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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihasının muvakkat bir 
encümende tedkikı kararlaştırıldıktan sonra, 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtına, 

Derince travers fabrikasının Devlet demiryolları 

kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı ve 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reisvekili 
Aydın 

Kâtib 
Gazianteb 

Kâtib 
Hatay 

ve limanları işletme umum müdürlüğüne devrine dair Dr. Mazhar Germen lîekir Kaleli Hamdi Selçuk 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine da

ir 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/450) (Ruznameye) 

2 — Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 
1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/267) (Ruznameye) 

3 — Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıs
lara aid mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/407) (Ruznameye) 

4 — Isveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müte
harrik levazımının Türkiyeye idhalleri mühletinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktı-
sad encümenleri mazbataları (1/494) (Ruznameye) 

5 — Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye, 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/225) (Ruzna
meye) 

6 — Türkiye - Almanya arasında imzalanmış olan 
ticarî mübadelelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı 
(B. I) listesinde isim tashihi yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazba
taları (1/499) (Ruznameye) 

7 — Tükiye - Fransa ticaret, kontenjan ve tediye 
anlaşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümen
leri mazbataları (1/501) (Ruznameye) 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİBLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Cavid Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

w»w» 

SUALER VE CEVABLAR 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, asker aile
lerine yardım sekli hakkında suali ve Dahiliye ve
kili Fayı/c Öztrakın şifahî cevabı 

Asker ailelerine yardım şekli hakkında sual 
Ankara 

ı 6 - XII -1940 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki suallere Dahiliye vekili tarafından 
şifahî cevab verilmesini diler, saygılarımı suna
rım. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

1 — Askere alınanlardan fakir olanlara 
yardım membaları ve bu membalardan istifade 
yolları nelerdir ? 

2 — Yardımdan hâsıl olan para ve eşyanın 
fakir ailelere tevziinde tutulan usul nedir? Ve 
bu yolun âdilâne ve memnun edici olduğuna 
Vekâlet kani midir? Yoksa ikmaline doğru gi
dilmesi düşünülmekte midir?. 

REÎS — Söz Dahiliye vekilinindir. 
DAHİLİYE V. FAYİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 

— Arkadaşımın suallerine cevab vermezden ev
vel müsaadenizle bu yardım keyfiyetine müte
allik olan kanun hükümlerimizi burada, huzuru-

— 70 
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nuzda okumak istiyorum. 

Bu hükümler askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 71, 72 ve 73 ncü maddelerinde ve Köy ka
nununun 13 ncü maddesinin 19 ncu fıkrasında 
mevcuddur. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 71 nci 
maddesi şudur : 

«Hazar ve seferde 45 günden ziyade müddet
le askerde bulunanların yiyecek vesair ihtiyaç
ları ötedenberi kendileri tarafından tedarik 
olunan ve başkaca muavenet edecek kimseleri 
ve rayici mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını 
temin edebilecek servet ve gelirleri bulunmadığı 
mukim bulundukları mahalle ve köy ihtiyar 
heyetlerince tebeyyün edenlerin hanelerindeki 
usul ve furu ve zevce ve erkek ve kızkardaş-
larma askere gittikleri günden terhisleri ta
rihine kadar mahalle ve köylerinde bulunub 
askere alınmamış olanlar yardım etmeğe mec
burdurlar. İşbu yardımın ne suretle yapılacağı 
mahalle ve köy ihtiyar meclis ve heyetlerince 
tesbit ve onlar vasıtasile ifa olunur. Hükümet 
Rüesası ve mahallî belediyeleri bu hususu takib 
ve temin ve âdilâne bir sureti tatbikini mura
kabe ile mükelleftirler. 

İşbu heyetlerce tesbit olunan yardımı yap
maktan imtina edenler hakkmda mezkûr heyet
lerin mazbatası üzerine Tahsili emval kanunu 
tatbik olur.» 

72 nci maddesi de şudur : 
«Yardım edeceklerde ahvali maliye veya 

vücud sağlamlığı şarttır. Firarda ve izinsiz bu
lunanların ailelerine yardım yapılmaz.» 

73 ncü madde : 
«Vakti seferde yapılacak yardıma idarei 

hususiye ve belediyeler de iştirake mecburdur.» 
Köy kanununun 13 ncü maddesinin 19 ncu 

fıkrası da şöyledir : 
«Köy halkından askerde bulunanların ve 

bakacağı olmayan öksüzlerin tarlalarını, bağ ve 
bahçelerini (İmece) yolu ile sürüb ekmek, har
manlarını kaldırmak,» 

Bu da köyün mecburî vazifeleri arasındadır. 
Bu okuduğum kanun maddelerinden anla

şılıyor ki, bu vazife esas itibarile köy ve mahal
lelerin ihtiyar heyetlerine tevdi edilmiş olmak
la beraber, bu mükellefiyetin matrahı, nisbeti, 
cibayet usulü tayin edilmemiştir. Köy ve ma
halle ihtiyar heyetlerinin takdirine terkedilmiş
tir. Mükellefiyetin tatbiki için ayrıca bir teş
kilâtta yapılmayarak doğrudan doğruya ihtiyar 
heyetleri tarafından görülmesi kabul edilmiş
tir. Bunların vazifelerini iyi ifa etmeleri için de 
belediyelerle, mahallî Hükümet reislerine takib 
ve murakabe vazifesi verilmiştir. Dahiliye ve
kâleti de bundan dolayı, bu işle alâkadar olarak 
onun takibi, tanzimi ve âdilâne surette cereya
nının temini ile kendini mükellef görmüştür. 

Demin arzettiğim gibi bu mükellefiyetin 
matrah, nisbet ve cibayet usulleri tayin edilme-

— 71 

yib açık bırakılması, bizim anladığımıza görâ 
Öyle bir sebebe müstenid olacaktır. Bu* yar
dımı ifa ile mükellef olan köylerin adedi 40 
bin raddesinde ve mahalleler ise keza binlerle
dir. Bunların her birisinin hususiyetleri, kud
retleri ve kabiliyetleri, yapacakları işler müte-
haliftir. Yardım görecek ailelerin ahval ve 
vaziyetleri de elbette birbirine müşabih değil
dir. Bu sebeble bunları bir kaide ve zabıta al
tına almayı Yüksek heyetiniz muvafık görme
yerek mahallelerine terketmiş bulunuyor. 

Bu tarzı tatbik bizim gördüğümüze göre 
köylerde daha iyi netice vermiş bulunmaktadır. 
Çünkü köylerde yapılan yardım daha ziyade 
aynî ve bedenî olarak cereyan etmektedir. Ora
da bulunan insanlar birbirlerini daha iyi tanır, 
aralarında komşuluk ve akrabalık gibi bir ta
kım münasebetler vardır, ihtiyaçlarını daha 
iyi takdir ederler. Bu tarz mükellefler için de 
daha ziyade huzur verecek mahiyettedir. Açık
tan bir yardım almaktan daha iyidir. Yalnız 
şehir ve kasabalarda iş bazı şekiller arzetmiştir. 
Bilhassa büyük şehirlerde muhtelif semtler bir 
defa malî kudret itibarile büyük tehalüf gös 
termektedirler. Bazı semtler daha zengin, ba
zı semtler daha fakir... Buna mukabil askere gi
denlerin nisbeti birine nazaran diğerininki 
daha müsaid değildir. Fazla olarak fakir semt
lerde yardıma muhtaç olan aileler daha fazla
dır. Zengin semtlerde bu kabîl aileler daha az
dır. Bunun tabiî neticesi olarak fakirlere daha 
ağır mükellefiyetler düşüyor, zenginlere daha 
hafif. Tatbikat bize bu mahzuru gösterdiği za
man çarelerini aradık. Evvelâ şehir ve kasa
balarda vazifelerin mahalle heyeti ihtiyariyele-
ri tarafından gördürülmesine imkân bulamadık. 
Çünkü zaten heyeti ihtiyariye diye bir şey kal
madı. 

Muhtarlıklar ilga edilince, onun neticei 
tabiiyesi olarak ta ihtiyar heyetleri ilga edil
di. Şu halde biz şehir ve hasabalardaki beledi
yeleri bütün bunların yerine kaim farzettik. 
Şehir ve kasabaları birer kül olarak kabul et
tik. Kendi içlerinde bulunan muhtacı muave
net asker ailelerine topyekûn olarak yardım 
edeceklerdir, dedik. Evvelâ böyle bir tebligat 
yaptık. Bunu tatbika başladılar. Biraz sonra 
usul noktasından da bunun biraz daha tanzimi
ne lüzum gördük. Bunu da bir talimatname ile 
tanzim etmek yoluna girdik. Bu talimatname 
icra Vekilleri Heyetince tasdik edildi ve 5 
eylül 1940 tarihli Resmî gazetede ilân edildi. 
Buna göre toplanan yardımın tevziinde takib 
edilen usul şudur : Kendilerini yardıma muh
taç telâkki eden aileler belediyelere veya şu
belerine, köylerde de muhtarlara ve ihtiyar 
heyetlerine müracaat ederler. Tahkikat netice
sinde bunlarm yardıma muhtaç oldukları te
beyyün ederse kendilerine her ay yardım ya
pılır ve bordroya girerler. 
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Şimdiye kadar bütün memlekette kendile

rine 'yardım yapılmadığından veya yapılan 
yardımın azlığından dolayı doğrudan doğruya 
ve vasıta ile bize yapılan şikâyetlerin adedi 
31 dir. Bunların hepsi takib edilmiş ve içle
rinden yardıma muhtaç ve lâyık olan ailelere 
yardımlar yapılmıştır. 

Mükellefler noktai nazarından adalete ne 
dereceye kadar riayet edildiği keyfiyeti de bi
ze gelen müracaatlere göre ölçülmektedir. Şim
diye kadar vaki olan şikâyetler, birisi şifahî 
ve bilvasıta ve diğeri tahrirî ve doğrudan doğ
ruya olmak üzere ikiden ibarettir, Yani kabi
liyetlerinin üstünde kendilerine mükellefiyet 
tahmil edildiğinden şikâyet eden şimdiye ka
dar iki kişi olmuştur. Şimdiye kadar tatbikat
ta memnuniyetle gördüğümüze göre kanunla
rın kendilerine temin ettiği hak ve menfaat
lerden lâyıkile istifade etmeyenler kolaylıkla 
müracaat ediyorlar ve müracaat edecek yer 
bulabiliyorlar. Bize yapılan bu müracaatlerin 
adedine bakarak anlıyoruz ki, yapılacak yar
dımlar yapılabiliyor. Bunun bilhassa köylerde 
olanından daha çok memnunuz. 

Arkadaşımızın sualinde bir nokta daha var
dır. Bu günkü vaziyetten memnun olub ol
madığımızı ve daha iyisini arayıb aramadığımı
zı soru3''orlar. Yüksek Heyetin de malûmudur 
ki Cumhuriyet Hükümetinin şiarı bulunduğu 
vaziyette kalmak değil, daha iyisini aramak
tır. Tecrübelerin bize öğrettiği vaziyetlere 
göre daha iyisini aramaktan hali kalmadık. 
Bunun komşu yardımı şeklinden çıkarılıb, doğ
rudan doğruya bir Hükümet vazifesi olarak ele 
alınması Başvekâlete teklif edildi. Başvekâlet 
işi tedkik ettirmektedir. Daha iyi usul bulduğu
muz zaman onun memnuniyetle tatbikine geçece
ğiz. Bilmiyorum, arkadaşımı tatmin ettim mi? 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bu su
alin hikmeti ne asker evlâdlarnnıza yapılan ve
ya yapılacak olan fedakârlıktan çekinmeğe ma
tuf veyahud bu fedakârlığın azaltılmasına ma
tuftur, ne de bu işlerin heyeti umumiyesinde 
her hangi bir sui istimalin, her hangi fena niye
tin vaki olduğuna aid bir işarettir. Hepimiz 
biliyoruz ki, askere almanın, kendi evlâd ve ai
lesi üzerinde Devletin alâkasını görmesinden 
mütevellid emniyetidir. Devletin ve milletin 
emniyetini temin eden cephenin kudreti, geri
lerinin kuvvet ve emniyetine bağlıdır. Onun 
içindir ki asker ailelerine yardım davası, ,evve-
lü ahir, Hükümetimizin hayatî yürüyüşünde ka-
nunlarile ele aldığı mesaildendir. Nitekim Da
hiliye vekilimiz, gerek askerî mükellefiyet ka
nununda, gerek köy kanununda buna aid olan 
fıkralardan bahsetti. Benim asıl ehemmiyet ver
mek istediğim nokta, nıevcud mevzuatımızın mu
ayyen bir şekil göstermeyib, asker ailelerine yar
dım keyfiyetinin mahalle muhtarlarına veya 
mahalle ihtiyar heyetlerine veyahud onların ye

rine kaim olan belediyelere bırakılmış olmasın
dan husule gelen teşevvüş, nizamsızlık ve mü
kellefiyet şeklinde tarhu tevzi edilen yükün 
arasındaki nisbetsizlik ve müsavatsızlıktır. Hal
buki Devlet denilen kuvvetin yegâne şiarı, va
tandaşlara tahmil ve tevzi edilen mükellefiyetin 
mümkün olabildiği kadar adalete makrun olma
sını temine matuftur, işte mevcud kanunları
mızın bu noktalarını, yani köy ve mahalle muh-
tarlarile belediyelere bırakmış olmasından husu
le gelen kötülüklerden ve yanlışlıklardan bir kaç 
misal söylemek suretile Dahiliye vekilimizin 
nazarı dikkatini celbetmek istedim. Çok şayanı 
şükrandır ki, buyurdukları gibi, daha mükem
mele doğru gitmek şeklinde olması icab eden 
Cumhuriyetin şiarına tevfikan bu işe teşebbüs 
etmişlerdir. Bu teşebbüsü yapmış olmaları biz
zat yapılmakta olan işlerin sakatlığına delâlet 
eder. Kanun mahalle ve köy muhtarlarını bu 
işlerle mükellef kıldığı halde bunların tatbikat
taki zorluklarını ve münasebetsizliklerini ve 
adaletsizliklerini, istemiyerek yapmanın önüne 
geçmiş olmak için, Dahiliye vekâleti bir tali
matname yapmıştır. O talimatnameyi okuduk
tan sonra kendi kendime düzenli bir iş yapmış 
olmak için, bir taraftan kanun mahalle muh
tarlarına ve belediyelere bu işi bırakırken di
ğer taraftan bundan doğacak kötülüklerin önü
ne geçmek için çok dikkat ettiklerini gördüm. 
Fakat bir talimatnamenin kanun karşısındaki 
aczi ve nüfuz kabiliyeti nazarı dikkate alınacak 
olursa, ben kendi hesabıma, o talimatnamelerin 
daha çok sakatlık meydana getirdiklerine şahid 
oldum. Meselâ talimatnemede kimlerin yardım 
edeceğine dair tebligat yapılacağı yazılıdır. Böy
le bir tebligattan kimsenin haberi yoktur. Bu 
bir, ikincisi; her kesin iktidarına göre mükelle
fiyet tahmil edileceği evvelâ belediyede bir büro 
teşekkül edeceği, o büro mükellefiyet mikdarı-
nı tesbit ederek belediye encümenine gideceği, 
belediye encümeni tasdik ettikten sonra kendi
sine tebliğ edileceği ve her ayın ilk haftasında 
bu paraların veyahud ayniyatın tahsil olunub 
asker ailelerine verileceği talimatta musarrah 
iken bunların heyeti mecmuasının hiç birisinin 
bu şekilde olmadığını bizzat merkezi hükümetin 
güzel bir misal teşkil etiğini söyliyebilirim. As
ker ailelerine yardım için alman paraların mak
buzunun altında der ki: « Bu mükellefiyet bek
çi parasını geçemez. » Yani bu demektir ki, her 
bekçi parası veren, asker ailelerine de bu mik-
dar dahilinde yardım edecektir. Her kesin ik
tidarına göre bir mükellefiyet tahmil edilecek
ken, bekçi parası ile mütevazi bir şekilde yeni 
bir mükellefiyet tahmil eden bir usul görüyo
ruz. Asker ailelerine yardım parası mukabilinde 
verilen makbuzun altmda böyle yazılıdır. 

Ben 50, kuruş 100 kuruş bekçi parası veri
yorum, nisbetsizliklerinden sarfı nazar. Bekçi
lerin tahsildarlık yapmalarının önüne geçmek te 

72 — 
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ayrı bir meseledir. Makbuzların altında belediye 
marifetile tahsil olunur diyor. Belediye bekçiyi 
maliye namına kanunun emrettiği bir parayı 
nasıl tahsille mükellef tutar? Ümid ederiz ki 
Dahiliye vekili yakın zamanda bunu da kaldır
mış olur. Zannederim vatandaşlar ellerinden ge
len yardımı yapmağa çalışıyorlar. Fakat bunun 
tahsildarlığını bekçi yapıyor. Tahsilatta Hükü
metin mal üzerindeki murakabesinden, mükellef 
hiç bir zaman endişe etmemeli ve bunu onun 
kafasına yerleştirmelidir. İstanbulda ise bazı 
adamların maaşından tevkifat yapılıyormuş. 
Yani İstanbulda belediyenin, falan encümenin 
bulduğu yol, Ankaranın bekçi parası, îstanbu-
lun bilmem nesi oluyor. Şunu da şayanı dikkat 
olmak üzere söyliyebilirim ki, mebus bir arka
daşın hanımı tanıdığı bir kaç hanımla birleşe
rek, sureti mahsusada, fakru haline binaen iane 
ile baktıkları bir ihtiyar kadından, mücerred 
bir evi, kulübesi bulundu diye kendisinden 25 
kuruş bekçi, 25 kuruşta asker ailelerine yardım 
parası isteniyor. Kendisi iane ile geçinen bir ih
tiyar kadından mücerred bekçi parasını vesile 
ittihaz ederek para istemek tabii yolsuz bir şey
dir. İstanbul maaşattan kesiyor, maaşata doku-
nulmaması esbabı düşünüldüğü içindir ki barem 
kanununun doğmasına yegâne sebebdir. 

Hulâsa arkadaşlar, maksadım bir mükellefi-
yatın kıstasında, vahidi kıy asisinden vazıı kanu
nun alâkası bulunmaz, bu ölçü, köy muhtarla
rına, mahallî ihtiyar heyetlerine ve bilhassa mü
kellefiyetin şeklini tayin iktidarından âciz bu
lunan heyetlere bırakılırsa bundan adaletsizlik 
doğacağına itimadımız vardır. Nitekim hatır
larsınız; okturvayı bile belediye meclislerince 
takdir olunduğu ve belediye meclisleri de o şe
hir ve kasabanın güzidelerinden teşekkül etmiş 
olduğu halde eşya üzerinde husule getirdiği 
adaletsizlikten dolayı kaldırdık, yerine yeni bir 
usul koyduk. Tayyare cemiyetlerinin bir zaman 
şu veya bu şekilde almış olduğu paraların hu
sule getirdiği inikâsat bizi yeni bir tedbir alma
ğa şevketti. Vatandaşın hissiyatı hamiyetkâ-

REİS — Ruznaıneye devam ediyoruz. 
/ ----- Askerî mühendislerle fen memurlarına 

verilecek ihtisas ücretleri Juıkkındaki 2204 sayılı 
kanunun birinci maddesinin (C) fıkrasının tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/280) [1| 

TEFSİR FIKRASI 
2204 sayılı kanunun birinci maddesindeki 

«C» fıkrası hükmü «B» fıkrasına şamil olma-
yıb «A» fıkrasına aiddir. 

[1] 31 sayılı beısmayazı zabtın sonundadır. 

.! ranesini teşvik yolile bu gün Tayyare Cemiye-
| tine, Kızılaya yardım ediliyor. Bu bir teberru-
| dur, buna bir diyecek yok. Hava kurumuna, 

Kızılaya teberrular vaki oluyor. Bunlar bir ia
nedir. Fakat bütün bunların yanı başında asker 
ailelerine yardım bir mükellefiyettir amma şekli 
her tarafta başkadır. Bence önüne geçilmesi lâ
zım gelen bir keyfiyettir. 

Arzetmek istediğim nokta şudur : Ankara 
ve İstanbul gibi iki şehirde vahidi kiyasilerde bu 
kadar azametli bir fark bulunursa artık köylerin 
vahidi kıyasisinin ne olacağını düşünmekte hak
kımız vardır. Onun için muhterem Dahiliye ve
kilinin bize tebşir ettiği, nisbetsizlik ve prog-
ramsızlık şeklindeki adaletsizliği kaldırarak bu
nu bir Hükümet meselesi olarak ele almak keyfi
yeti yerindedir ve isabetli bir meseledir. Çok 
rica ederim, Dahiliye vekili arkadaşımı bir nok
tada tashih etmek istiyorum, nazarı dikkate al
sınlar : kendilerine yardım yapılmamasmdan ve
ya az yapılmasından mütevellid 31 şikâyet ya
nında, iki tane de yardım mükellefiyeti üzerinde 
şikâyet vuku bulmuş. Lütfetsin, bu gibi mese
lede şikâyet etmiş olmanın ne kadar güç ol
duğunu takdir etsinler, yardım parasının çoklu
ğundan bir adamın şikâyet etmesi için fevka
lâde muztar kalmış olduğunu nazarı dikkate al
sınlar. Çünkü bu adamın alacağı cevab; bu pa
ra nereye gidiyor, bilmiyor musun? gibi vatanî 
düşüncesi üzerinde itaba maruz kalıyor. Zaten 
meselenin mahiyeti, nisbetsizliktir. Bu keyfî ha
reket, keyfi hareket demekten maksadım, sui ni
yete müstenid değil, takdirde hataya sebebiyet 
verilecek bîr mesele olduğu için önüne geçilme
si çok lâzım bir mesele telâkki ediyorum. Bü
tün muamelâtı milleti nizama koymak hususunda 
kendisinin zihniyetine yakından vâkıf olduğum 
muhterem Vekil arkadaşımız tebşiratile, bu yo
lun çıkmaz olduğunu ve memnuniyet verici 
şekilde olmadığı cihetle düzeltilmesi lâzım gel
diğini söylediler. Kendi hesabıma burada tat
minkâr cevabı almış olmam dolayısile kendile
rine teşekkür borcumu eda ediyorum. 

REİS — Tefsir fıkrası hakkında bir müta-
lea var mı? Tefsir fıkrasını yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cum
hur Filârmonik orkastrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulma
sı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/484) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 14 ncü inikad zabtın-
deıdır. 
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REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 

maddelere geçiyorum. 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası tarafından verilecek tem
sil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet konservatuvarı ile Ri

yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tarafın
dan verilecek umumî temsil ve konserler giriş 
ücretine tâbidir. Bu ücretlerin azamî ve asgarî 
hadleri ile ne suretle tahsil oluncakları Maliye 
ve Maarif vekillikleri arasında tesbit olunur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aşağıda gösterilmiş olan zevat 
bu temsil veya konserlere ücretsiz olarak girer
ler ve bunlardan hiç bir resim alınmaz: 

A - Temsil ve konserlerde hazır bulunmala
rına Konservatuvar idaresince lüzum görülecek 
talebeler, 

B - Maarif vekilliğinin tayin ve tesbit edece
ği vazifeli memurlar ve Konservatuvar öğret
menleri, 

C - Maarif vekilliğinin temsil ve konserlere 
davetlerini faydalı göreceği zatlar, 

D - Temsil ve konserlerde o geceki programa 
dahil eser sahibleri (Konser ve temsillerde eser 
sahiblerine ücretsiz olarak ayrıca dört yer tef
rik edilir). 

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

MADDE 3 — Muayyen zamanlarda Maarif 
vekilliğince tertib edilecek umumî veya hususî 
ve davetiyeli temsil veya konserler giriş ücre
tine ve hiç bir resme tâbi değildir. 

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

MADDE 4 — Maarif vekilliğinin müsaadesile 
amme menfaatlerine hadim cemiyetler menfaa
tine bu kanunun hükümleri dahilinde verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretleri ve safi ha
sılatın tesbiti şekli Maliye ve Maarif vekillikleri 
tarafından tayin edilir ve safi hasılat bu cemi
yetlere terkolunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Devlet hinini mütedavil sermayesi hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/515) [1]. 

REÎS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki 
kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 5 - VI -1939 tarih ve 3631 sa
yılı Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkın
daki kanunun birinci maddesile tesis olunan 
(Devlet kinini mütedavil sermayesi) 400 000 
liraya çıkarılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
leri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Emniyet teşkilâtı kanununun 49 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları (1/462) [2]. 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Emniyet Teşkilât kanununun 49 ncu maddesine 
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 stajyer ücretlerinin verilmesine devam olu
narak mekteb ve enstitüdeki iaşe masrafları bu 
ücretlerden kesilir.) 

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

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

[1] Birinci müzakeresi 14 ncü inikad zabtın-
dadır. 

[2] Birinci müzakeresi 15 nci inikad zabtın
dır. 
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REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Madde kabul olundu. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dakiliye ve Maliye vekilleri mamurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Madde kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
olundu. 

5 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Rılıhat ve içtimaî muavenet, 
Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/175) [1]. 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununa ye
niden bazı hükümler ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Memleket dahilinde imal ^eva 

hariçten idhal edilib veteriner tababette kul
lanılan tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 14-V-
1928 tarih ve 1262 sayılı kanun içine alınmıştır. 

Bu müstahzarların fennî tahliİ ve tedkikleri 
Ziraat vekâletinin tavassutile Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletine ve devaî kıymetinin tes-
bitinden sonra kanunî müsaadesi Ziraat ve
kâletine aiddir. 

Bu suretle veteriner müstahzarların 4-VI-1937 
tarih ve 3203 sayılı kanun mucibince yapıla
cak murakabe şekli Ziraat ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletleri tarafından birlikte 
tanzim ve tesbit olunur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 2 — Veteriner tababette kullanılan 
ispençiyari ve tıbbî mustahzarlan 1262 sayılı 
kanunun 5 nci maddesi hükümleri dairesinde 
veterinerler de yapabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Gümrük ve inhisarlar, Sıhhat ve içti
maî muavenet ve Ziraat vekilleri memurdur. 

[1] Birinci müzakeresi 15 nci inikad zabtında-
dadtr. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kanunun heyeti umumiyesi kabul olundu. 

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

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

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. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur, reye arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul olundu. 

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

REÎS —, Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini Yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — Belediyeler imar heyetinin fen işleri 
teşkilâtına dair 3042 sayılı kanuna bir madde 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (1/480) [2]. 

REÎS — Lâyihanm heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına 
aid 3042 sayılı kanunu değiştiren kanun 
MADDE 1 — 2763 sayılı kanun mucibince 

teşekkül eden îmar heyetinin fen işlerine bak-

[1] Birinci müzakeresi 15 nci inikad zabtın-
dadır. 

[2] 29 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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mak ve bu heyete bağlı olmak üzere kullanıla
cak mutahassıs, yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar, fen memuru, memur ve 
müstahdemlerin ücret ve harcırahlarile alât 
ve vesaiti fenniye, kırtasiye ve matbu evrak, de
mirbaş, mefruşat tenvir ve teshin, posta, telgraf 
ve telefon icar bedelleri, melbusat ve sair bil
cümle mütefrrik masrafları belediyeler bankası 
kanun ve nizamnamesi mucibince belediyelere 
dağıtılacak temettü hisselerinden verilir. 

REİS — Mütaîea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 2 — Belediyeler imar heyetinin 
fen işlerine bakan fen heyetile memur ve müs
tahdemlerinin kadro ve bütçesi belediyeler İmar 
heyeti tarafından tanzim ve Dahiliye vekili ta
rafından tasdik olunur. 

Bu bütçe tutarma tekabül edecek mikdarda 
belediyeler temettü hissesinden bankaca ayrı-
la,cak para Dahiliye vekâleti namına açılacak 
bir hesaba nakledilir. 

Birinci maddede yazılı ücret ve harcırah ve 
diğer masrafların tutarı belediyelere dağıtıla
cak temettü hissesinin azamî % 75 ini tecavüz 
edemem. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 3 — 3042 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar 
mey enler... Madde kabul olundu. 

Et-

MADDE 4: — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Madde ka.bul olundu. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmemiş olan arkadaş var

sa lütfen reyini versin. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8 — Telgraf ve tele/fon kanununun 7 nci mad
desinin tadiline dair 1899 say ıh kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa encümeni mazbatası (1/522) [İJ 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 30 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 

Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini 
tadil eden 1899 numaralı kanunun 1 nci mad

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1899 numaralı kanunun 1 nci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Seferde orduya aid müstacel ve adi telgraf
lar ve konuşmalar mütekabilen müstacel ve adi 
telgraflara ve konuşmalara tercih olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; bu maddenin iki noktası hakkında mü
talea arsetmek istiyorum .Birinci nokta « Dev
let » kaydidir. İkinci nokta ise bir açık kal
mış cihettir. 

Birinci nokta : Hükümetin teklifi bendeniz-
ce daha muvafıktır. Hükümetin teklifinde mut
lak olarak « Devlete aid müstacel ve adi.... » de
niyor. Nafıa encümeni bunu tahdid ediyor, 
« Orduya aid müstacel ve adi.... » diyor. Hükü
metin teklifi mucibince (Devlet) mefhumu alın
mış olsaydı orduya aid muhabereler de onun, 
şümulüne, zımnına girerdi. Harb halinde, sefer
berlikte, bu mefhumda ordu muhaberatı da da
hil olduğuna göre, müstaceliyeti varid görülmesi 
lâzım gelen bütün Devlet muhabera/tı da bunun 
şümulüne girmiş olurdu. Tatbik cihetine gelin
ce; tatbikatta gerek umumiyetle Devlete, gerek 
Devletin zımnında orduya taallûk eden ve müs
tacel olanlar ayrıca bir talimatname ile tesbit 
edilir ve muhabere memuru da talimatnameyi 
intizamla ve muttariden bu madde hükmüne 
göre tatbik eder, Bir de Nafia encümeni mu-
cib sebebler lâyihasında bu tadili yaptığından 
bahsederken « amme hizmetlerinin sekteye uğra
maması » şeklinde bir kayid ilâve ediyor, Bun
dan maksad, öyle zannediyorum ki Hükümetin 
mucib sebebler lâyihasında kullandığı « amme 
menfaatları » olacaktır : Bunun yerine kullanıl
mıştır, « Amme hizmeti » tabiri ile burada ile
riye sürülmek istenilen tadil lüzumunun tama
men aksi iltizam edilmiş oluyor. Yani amme hiz
metleri kaycli, Nafia encümeninin iltizam etti
ği maksadın lehinde değil aleyhinde olur. Son
ra yine birinci maddede : « Seferde Devlete aid 
müstacel ve adi telgraflar ve konulmalar müte
kabilen müstacel ve adi telgraflara ve konuşma
lara tercih olunur » deniyor. Bu tercihte yer 
tutan ikinci nevi telgraflar, mucib sebeblerde 
görüldüğü üzere, hususî telgraflardır. Fakat bu
rada « hususî » kaydi yoktur. Alelıtlak « müs
tacel ve adi » deniyor. Kanunun sarih olması 
icab eder. Buraya « hususî » kelimesi yazılma
lıdır. Bu mülâhazalarıma binaen ya Hükümetin 
teklifinde olduğu gibi « Devlete » tabirini başa 
koyarak « Orduya aid müstacel veya adi telgraf
lar » kaydi ilâve edilmemeli. Yahud « Devlete 
ve bilhassa orduya aid » diyerek Devlet bütün 
şümulü ile başa alındıktan sonra ehemmiyeti 
mahsusası dolayısile ordu da ona mülhak olarak 
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ilâve olunmalıdır. Maddenin ikinci fıkrasına; 
« hususî » kaydini de ilâve etmeli ki vazıı kanu
nun maksadı tamamile teayyün ve tebellür et
sin. Bu mülâhazam hakkında muhterem encü
menin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 

REİS — Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki lâyihaya rey vermeyen varsa lütfen 
reylerini versinler. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Arkadaşlar bu, 1899 numaralı kanunun 
tadili hakkında bir kanun lâyihasıdır. 1899 nu
maralı kananda telgrafların mahiyetine göre 
hangisinin daha evvel çekileceği zikredilmişti. 
Meselâ ilk çekilecek telgraflar « Devletin emni
yet ve asayişine müteallik » diye tasrih edilen 

-telgraflar, ikincisi, yıldırım telgrafları ve sai
re. Encümende bunu müzakere ederken « Dev
lete aid » tabiri üzerinde durduk. Meselâ her 
hangi bir kadastro memurunun başka bir ka
dastro dairesinden soracağı bir sual de Devlete 
aiddir. Fakat asayişe aid telgraf buna tercihan 
çekilecektir . 

Sefer vaziyeti düşünülmemiştir. Sefer vazi
yetinde askere aid olan telgraflar nasıl çekile
cektir, Devletin diğer telgrafları gibi midir? 
Bu kanun o maksadla gelmiştir. Malûmu âli-
nizdir ki memleketin emrü müdafaasına teal-
lûk ettiği için orduya aid telgrafların her tür
lü telgrafa tercih edilmesi lâzımdır. Bu sebeb-
le buraya «ordu» tabirini koyduk. Çünkü Dev
letin şuabatı çoktur ve bunların işleri müsta
cel değildir. Fevkalâde hallerde diğer hususî 
eşhasa aid gayet mühim telgraflar olabilir ve 
bunlara Devletin her hangi bir telgrafını ter
cih etmek doğru bulunmıyabilir. Zannederim 
Hükümet te bunu istemiyor (Doğru, doğru ses
leri). Yalnız sefer kaydini koyduk. «Orduya 
aid» tabirinden maksad, mazbatamızda gayet 
iyi tavzih edilmiştir. Gerek ordu makamatı ta
rafından sivil bir makama ve gerek her hangi 
bir sivil makam tarafından orduya çekilsin, 
bunlar, orduya aid telgraflar olarak addolun
muştur. Zannederim Hükümetin istediği de bu 
idi/ 

Sonra, arkadaşımın söylediği diğer bir keli
me, (mütekabilen) kelimesi vardır. (Mütekabi-
len) den maksad, telgrafların mahiyetine na
zaran keşide sıraları yazıldığını 1899 numaralı 
kanunun ihtiva ettiğini söylemiştim. Orada 
müstacel telgraflar, Devlete aid ve yıldırım tel
grafları ve saire gibi sıraya konmuştu. Bura-

j daki (mütekabilen) den maksad oradakilere 
karşılık olmak üzere ordunun keşide edeceği 

I ve orduya keşide edilecek telgrafların ona ter
cih edileceğine dairdir. Tensib ederseniz (mü
tekabilen) yerine (diğer) de konabilir. Bun
da bir mahzur görmüyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bendeniz maru
zatımda (mütekabilen) kelimesine asla ilişme
dim. Arkadaşım bu kelime üzerinde bendenize 
niçin cevab vermek lüzumunu gördüler anlaya
madım. 

İkinci nokta olarak arzetmek istediğim ci
het (mütekabilen) den sonra müstacel ve adi 
telgraflar... 

NAFIA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Evvelki kanunda vardır, o maddeye 
ilâvedir. Ona ek olduğu için böyle yaptık. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Vuzuh teminine 
kâfi gelirse böyle kalabilir. Vuzuh temin et
mezse tatbikatta müşkülâtı mucib olabilir zan
nediyorum. 

NAFÎA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Ne teklif buyuruyorsunuz?. 

I REİS — Madde hakkında başka mütalea 
j yok. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Münakalât vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Madde kabul olundu. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Devlet konservatuvarı ve Riyaseticümhur 

Flârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil 
ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hak
kındaki kanuna (282) mebus rey vermiştir. Nı-
sab vardır. Kanun (282) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkında
ki kanuna ek kanuna (281) mebus rey vermiş
tir. Nısab vardır. Kanun (281) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
| kalmamıştır. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
bu günkü inikada nihayet veriyorum. 

i Kapanma saati : 16,05 
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Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretlerine tâbi tutulması hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 
( Kanun kabul ©dilmiftir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
282 
282 

0 
0 

: 144 
3 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Hal id Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
D i'. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Serem eti i 

ismail Hakkı Uzunçarşıh 

Osman Niyazi Burcu 
Kahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sime t • 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Necmeddin Sah ir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Jiûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necini Dilin en 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
D r. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç, 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğiu. 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Haindi Berkmau 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tabir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Gl. Kiazmı Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâmğ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 

Salih Başotaç 
Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(41. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

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

tsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Eana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Nazmi îlker 
Eahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime 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 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

î : 17 16-12 
Kırklareli 

Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
İlecek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzmı Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özer 

1940 C : 1 
Maraş 

Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddm Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmeıı 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha, Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selme?) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdem-
gil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Blcda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

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

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
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Zonguldak 
Hasan Karabacak 

I : 17 16-12-1940 C : 1 
Haz im Atıf Kuyucak 
İbrahim lıltem Bozkurt 

Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 

Yusuf Ziya özenç.i 

[Reye iştirak etnıeyetılerj 
, l [yon Karahisar 

Bere Türker (Hasta) 
Haydar Çerce] 
İzzet Akosmon 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
îstnet İnönü (Rs. C.) 
Falih Eıfkı Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Oezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (Mazur), 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Muzaffer Ak]) ma r 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

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

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez 
(Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergen el i 

Çankırı, 
Fazıl Nazmi örkün (M.) 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Faz.il Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
tsmail Sabuncu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdiil.ga.ni Türkmen (M.) 
Bekir Sıtkı Kunt 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R, Saydam (Bş. V.) 
Dr, Tuğamiral Hakkı 

Sinsi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 

Ömer Küntay 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettiıı Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P^za Türel 
Fuad Gökbudak (Mazur) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sil av 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemeneioğlu 

Muğla 
Cemal Karamıığla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete (Mazur) 

Şiir d 
Şefik özdemir 
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Sinob 
Cevdet Kerim înceda-
y* (v.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

î : 17 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu (Mazur) 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 

16-12-1940 C : 1 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Sami îşbay 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Sin asi Devrin 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rifat 4raz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
281 
281 

0 
0 

145 
3 

[Kabul edenler] 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzuncarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Menıed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüc 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gün t ek in 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kan.su 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
x\lünir Çağıl 
Süleyman KöstekçioğJu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
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Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Al)dülhak Fırat 
iskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
])r. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Jtstamat özdamar 
Osman Işın 

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

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi A ta e 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ilamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

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

İsparta 
Hüsnü Özdamar 

î : 17 16-12 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Armıan 
Hasan Âli Yücel 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürh a nettin D enke ı • 
Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin üıı 
izzet. Özkan 
Meıned Sevfeli 

-1940 C : 1 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazini Onat 
Şevki Ergim 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgöraı 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâc 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Muttalib Öker 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayıır 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edil) Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Fer id Alp aya 
Muhittin Birgeıı 

Rıza Erten 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. tzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Tüze 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza E esen 
Ressam Şevket Dağ 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu s 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztetkin Erdemgil 
îsmail Memed Uğur 
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Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 

î : 17 16-
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atauç 

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

Tunceli 
Mitat Yenel 

12-1940 C : 1 
Urfa 

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

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 
Veled îzbııdak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerce! 
îzzet Akosmon 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. A.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh .Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlıı 
(Mazur) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çam bel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçı 1 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Örkün 
(Mezun) 

Hüseyin Calıid Yalçın 
M. Abdülhalik Ren da 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (Hasta) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya Özer 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(Mezun) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Reşad Mimaroğlu 
Kars 

Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan (M.) 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mezun) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (Mezun) 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türeı 
Fuad Gökbudak (Ma
zur) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbâşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
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Muhlis Erkmen (Y.) 

Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (Mezun) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemen eioğlıı 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
ilahim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
(Mezun) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

1940 C : 1 
ibrahim Mete (Mazur) 

Siird 
Şefik Üzdenıir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşeıık 
Sivas 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Da niş Eyiboğlu (Ma
zur) 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Sami îşbay 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Şinasi Devrin 

»&<i 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 29 
Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına dair 3042 
sayılı kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/480) 

T.C. 
Başvekalet - 1 - X - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4522 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına aid 3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - IX - 1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Belediyeler İmar heyetinin fen işlerine bakmak ve bu heyete merbut bulunmak üzere 3042 sayılı 
kanuna tevfikan teşkil edilmiş olan fen heyetininalât ve vesaiti hendesiye, kırtasiye, demirbaş ve 
müteferrika gibi masarifinin nereden ve ne suretle tediye olunacağı hakkında mezkûr kanunda hie 
bir kayid ve sarahat mevcud değildir. 

Her ne kadar 2763 numaralı kanunun 6 ncı maddesinde belediyeler imar heyetinin yazı isle-
rile fennî muamelâtının Ankara imar müdürlüğünce ve hesab işlerinin belediyeler bankasınca görü
leceği tasrih edilmiş ise de bilâhare mezkûr 3042numaralı kanun ile doğrudan doğruya belediyeler 
imar heyetine merbut olmak ve bu heyetin fennî işlerine bakmak üzere bir fen heyeti teşkil edile
rek idarî ve fennî muamelâtı Ankara İmar müdürlüğünden ayrılmış ve fakat bu heyetin masarifi 
umumiye ve müteferrikasına bir karşılık gösterilmemiş olduğundan 3042 numaralı kanuna bir mad
de ilâvesile zikri geçen tahsisatın temini muvafık görülmüştür. 



Dahiliye encünoni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/480 
Karar No. .-> 

11-XII- 1940 

Yüksek Reisliğe 

Belediyeler İmar heyetinin fen işleri teşkilâtına 
aid 8042 sayılı kanıma bir madde ilâvesi hakkın
da Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâ
letin L-XI-1940 tarihli ve G/4522 sayılı tezkc-
resile Büyük Meclise sunulan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Dahiliye vekili 
hazır bulunduğu halde okundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde konuşu
larak fen heyetinin ücret ve naı çıraklarında n 
başka diğer muhtelif masraflarının nereden tes
viye edileceğine dair 3042 sayılı kanunda bir 
kayid bulunmaması yüzünden Müşkülât celal
in ekte olduğu anlaşıldıktan sonra Dahiliye ve
kili ve Encümenden bazıları tani'indan aşağı
daki teklifler ileri sürülmüştür. 

Bunlarda : Fen işleri teşkiUtma aid bir 
kadro ve bütçenin İmar heyetince tandırı ve I u-
hiliye vekili tarafından tasdik edilmesi, ve Bele
diyeler bankası tarafından belediyelere dağıtıla
cak temettü hissesinin tamamının bu bütçeye kar
şılık olarak bankada Dahiliye vekâleti namına 
açılacak bir hesaba nakli, ve fen heyeti ha,ı çıralı
larında fuzulî sarfiyata meydan vermiyecek bir 
kaydın kanuna ilavesini, ve teklif olunan büküm
lerin, ek bir kaç madde halinde çıkarılmasından 
ise esası iki maddeden ibaret olan 3042 sayılı 
kanun hükümlerile meze edilerek yeni bir lâyiha 
vücüde getirilmesi daha uygun olacağı mahiyetin-. 
dedir. 

Klsas itibarile yerinde görülen bu tekliflerle 
3042 sayılı kanun hükümlerini ihtiva edecek ye
ni bir lâyihanın Dahiliye vekâleti mahallî idare
ler umum müdürü ve İmar heyetinin fen işleri 
şefi ile birieşilerek yazılması kararlaştırılmıştır. 

Vekâlet mümessili eril e mutabık olarak hazır
lanan yeni lâyiha maddeleri üzerinde Encümeni
mizde tekrar görüşülmüş ve aşağıda arzolıınan 
sebeblere istinaden takdim olunan şekilde kabul 
edilmiştir. 

3042 sayılı kanun ile imar heyetine bağlı bu
lunan fen heyeti ücret ve harcırahlarının Be

lediyeler temettü hissesinden verilmesi kabul 

edildikten sonra bu heyetin alât ve vesaiti fen
niye, kırtasiye ve matbu evrak, demirbaş, mef
ruşat, tenvir ve teshin, posta, telgraf ve telefon 
ve icar bedellerde müstahdemin melbusatı ve 
sair bilcümle müteferrik masraflarının da te
mettü hissesinden karşılanması tabiî görülmüş 
ve, bu hükümler bir maddede toplanmıştır. Yal
nız sarfiyatta müşkülât hudusuna mahal bı
rakmamak için Yüksek mühendis, yüksek mi
mar ve haritacılara matuf mütehassıs kaydi 
maddeye ilâve edilmiştir. 

Fen işlerini görecek fen heyetile memur ve 
müstahdemlerinin bir kadro ile çerçevelenmesi 
ve bunların ücret ve diğer bilûmum muhtelif 
masraflarının da her sene bir bütçe ile tesbit 
edilmesi ve kadro ile bütçenin, tasdik hakkı Da
hiliye vekiline aid olmak üzere, İmar heyeti ta
rafından tanzim olunması, bu teşekkülde ve 
onun istilzam edeceği masraflarda bir istikrar 
teminine hizmet edeceği düğüncesile, ikinci 
maddenin, ilk fıkrası olarak bırakılmıştır. 

Belediyeler bankası nizamnamesinin 56 
Ticı maddesi mucibince bankanın safi temettüa-
tmdan yüzde 40 olarak ayrılan belediyeler te
mettü hissesinin tamamının ilk teklif veçhile 
Dahiliye vekâleti namına hususî bir hesaba 
nakli, fen işlerine bakan fen heyeti teşkilâtı
nın elde karşılık mevcııd bulunması yüzünden 
gittikçe hakikî lüzum ve ihtiyaç derecesini 
aşabilecek bir hadde vardmlabileeeği düşünce
si le muvafık görülmemiştir. Hususile banka
nın. her yıl artan sermayesile genişliyecek is
lerinde hâsıl olacak temettüün ve bundan ay
rılacak belediyeler temettü hissesinin vâsıl ola
bileceği oldukça mühim bir miktarın tamamını 
şimdiden vekâlet emir ve hesabına bağlamak
tan bir fayda tasavvur edileni iveceği gibi bil
hassa varidatı pek az olan ve ekseriyeti teşkil 
eden belediyelerin, az çok ihtiyaçlarına medar 
olabilecek, fen işleri masraflarından fazla ka
lacak bir temettüden mahrum bırakılması da 
uvgun görülmemiştir. Hazırlanan lâvihada 

( S. Sayısı ; 29 ) 
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gösterildiği veçhile belediyeler temettü 
hissesinden, yalnız fen işleri teşkilâtı 
bütçesi tutarına tekabül edebilecek rnikdarımn 
Dahiliye vekâleti namı hesabına bankaca ay
rılması ve bu teşkilâtın ücret ve hareırahlari-
le diğer bilûmum muhtelif masraflarını ihti
va edecek yıllık bütçeleri tutarının da beledi
yeler temettü hissesinin % 75 ini aşmaması 
merkezindeki kayidleri, önleyici bir tedbir ma
hiyetinde olarak bütçenin hazırlanmasında hâ
kim olacağı derkâr olan tasarrufla hareketin 
teyakkuzla devamım teyid etmiş olacaktır. 
Bu mülâhazalarla bu iki hükümde, iki fıkra 
halinde ikinci madde bırakılmıştır. Hazırla
nan lâyihada, fen işleri heyetine aid harcıra
hın yıllık bütçe tutarının % 5 ini tecavüz et
memesi hakkında mevcud olan kayid, bütçe 
için belediyeler temettü hissesinin % 75 ini aş
maması gibi daha şümullü bir kaydın kabu
lünden sonra, fazla görülmüş ve lâyihadan çı
karılmıştır. 

Bu esaslar dairesinde kabul edilmiş olan ka
nun lâyihası Umumî Heyete arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Dahiliye E. Rs. 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtib 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 

H, Ergendi 
Erzurum 
İV. Elgün 
Konya 

Ş. Ergun 
Mardin 

Edİb Ergin 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 
F. Daldal 
Antalya 

T. Sökmen 
Çorum 

/. K. Alpsar 
Erzurum 

Z. S oy demir 
Kütahya 

Sadri Ertem, 
Tokad 

Galib Pekel 

Bu M. M. 
Zonguldak 

/. E. Bozkurd 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum 
M. Göle 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

E. Barkan 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 
Zonguldak izmir 

Rifat Var dar M. Aldemir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâ
tına aid 3042 numaralı kanuna bir madde ilâ

vesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3042 numaralı kanuna aşağıda 
yazılı madde ilâve olunmuştur : 

Belediyeler imar heyetinin fen işlerine bak
mak üzere mutahassıs, mühendis, mimar, memur 
ve müstahdemlerin alât ve vesaiti fenniye, kırta
siye, demirbaş, mefruşat, tenvir, teshin, Posta, 
telgraf ve telefon ve sair bilcümle müteferrik 
masrafları birinci ve ikinci maddelerde yazılı 
belediyeler temettü hissesinden tesviye ve bu 
masraflara tekabül edecek kısmı bankaca Dahi
liye vekâleti namına açılacak hesaba naklolunur. 

MADDE 2 -
teberdir. 

MADDE 3 -

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

- Bu kanunun hükümlerini yü-
rütmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

20 - IX - 1940 
Bş, V. 

Dr. K. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak' 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. If. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinka 

Ad. V. 
Fethi Okyaı 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î . V. 

R. Karadeniz 

ya N. 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Ti. V. 
Topcoğlu 

DAHİLİ YE ENCÜMENİ N \ N DEĞİŞTİR İŞ 1 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtı
na aid 3042 sayılı kanunu değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2763 sayılı kanun mucibince 
teşekkül eden İmar heyetinin fen işlerine bak
mak ve bu heyete bağlı olmak üzere kullanıla
cak mutahassıs, yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar, fen memuru, memur ve 
müstahdemlerin ücret ve harcırahlarile alât ve 
vesaiti fenniye, kırtasiye ve matbu evrak, de
mirbaş, mefruşat, tenvir ve teshin, posta, tel
graf ve telefon, icar bedelleri, melbusat ve sair 
bilcümle müteferrik masrafları belediyeler 
bankası kanun ve nizamnamesi mucibince bele
diyelere dağıtılacak temettü hisselerinden veri
lir. 

MADDE 2 — Belediyeler imar heyetinin fen 
işlerine bakan fen heyetile memur ve müstah
demlerinin kadro ve bütçesi belediyeler İmar 
heyeti tarafından tanzim ve Dahiliye vekili ta
rafından tasdik olunur. 

Bu bütçe tutarına tekabül edecek mikdarda 
belediyeler temettü hissesinden bankaca ayrı
lacak para Dahiliye vekâleti namına açılacak 
bir hesaba nakledilir 

Birinci maddede yazılı ücret ve harcırah ve 
diğer masrafların tutarı belediyelere dağıtıla
cak temettü hissesinin azamî % 75 ini tecavüz 
edemez. 

MADDE 3 — 3042 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Dahiliye vekili memurdur. 

)>«BKi 
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S. Sayısı: 30 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin tadiline 
dair 1899 sayılı kanunun I nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası ve Nafia 
encümeni mazbatası (1/522) 

T. Ü. 
Başvekâlet 7- XII • 1940 

Kararlar Daireni Müdürlüğü 
Sayı: 6/5392 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

406 numaralı telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini tadil eden 1899 numaralı kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 29 - XI -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

0 

Esbabı mucibe lâyihası 

P. T. T. merkezlerine tevdi edilmekte olan hususî ve Devlete aid telgraflarla şehirler arası telefon 
konuşmaları 406 numaralı telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini tadil eden 1899 numaralı 
kanunda gösterilen sıraya göre keşide ve temin edilmekte, hususî telgraflarla konuşmalar Devlete aid 
telgraflarla konuşmalara tercih olunmaktadır. 

Ancak hususî telgraflarla konuşmaların Devlete aid telgraflarla konuşmalara tercihan keşide ve 
temini menfaati amme bakımından vakti hazarda muvafık ise de muhaberat ve konuşmaların iktisab 
edeceği ehemmiyet dolayısile bu tarzı muamele seferde Devlet muhaberat ve konuşmalarında bir takım 
teahhürleri mucib olabileceği Genel kurmay başkanlığından bildirilmiş olduğundan seferde Devlet 
telgraflarile konuşmalarının hususî telgraf ve konuşmalara terchini temin için bu kanun lâyihasının 
tanzimine lüzum görülmüştür. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 11 - XII - 1940 
Esas No. 1/522 

Karar No. 5 
Yüksek Reisliğe 

406 numaralı telgraf ve telefon kanununun 
7 nci maddesini tadil eden 1899 numaralı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil

leri Heyetince 29 - XI - 1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
7 - X I I - 1940 tarih ve 6/5392 numaralı tezke-
resile yüksek makamınıza sunulub Encümenimize 



havale buyuruları kauun lâyihası ve esbabı mu-
cibesi, Münakalât vekâleti müsteşarı ve P. T. T. 
Umum müdüdü hazır olduğu halde okundu ve mü
zakere edildi. 

Müzakere esnasında verilen izahattan; 1899 sa
yılı kanunun birinci maddesinde ahvali adiye-
de telgraflar ve konuşmaların mahiyeti itibarilc 
keşide ve konuşma sıraları tesbit edilmiş ise de; 
seferberlik vaziyeti nazarı itibare alınmadığı an
laşılmış ve Encümen iıııizce kanun lâyihası esas 
itibarile müttefikan kal)ut edilmiştir. 

Su kadar ki; bu kanunun Devletin bütün teş
kilâtına teşmili amme hizmetinin sekteye uğrama
sını mucib olabileceği düşünülerek yalnız gerek 
ordu (Makam, devair şuabatı, müessesat ve teşek
külleri) tarafından ve gerekse hariçten orduya 
(Makam, devair şuabatı, müessesat ve teşekkülle-

ırürcüMK/riN TEKLIF! 

406 numaralı Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 
maddesini ladil eden 189.9 numaralı kamımın 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 1899 numaralı kanuna aşağıda 

2 nci maddede yazılı fıkra ilâve edilmiştir. 

MADDE f — Seferde Devlete aid müstacel 
ve adi t e l g r ^ a r ve konuşmalar mütekabilen 
müstacel ve adi telgraflara ve konuşmalara ter
cih olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icra-
ya Münakalât 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
C, K. încedayı 

vekili memurdur 

Ad. V. 
Fethi Okyat-

IU. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

29 - XI -1940 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

riııe) keşide. edilecek telgraflara inhisar etmek 
üzere kanun lâyihasının ikinci maddesindeki se~ , 
ferde Devlete aid kelimesi yerine seferde orduya 
aid suretinde tadili Encümenimizce müüttefikan 
muvafık görüldüğünün arzile Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 
Nafia E .Reisi 

Erzincan 
A. S. llter 
Afyon K. 
M. Gönene 
Eskişehir 

0. Işın 
Manisa 

0. Ercin 
tçel 

('. Mersinli 

M. M. 
Eskişehir 
/ . Arukan 
Ankara 

E. Demirci 
izmir 

S. Epikmen 
Tunceli 

Sami Erkman 

A. 

F. 

M. 

Kâtib 
Sivas 

N. D e mir ağ 
Elâzığ 

Z. Çiyiltepe 
Malatya 
Özpazarbaşı, 

Urfa 
#. Vluğ 

NAFİA KN(tÎMKN.lNl.N DE(1İ^TÎllbSf 

İOf) numaralı Telgraf ve telefon kanununu 7 nci 
maddesini tadil eden 1899 numaralı kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Seferde orduya aid müstacel 
ve adi telgraflar ve konuşmalar mütekabilen 
müstacel ve adi telgraflara ve konuşmalara ter
cih olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen . \ 

( S. Sayısr : 30 ) 



S. Sayısı: 31 
Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ihtisas 
ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun I nci maddesinin 
(C) fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Milli 

Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/280) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - VI -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2834 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2204 sayılı kanunun birinci maddesinin A ve B fıkralarında bahsi geçen askerî mühendis ve 
fen memurlarından doktora yapanlara O fıkrası mucibince verilecek tahsisatın azamî nisbetinin 
bunlardan her ikisine de şamil olub olmadığının tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden ya
zdan 1 4 - V Î - 1 M 0 tarih ve 21140 saydı tezkere ile bu hususta Maliye vekilliğinden adı geçen ve-
killğe yazılmış olan 8 -VI -İİJ40 tarih ve 3030 sayılı mütaleaııame suretleri bağlı olarak sunul
muştur. 

İşin tefsir yolu ile im İline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim . 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Millî Müdafaa vekilliğinin 14-VJ-1940 tarih ve Hava müsteşarlığı Ş, 111 21140 sayılı tezkeresi 
sure tidir 

Vüksek B :,ş vekâlete 
2204 sayı i ı kanunun birinci maddesinin (a) fıkrası mühendislere aylıklarının % 25 ve 50 si nis-

betinde (b) fıkrası fen memurlarına yine aylıklarının % 10 nu ve 20 si nisbetinde ihtisas ücreti 
(ci fıkrası da bu zamların azamî mikdarlarınııı doktora yapanlara verilmesini âmirdir. 

3077 sayılı kanun Mühendis mektebinden mezun olanları Yüksek mühendis, teknik okulundan 
mezun olanları da mühendis olarak kabul etmiştir. 

Kanunen doktora yapmak hakkı yalnız mühendis mektebinden mezun olan yüksek mühendis
lere verilmiş bir haktır. Teknik okulu mezunları; mühendis mektebinden mezun olmadıklarından 
doktora yapmak hakkım haiz değildirler. 

Bu vaziyet karşısında, yukarıda arzedilnıiş olan kanunun (c) fıkrasının doktora yapmak 
hakkını haiz bulunan (a) fıkrasındaki yüksek mühendislere Jiid bulunması icabetmektedir. An
cak kanunda bize bunu anlatacak bir sarahat yoktur. Genelkurmay başkanlığının 23 mart 1940 ta
rih ve 45216 sayılı yazılarında, mühendislerin (Fen memuru) doktora yapmalarına kanunen! im
kân olmadığından (e) fıkrasının mühendislere (Fen memurlarına) şümulü olmadığı 'bildirilmiştir. 

Maliye vekâletinin buna dair yazıları örneği bağlı olarak arz ve takdim kılınmıştır.,Bu yazıda, 
kanunda sarahat olmadığı için (e) fıkrasındaki yazının (a) ve (b) fıkralarına aid olacağı bildiril
mektedir. 

Kanunen doktora yapmaları imkânsız olan Teknik okulu mezun hırının (e) fıkrasından istisna 
edilmeleri için bu fıkranın tefsirinin teminine yüksek buyııruklarmt saygılarımla ar/eylerim. 

Milli Müdafaa V. 
S. Arıkmı 



< Maliye vekaleti Rıîtce malî kontrol f M. Ş. 2) S-VI 1!>4<) tanlı w I:>1127 200M0:{n S V. sureti 
M. M. V. 

Flava müsteşarlığının Ş. ;"<. ks M. ifadesile gelen 10 • Y - 1M40 tarihli ve 20:W4/7s!S sayılı \a/.ıbı-
rı cevabıdır. 

2204 sayılı kanunun birinci maddesinde (askeri mühendislik ve askeri teri memiını unvanım ka
zanmış olanlara aylıklarından başka aaşğıda yazılı nasbe! ve esaslar dairesinde ayrıea ihtisas nereli 
verilir, i 

A) Askerî mühendislere aylıklarının % 25 50 si nisbetınde; 
B) l̂ en memurlarına aylıklarının % 10 20 si nisbetınde; 
C) (Bu tahsisatın azamî mikdarı ancak doktora yapanlara veriliri denilmiş ve mezkûr kanunun 

esbabı ınueibesiude, (0) fıkrası hükmünün yalnız (A) fıkrasına ra.c/ı olduğuna dair bir kay id bulun
mamış olduğundan, mutlak olan bu fıkra hükmünün (A) ve ("B) fıkralarının her ikisine birden leşini] 
edilmesi icab edeceğini ve (B) fıkrasında yazılı ihtisas sahihlerine de doktora, yapmadıkları takdirde 
azamî ihtisas, zammının verileni iveceğini mütalealen arzeylerîuı. 

Maliye vekili K 
fmza okun an ı «idi 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

7. B. M. M. 
Milli Müdafaa encümeni 

Esas No, 3/280 
Karar No. 38 

VII - l.Hn 

Yüksek Başkanlığa 

2204 sayılı kanunun birinci maddesinin A 
ve B fıkralarında bahsi geçen Askerî mühendis 
ve fen memurlarından doktora yapanlara C 
fıkrası mucibince verilecek tahsisatın azamî 
nisbetinin bunlardan her ikisine de şamil olub 
olmadığının tefsiri hakkında Milli Müdafaa ve
killiğinden yazılan tezkere ile bu hususta Mali
ye vekilliğinden adı geçen vekilliğe yazılmış 
olan mütaleaname suretleri bağlı olarak gönde
rildiğine ve işin tefsir yolu ile halline ve sonu
nun bildirilmesine dair olub Encümenimize ha 
vale edilen Başvekâletin 25 haziran 1940 tarih
li 6/2837 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak Millî 
Müdafaa vekilliğile Maliye vekilliğinden gön
derilen memurları huzurile okundu ve icabı gö
rüşüldü : 

Millî Müdafaa vekilliğinin tezkeresi münde-
recatı da 2204 sayılı kanun hükmünü beyan et 
mekte olduğu gibi fen memurlarının doktora 

yapmaları da mümkün olmadığından C fıkra
sının ancak yüksek mühendislere aid olduğuna 
Encümenimizce karar verilmiş ve yazılan tef
sir fıkrası bağlı olarak takdim kılınmıştır, 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E . Keisi 
Diyarbakır 

K. flevüktekm 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
( îümüşane 

Zİya Zarhri/ı M. 
Kayseri 
N. T ok IT 

SaiûBun 
V. Engin 
Tekirdağ 
E. Aapak 

M. M. 
Erzu rum 

Ş. Koçak 
Çorum 

K, Sabri Ak göl 
İçel 

, (e/niül Mersmli 
Malatya 

o Koptagel 
.Samsun 

Kâtih 
Konya 

Erzurum 
.1. Ak yün k 
is tanbul 

Ih: H. #. Kral 
Manisa 

K. A\ Duru 
Seyhan 

H Barkın Shmn Tekelioglu. 
Tjrfa 

Ahmed Yozgat, 
Yozgad: 

cy. Aral 

2204 sayılı kanunun 
« C » fıkrası hükmü « B 

birinci maddesindeki 
*• fıkrasına şamil olma-

TEPSÎR FIKRASI 

yıb <<: A » fıkrasına aâdâır 

^ ^avısı 



Bütçe encümeni mazbatası 

V. ti, .1/. >/, 
Hütr( (.nCMiiini 
Mazbata No, 29 
Kaas No, 3.':?sn 

İ2 - XII - J940 

Yüksek Eeisliğe 

2204 sayılı kanunun birinci maddesinin C fık
rası hükmünün B fıkrasında bahsi geçen askerî 
fen memurlarına da şamil olub olmadığının 
tefsiri hakkındaki Başvekâletin 25 - VI -1940 ta
rih ve 6/2834 sayılı tezkeresi Millî Müdafaa en
cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize tev
di buyurulmakla Millî Müdafaa vekâletinin alâ
kalı memuru ve Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır bulundukları halde okundu ve 
konuşuldu : 

2204 sayılı kanunun A fıkrası askerî mühen
dislere aylıklarının % 25-50 şi nisbetinde ve 
B fıkrası da askerî fen memurlarına aylıkları
nın % 10 - 20 mikdarında ihtisas ücreti ilâve 
edileceğini vazihan ifade etmekte, C fıkrası ise 
bu tahsisatın azamî haddinin doktora yapanlara 
verileceğini mutazammm bulunmaktadır. işte 
bu fıkrada vazedilmiş olan doktora yapmak ka-
yid ve şartının B fıkrasındaki askerî fen memur
larına şamil olub olmadığının tefsiri taleb olun
maktadır. 

Maliye vekâleti şamil olduğunu ve binaen
aleyh askerî fen memurlarının doktora yapma
dıkları takdirde azamî ihtisas znmmma müste-
hak olamıyacaklarmı mütalea etmekte ise de as
kerî fen memurlarının doktora yapmaları varid 
olamıyacağma göre bu mütaleanm kabulü ha
linde B fıkrasının azamî nisbete müteallik hük
münün filiyat ve tatbikatta yeri olmıyacak de
mektir. Halbuki B fıkrası, sarih ibaresi ile vazıı 

kanunun azami mikdar verilmesini iltizam etti
ğini göstermekte olmasına nazaran bu sarih hük
mün O fıkrasının mübhemiyeti dolayısile imal 
edilmemesi tefsir esaslarına uygun bulunmadı
ğından Encümenimizce Millî Müdafaa encümeni
nin noktai nazarı ve tefsir fıkrası kabul edil-

/miştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymcn 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 

Reis V 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülffen 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

(TÜmüşane 

M M . 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
/). Sakarya Mükerrem Karaağar 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
Suad Hayrı tjraühlü B. Denker 

Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
.4. Sungur 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
/ / . Yalman 

Yozgad 
S. îçöz 

Kayseri 
S. Serim 

Konya 
R. Türel 

Mardin 
R. Erten 
Tunceli 

M. Yenel 

mmtrn 

( S. Sayısı : 31 ; 
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