Seyhan Seyhan 
R. Köken Tevfik Tarman Tevfik Tarman 
Aydın Balıkesir Denizli 

N. Göktepe R. Selçuk E. As. Tokad 
Edirne içel Malatya 

F. Kaltakktran A. Ovacık Nasuhi Baydar 
Manisa Maraş Mardin 

Hüsnü Yaman Dr. A. K. Bayizit Muhittin Birgen 
Seyhan ' Siird Siird 

Safa özler A. R. Esen Ş. Özdemir 
Sivas Sivas 

/ . M. Uğur A. Esenbel 

r( S. Sayısı : 25 )] 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/175 
Karar No. 13 

Yüksek 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerinin tadiline ve yeni
den bazı maddeler ilâvesine dair Ziraat vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 -
VI - 1939 tarihli kararı ve 12 - VI - 1939 tarih ve 
6/3120 sayılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek Mecli
se arzedilen kanun lâyihası, mueib sebebleri Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Ziraat encümenleri mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi edilmekle 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı ve 
Ziraat vekâleti Veteriner müşaviri hazır bulun
dukları halde görüşüldü. 

Verilen izahata nazaran kanun lâyihasını tan
zim için ileri sürülen sebebler ve encümen mazba
talarında dermeyan edilen mütalealar yerinde 
görülerek kanun lâyihası müzakereye şayan bu
lunmuş ve Ziraat encümeninin metni esas tutu
larak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında, müstah
zarların imal ve idhali işinde Sıhhat ve Ziraat 
vekâletlerine aid olmak lâzımgelen salâhiyetlerin 
tayini ile iktifa edilmesi muvafık görülmüştür. 
Bu salâhiyetlerin tarzı istimaline müteallik sıra 
ve merasim, murakabe işini de beraber tesbit ede
cek olan iki vekâlet arasında en münasib şekilde 

23 - XII - 1939 

Reisliğe 

hal ve tanzim olunacak şeylerdendir. Binaena
leyh birinci madde, arzedilen tadille ve kanunla
rın tarihleri tayyedilerek kabul edilmiştir. 

İkinci madde sonunda (yapmağa salahiyetli
dirler) hükmü (yapabilirler) şeklide ifade edil
miş ve müstahzarların idhali veya ineni idhali 
de mevzubahs olduğuna göre dördüncü maddede 
kanun hükümlerini yerine getirecek vekâletler 
arasında Gümrükler ve İnhisarlar vekâletinin de 
sayılması takarrür etmiştir. 

Yapılan tadiller bağlıdır. Havalesi uyarınca 
Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu 
Diyarbakır Gazianteb İzmir İzmir 

Z. Tiğrel A. Aksu K. Dursun İL Mimar oğlu 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ö. Taşçıoğlu II. Kuleli 1. Özkan 
Kırşehir Manisa Tokad 

M. S ey f eli F. Kurdoğlu ' (J. Kovalı 
Van Zonguldak 

/ . Arvas Y. Z. Özençi 

Y S. "Sayısı: 25) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 21 
Esas No. 1/175 

6-XII-1940 

Yüksek Reisliğe 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerini tadil ve yeniden ba
zı maddeler ilâvesi hakkında Ziraat vekilliğince 
hazır]anıb Başvekâletin 12 - VI -1939 tarih ve 
6/3120 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî muavenet, Zira
at ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize tevdi buyurulmakla Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti müsteşarı ve Ziraat vekâ
letinin alâkalı memurları hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu. 

3203 sayılı Ziraat vekâleti teşkilât kanunu mu
cibince murakabe, tedkik ve tahlilleri mezkûr ve
kâlete aid olan veteriner tababette kullanılan is
pençiyari ve tıbbî müstahzarların devaî kıymet
lerini tesbit edebilmek için fennî tedkik ve tahlil
leri icab etmekte, bu ise teşkilât yapılmasını istil
zam etmekte olub halbuki 1262 sayılı ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarlar kanununun muktezasmı ifa 
etmek üzere Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
ti böyle bir teşkilâta sahib bulunduğundan vete
riner tababete aid olan bu kabîl müstahzarlar 
hakkında da bu teşkilâttan istifade edilmesi mak-
sadile işbu lâyihanın hazırlandığı Hükümetin ve 
encümenlerin esbabı mucibe lâyihası ile mazbata
larından ve yapılan tedkiklerden anlaşılmış ve 

bir tasarrufu da istihdaf eden lâyiha encümeni-
mizce de esas itibarile kabul edilerek Maliye encü
meninin hazırladığı metin üzerinde müzakere ya- . 
pılması kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın unvanı ile birinci maddesinde ifade 
değişiklikleri yapılmış ve diğer maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

t. Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. Serim 
Muş 

Ş. Ataman 
Tarbzon 

Sırrı Bay 

R. V. 
Kastamonu 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Tunceli 
M. Yenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
N. Ayaş 
İsparta 

Kemal Turan 
Kayseri 

8. II. Ürgüblü 
Konya 

A. R. Türel 
Seyhan 
S. Çam 

; (8 . Sayısı : 20)^ 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1928 tarih ve 1262 numaralı İs
pençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerini ta
dil ve yeniden bazı maddeler ilâ
ve edilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı İspençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununun 
hükümleri, münhasıran veteri
ner tababette kullanılan ispen
çiyari ve tıbbî müstahzarlar için 
Ziraat vekâleti tarafından tat
bik edilir ve bu kabîl müstah
zaratın ruhsatnameleri de mez
kûr vekâlet tarafından verilir. 

MADDE 2 — İnsan ve hay
van hekimliğinde müştereken 
kullanılan bu kabîl müstahzar
ların veteriner tababet için 
ayrı dozda ve şekilde ambalaj
lan yapılanlar dahi yukarıdaki 
madde hükmüne tâbidir. 

MADDE 3 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı İspençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununda 
vukuu zarurî görülecek tadilât 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti ile Ziraat vekâleti tara
fından müştereken teemmül ve 
teklif edilir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUA
VENET ENCÜMENİNİN 

DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

1928 tarih ve 1262 numaralı ka
nuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı kanun hüküm
leri, memleket dahilinde imal 
veya hariçten idhal edilecek 
veteriner tababette kullanılan 
ispençiyari müstahzarlara da 
şamildir. Bunlara müsaade 
vermek için icab eden mua
meleler Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletince bitirildikten 
sonra neticesi Ziraat vekâleti
ne bildirilir ve ruhsatnameleri 
Ziraat vekâleti tarafından ve
rilir. 

14 - VI -1937 tarih ve 3203 
numaralı kanun mucibince ve
teriner müstahzarların muraka
besi hakkında yapılacak mua
mele Sıhhat ve içtimaî muave
net ve Ziraat vekâletleri tara
fından müştereken tesbit olu
nur. 

MADDE 2 — Veteriner ta
babette kullanılan ispençiyari 
müstahzarları, 1928 tarih ve 
1262 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi hükümleri dairesinde, 
veterinerler de yapmağa sala
hiyetlidirler. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

1928 tarih ve 1262 numaralı İs
pençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
hakkındaki kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı kanun hüküm
leri, memleket dehilinde imal 
veya hariçten idhal edilecek 
olan ve münhasıran veteriner 
tababette kullanılan ispençiya
ri ve tıbbî müstahzarlara da şa
mildir. 

Bu müstahzarlar hakkında 
icab eden bütün kanunî mua
meleler Ziraat vekâleti ve bun
ların yalnız fennî tedkik ve 
tahlilleri Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti tarafından ya
pıldıktan sonra lâzımgelen mü
saade Ziraat vekâletince verilir. 

14-VI-1937 tarih ve 3203 
numaralı kanun mucibince ve
teriner müstahzarların muraka
besi hakkında yapılacak mua
mele, Sıhhat ve içtimaî muave
net ve Ziraat vekâletleri tara
fından müştereken tesbit olu
nur. 

MADDE 2 — Veteriner taba
bette kullanılan ispençiyari ve 
tıbbî müstahzarları, 1928 ta
rih ve 1262 numaralı kanunun 
5 nci maddesi hükümleri daire
sinde, veterinerler de yapmağa 
salahiyetlidirler. 

I 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1262 sayılı İspençiyari ve tıbbî 
müstahzarlar kanununa ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 1262 saydı ka
nun hükümleri, memleket da
hilinde imal veya hariçten id-
hal edilecek olan ve münhası
ran veteriner tababette kulla
nılan ispençiyari ve tıbbî müs
tahzarlara da şamildir. 

Bu müstahzarların fennî ted-
kik ve tahlilleri Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine, imal 
veya memlekete idhalleri için 
müsaade verilmesile buna mü-
teferri muameleler Ziraat ve
kâletine aiddir. 

3203 sayılı kanun mucibince 
veteriner müstahzarlar için ya
pılacak murakabenin ifası şek
li Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Ziraat vekâletleri tarafın
dan müştereken tosbit olunur. 

MADDE 2 — Veteriner ta
babette kullanılan ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarları 1262 sa
yılı kanunun 5 nci maddesi hü
kümleri dairesinde veterinerler 
de yapabilirler. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
PEĞtŞTİRİŞl 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununa yeniden bazı hüküm
ler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket da
hilinde imal veya hariçten id-
hal edilib veteriner tababette 
kullanılan tıbbî ve ispençiyari 
müstahzarlar 14-V-1928 ta
rih ve 1262 sayılı kanun içine 
alınmıştır. 

Bu müstahzarların fennî tah
lil ve tedkikleri Ziraat vekâle
tinin tavassutile Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine ve de-
vaî kıymetinin tesbitinden son
ra kanunî müsaadesi Ziraat ve
kâletine aiddir. 

Bu suretle veteriner müstah
zarların 4 - VI - 1937 tarih ve 
3203 sayılı kanun mucibince 
yapılacak murakabe şekli Zi
raat ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletleri tarafından 
birlikte tanzim ve tesbit olu
nur. 

MADDE 2 — Maliye encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

XS. Sayısı: 25), 



Hü, 

MADDE 4 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı İspençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununun 
21 nci maddesi aşağıdaki tarzda 
tadil edilmiştir. 

(Bu kanunun suveri tatbiki-
yesi Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti tarafından müştereken 
tanzim olunacak bir nizamname 
ile tayin olunur. Nizamnamenin 
hükümleri veteriner tababette 
kullanılan ispençiyari ve tıbbî 
müstahzarlar hakkında Ziraat 
vekâletince takib ve tatbik olu
nur) . 

MADDE 5 — 1928 tarih ve 
1262 numaralı İspençiyari ve 
tıbbî müstahzarlar kanununun 
23 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir. 

(Bu kanunun ahkâmmı icra
ya Adliye, Maliye, Sıhhat ve iç
timaî muavenet ve Ziraat ve
killeri memurdur). 

8 - VI -1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
N. Tınaz 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M İ V. 
Yücel 
Ik. V. 

II. Çakır 
G. I. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
F. Okyar 

Da. V. 
Istanbulda 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alata.ş 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Ti. V, 
G. Ercin 

S. î. M. E.. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ 
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, Sıhhat ve içtimaî muave
net ve Ziraat vekilleri memur
dur. 

Zr. E. 

MADDE 3 — Sıhhat ve içti
maî muavenet encümeninin 3 
ncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Sıhhat ve içti
maî muavenet encümeninin 4 
ncü maddesi aynen. 

L(S. Sayısı : 25) 



Mal. E. 
- 9 — 
B. K. 

MADDE 3 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Maliyo encü
meninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, 
Gümrük ve inhisarlar, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

MADDE 4 — Maliye encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen. 

»&<i 
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S. Sayısı: 26 
Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/226) 

TC. 
Başvekâlet 12 - IX - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4927 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 9 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı nuucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Usbabı mucibe 

1 — Demiryolları, Posta ve Telgraf, Gümrük muhafaza teşkilâtının memur ve subayları hususî 
kanunlarına istinaden yaptırılan evlerde veya Hükümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş da
irelerde resmî işlere halel gelmemek şartile ailelerile birlikte oturmalarına müsaade edilmiş ve bun
lardan takarrür eden kira bedelleri de alınmakta bulunmuştur. 

2 — Jandarma teşkilâtı yurdun her yerine serpilmiş ve muhakkak ki yukarıdaki teşkillerden 
daha ağır şerait altında vazife gören bir teşekkül dür. Memleketin emniyet ve asayişi ile çok yakın
dan ilgili bulunan ve bu bakımdan işlerinin ve maiyetlerinin başından uzaklaşmamaları lâzım gelen 
jandarma subay ve karakol komutanlarının da ailelerile birlikte ayni bina dahilinde veya daireleri 
yakininde yapılacak binalarda oturmalarına mutlak surette müsaade edilmesine mecburiyet vardır. 
Netekim Avrupada ve komşu yabancı Devletlerde jandarma subay ve karakol komutanları maivetile 
birlikte ayni çatı altında ikamet etmekte ve tecrübenin verdiği amelî neticelere göre bundan başka 
suretle harekete imkân bulunmamaktadır. Bilhassa bazı vilâyetlerimizde kira evi bulmak müşkülâtı 
mevcud okluğu gibi bulunan evlerde jandarma kışla ve karakollarına çok uzak olduğundan bu yüzden 
karakollara veya jandarma dairelerine gündüz veya gece vukubulan müracaatlar üzerine yapılacak 
ani hareketler gecikmekte veya her hangi bir soygun ve asayişe müessir olacak vaka anında haber 
alınamamakta ve yahud derhal icabeden tedbirlere tevessül edilmemektedir. Ufak bir gecikme bazı 
hâdiselerin büyümesine sebeb olmaktadır. 

Gerek ev bulmak müşkülâtını önlemek ve gerekse jandarma komutanlarının maiyetleri başında 
ve resmî daireleri içinde veya yanında her zaman hazır bulunmaların] temin maksadile jandarma 
teşkilâtı için ev yapılmak veya müsaid olan yerlerde Hükümete aid binalarda jandarma subay askerî 
memur ve karakol komutanlarının ailelerile birlikte oturmalarına müsaade etmek zarurî bulunmakta 
olduğundan kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri bu mucib sebeblere dayanarak tanzim edil
miştir. 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/226 
Karar No. 14 

26 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 9 - IX - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
12 eylül 1939 tarih ve 6/4927 numaralı tezkere-
sile Yüksek Reisliğe sunulub Encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası Dahiliye vekilinin 
huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Şehir ve kasabalara uzak bulunan ve ailele-
rile birlikte oturmalarına elverişli kira evleri bu
lunmayan yerlerde vazife gören jandarma men-
sublarmm oturmaları için yapılacak bu evler 
hakkındaki Hükümetin mucib sebebleri Eneüme-
nimizce de muvafık görülerek kanunun birinci 
maddesindeki (veya) tabiri (ve) şeklinde tashih 
edildikten sonra kanun maddeleri aynen kabul 
edildi. 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye E. Reisi 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 
Antalya 

T. Sökmen 
Bingöl 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tilzün 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Balıkesir 
F. Tiridoğlu 

Bursa 

Bu M. M. 
Tokad 

Galib Pekel 

Antalya 
R. Kaplan 
Balıkesir 
S. Uzay 

Çorum 
Necmeddin Sahir F. Güvendiren t. Kemal Alpsar 

Erzurum 
N. Elgün 

Konya 
Ş. Ergun 

Trabzon 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kütahya 
S. Ertem 

Yozgad 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Zonguldak 
Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi Salise Abanozoğlu S. Korkmaz t. Etem Bozkurt 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 22 
Esas No. 1/226 

Yüksek Reisliğe 

- XII -1940 

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanıl) Başvekâle
tin 12 - IX -1940 tarih ve 6/4927 sayılı tezkeresi-
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahi
liye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize 
tevdi buyurulmakla Dahiliye vekili Fayık Öz-
trak ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu: 

Şehir ve kasabalara uzak bulunan veya ailele-
rile birlikte oturmalarına elverişli kira evleri bu
lunmayan yerlerde jandarma subay ve askerî me-
murlarile karakol komutanlarının ailelerine mah

sus ev yaptırılması maksadile lâyihanın hazırlan
dığı Hükümetin mucib sebeblerinin tedkikinden 
ve alınan izahlardan anlaşılmış ve heyeti umıı-
miyesi üzerinde cereyan eden müzakere sonunda 
bu ihtiyacın bütün memurlarımız için varid bu
lunduğu tasdik edilmekle beraber halen bunun is
tilzam edeceği masarifi karşılamak imkânsız gö
rüldüğünden encümen lâyihanın kabulü cihetine 
gidememiştir. 

Ancak şehir ve kasabalardan uzak mahallerde 
inşa edilmekte olan jandarma karakol binalarına 
cüzî ilâveler yapılarak karakol komutanlarile ai
lelerinin oturmalarına imkân verilmesi halinde az 
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masrafla büyük fayda elde edileceği kanaatine 
varılmış olduğundan bunu temin edecek şekilde 
bir lâyiha hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

, Muayyen bir tip üzerine yapılması lâzmıgelen 
bu ilâvelerin evvelce Nafia vekâletince karakol 
binaları için tesbit edilmiş bulunan plânlar üze
rinde tadilât yapılmak suretile temini muvafıkı 
mütalea edilmiştir. 

Encümenimiz ilâveten yapılacak bu inşaata 
müteallik masrafların bütçede ayrı bir kalemde 
görünmesini muvafık görmüş ve fakat bunun 
bütçenin tanzimi sirasında temini mümkün bu
lunduğundan lâyihaya bu yolda bir kayid ilâ
vesini lüzumlu bulmamıştır. 

Ailelerin ikametine tahsis edilecek kısımlar
dan ne suretle kira alınacağının lâyihaya der
cine dair bir teklif vaki olmuş ise de Gümrük 
teşkilâtı için yaptırılan binalardan alınanlara 
mümasil bir kira bedeli bunlar hakkında da tat

bik edilebileceğinden bu hususta bir hükmün 
lâyihaya konmasına lüzum görülmemiştir. 

Bu esasa göre yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî Heyetin tasvibine arzediknek üze
re Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

Beis 
Çorum 
/. Eker 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

B. Ünlü 
Kayseri 
8. Serim 
Ordu 

H. Yalman 

Reis V. 
Kastamonu 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya Mükeı 

İsparta 
Kemal Turan 
Kırklareli 
/>. Denker 

Seyhan 
S. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabçı 

Bursa 
iV. Ayaş 

İsparta 
-rem Karaağa* 

Kayseri 
F. Baysal 

• Konya 
A. H. Türel 
Trabzon 
Sırrı Bay 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkın
da kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şehir ve kasabalara uzak bu
lunan veya ailelerile birlikte oturmalarına elve
rişli kira evleri bulunmayan yerlerde vazife gö
ren jandarma subay, askerî memur ve karakol 
komutanlarının ve ailelerinin oturmaları için ev 
yaptırılır. 

Bu evlerin nerelerde yaptırılacağı her sene 
bütçesine bu husus için konulacak tahsisat ile 
birlikte tayin ve tesbit olunur. Bu yerlerde Hü
kümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş 
dairelerde resmî işlere halel vermemek şartile, 
subaylarla askerî memurların ve karakol komu
tanlarının ve ailelerinin oturmalarına müsaade 
olunur. 

MADDE 2 — Yukarıdaki madde hükmünden 
hangi subay, askerî memur ve karakol komutan
larının istifade ettirileceği Dahiliye vekâletince 
tayin olunur. 

Bunlardan alınması lâzımgelen kira bedelle-
rile tefriki mümkün olmayan yerlerde elektrik, 
su ve bunlara benzer sarfiyat karşılığı olarak 
alınacak para mikdarı Dahiliye vekâleti ile Ma
liye vekâletince tayin olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

9 - IX -1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 

M i V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Ur. II. Alata§ 

Mü. V. 

ş-
A. 

R 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
F. Okyar 
Ha. V. 
Saraçoğlu 

Na. V. 
F. Cebesoy 
G. I. V. 
Karadeniz 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağraiı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

DAUİUlYE ENCÜMENİNİN I)EĞtŞTli;ÎŞİ 

Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkın
da J;anun lâyihası 

MADDE 1 — Şehir ve kasabalara uzak bu
lunan ve ailelerile birlikte oturmalarına elverişli 
kira evleri bulunmayan yerlerde vazife gören 
jandarma subay, askerî memur ve karakol ko
mutanlarının ve ailelerinin oturmaları için ev 
yaptırılır. 

Bu evlerin nerelerde yaptırılacağı her sene 
bütçesine bu husus için konulacak tahsisat ile 
birlikte tayin ve tesbit olunur. Bu yerlerde Hü
kümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş 
dairelerde resmî işlere halel vermemek şartile, 
subaylarla askerî memurların ve karakol komu
tanlarının ve ailelerinin oturmalarına müsaade 
olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Şehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edilen 
jandarma karakol binalarına karakol komutanı 
ile ailesinin ikameti için ilâve yapılması hakkmda 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma karakolları inşası 
için her sene bütçelerine konulan tahsisatla şe
hir ve kasabalardan uzak yerlerde yapılacak 
karakol binalarına o karakollarda ailelerile bir
likte ikamet edecek karakol komutanlarına mah
sus muayyen tiplerde ilâveler yaptırılmasına 
Dahiliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 
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