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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
İki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Ad-. 

liye encümeni mazbatalarile, 
Kilis Gümrük muhafaza taburu efradından Bozan 

Demirtürke ait Arzuhal encümeni mazbatası, 
Erzincan ve havalisinde vukubulan zelzelede zarar 

görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanunun be
şinci maddesine bir fıkra ilâvesine ve bu kanuna ye
niden bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
kabul edildi. 

Mazbatalar 
1 — Antakya ve iskenderun elektrik müessese

lerinin mahallî belediyelere devri hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, Maliye, 
Bütçe ve Nafia encümenleri mazbataları (1/283) 
(Ruznameye) 

2 — Çorumun Alaca kazasının Küre köyünden 
Hüseyinoğlu Bayram Purun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/243) (Ruznameye) 

3 İdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Riyaseti Cumhur dairesi me
murlarına ait kısmının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/39) (Ruzna
meye) 

4 — Memurların tahsil müesseselerinde talebe 
olamıyacaklarma dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/582) (Ruzna
meye) 

5 — Tarsusun Ali Fakıh köyünden Osmanoğlu 
Ali Rıza Çölgeçenin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/199) (Ruznameye) 

6 — Türkiye - Belçika Ticaret ve takas itilâfna-
meleri ile bunlara müzeyyel Anlaşmanın temdidi hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümen
leri mazbataları (1/434) (Ruznameye) 

7 — Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına 
merbut (A) lahikasında derpiş olunan takas müdde
tinin altı aydan bir seneye iblâğı hakkında yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/500) (Ruz
nameye) 

8 — Türkiye - Bulgaristan arasanda mevcut Tica
ret Anlaşmasına bağlı (A) lahikasında derpiş edilip 
bir seneye çıkarılan altı aylık takas müddetinin altı 
ay daha temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/562) (Ruz
nameye) 

9 — Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teş
rin 1940 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye An-

Devlet derfÖryolları ve limanlarile Devlet Deniz
yolları ve Devlet limanlarında yapılacak askerî nakli
yattan alınacak ücretler hakkındaki kanun lâyihası
nın birinci müzakeresi yapıldı. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Gazianteb Çanakkale 

Refet Canıtez Bekir Kaleli Ziya Gevher Etili 

taşmalarının tasdikma dair kanun lâyihası ve Harici
ye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/528) (Ruz
nameye) 

10 — Türkiye - Hollanda arasmd mevcut 27 şubat 
1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî iş birliği 
protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması 
ve bunların merbutlarının hitam tarihinden itibaren 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/362) (Ruznameye) 

11 — Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması ve İk
tisadî iş birliği protokolü ile Ticaret Anlaşması ve 
bunların merbutlarının temdidi hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/437) (Ruznameye) 

12 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 
tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
3 ncü maddesinin 2 nci bendinin tavzihine dair teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/520) 
(Ruznameye) 

13 — Türkiye - İsveç Kliring Anlaşmasının küsbe 
bedellerine müteallik hükümlerini tadilen yapılan 
Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/524) 
(Ruznameye) 

14 — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/447) (Ruzna
meye) 

15 — Türkiye ile İsviçre arasında mevcut Ticarî 
itilâf ile Tediye Anlaşmasının temdidi hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/396) (Ruznameye) 

16 — Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (1/572) (Ruznameye) 

17 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Hususî 
Anlaşmasına mütedair notaların tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/561) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

* • » 

RElS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Taşacakları nizamnamesinin birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbataları 
(3/149) [1].; 

Tefsir fıkrası 
Deniz, gol, nehir gibi her nevi su altmda bu

lunan topraklar da su üstündeki topraklar gibi 
Taşocakları nizamnamesi ve 608 sayılı kanun 
hükümlerine tâbidir. 

REİS — Tefsir fıkrası hakkında mütalea 
var mı?, 

Tefsir fıkjrasmı yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Karaderenim Geçitli köyünden Hüseyin-
oğlu Ali öztürkün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/293) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı?. 
Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 — Elayserinin Molu köyünden Hasanoğlu 

Memet Bektesin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/172) [3] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı?. 
Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı 

kanuna ek\kcmun lâyihası ve Millî Müdafaa, Büt
çe ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/495) [4] 

[1] 135 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 120 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 121 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[4] 136 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.' 

Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı kanuna 
ek kanun 

MADDE 1 — Toplu veya seyyar jandarma 
kıtaatı ile jandarma er okullarında kullanılmak 
üzere kıta çavuşu yetiştirilir. 

Bunlara ordudaki emsalleri gibi her ay mak-
tuan on lira verilir ve iaşeleri Devlet tarafın
dan ve kazandan temin edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Jandarma kıta çavuşlarının ne 
suretle yetiştirilecekleri Jandarma genel ko
mutanlığınca tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye ve
killeri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 

iş kalmamıştır, pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 



T. B. M. M. Matbtv* 



S. Sayısı: 120 
Karaderenin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu Ali Öztürkün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/293) 

TC, 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 1384/7567 

10 - VIII -1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îki kişiyi öldürmek ve birini öldürmeğe teşebbüs etmekten suçlu Hüseyinoğlu 1330 doğumlu Ali 
Öztürk hakkında Rize Ağır ceza mahkemesi tarafından ittihaz edilen ölüme mahkûmiyet kararı Tem
yiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince müstacelen kanunî merasimi 
yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 9 - VIII - 1940 tarih ve 292/85 sayılı tezkere ile gönderilen evrak 
ve Temyiz mahkemesinin ilâmı aynen sunulmuştur. ' 

Gereğinin yapılmasına ve neticenin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. : 3/293 
Karar No. : 29 

3 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Karaderenin Geçitli köyünden Kasımoğulla-
rmdan Süleyman ile Alioğlu Mikdadı öldürmek 
maddesinden suçlu ayni köyden Sofuoğullarm-
dan Hüseyinoğlu 1330 doğumlu Ali Öztürkün 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Rize ağır 
ceza mahkemesince verilen kararın tasdikma 
dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden 
sadır olan 13 - X -1939 tarih ve 1775 esas, 2686 
karar sayılı ilâm, müteakip kanunî muamele
nin ifası zımnında Başvekâletin 10 - VIII -1940 
tarih ve 4 -1384/7567 sayılı tezkeresile birlikte 
Adliye encümenine havale ve tevdi Duyurulması 
üzerine bu işe ait dava dosyası tetkik olundu. 

Köy camiinde yapılan bir toplantıda muhtar 
ücretinin 40 liradan 60 liraya çıkarılması sebebi
nin münakaşası sırasında bu sözlerden alınan 
ve ayrıca orada bulunan Osmanın kendisine ha

karet etmesinden müteessir olan suçlu Ali Öz
türk hamil olduğu tabancayı çekerek evvelâ 
Osmanı öldürmek kastile iki yerinden yarala
yıp yere yıktıktan sonra mücerret muhtar ücre
ti hakkında mütalea beyan etmiş olmasından 
dolayı toplantıda bulunanlardan evvelâ Süley-
mana ve badehu Mikdada ateş ederek her iki
sini bir anda yaralamış ve Süleyman ile Mikda-
dm bu yaralar tesirile binnetice ölümlerine sebe
biyet vermiş olduğu sabit görülerek ölüm cezası
na mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta encümenimizce yapılan tetkikat 
neticesinde suçlu Hüseyinoğlu Ali Öztürke 
hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesini 
veya değiştirilmesini müstelzim bir sebep görü
lemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına ka-



— 2 — 
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmesi ittifakla karar altına alınmış
tır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. R. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 

Antalya 
N. Aksoy 

Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

Sinob 
8. Devrin S. Devrin O. Gültekin C. Atay 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kayseri 
B. özsoy 

Tokad 
8. Atanç 

Bursa 
A. Akgüç 

Rize 
Dr. 8. A. Düemre 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

< • » 

( S. Sayısı : 120 } 



S. Sayısı: |2I 
Kayserinin Molu köyünden Hasanoğ^ Memet Bektaşın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere

si ve Adliye encümeni mazbatası (3/172) 

" T. C. 
Başvekâlet 31 - X - 1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Bayı : 4/9322 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden iki kişiyi öldürmek ve üçünü öldürmeğe teşebbüs etmekten suçlu Hasanoğlu 1325 
doğumlu Mehmet Bektaşın ölüm cezasına çarptırılmasına dair Kayseri Ağır ceza mahkemesince ve
rilen hükmün tasdikına ve kanunî merasimin ifası için evrakın B. M. Meclisine sunulmasına Temyiz 
mahkemesince karar verildiği Adliye vekilliğinden alman 17 - X - 1939 tarih ve 356/177 ısayılı tez
kerede bildirilmiş olduğundan bu işe ait Temyiz ilâmile sair evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - IV - 1941 
Esas No. 3/172 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Kayserinin Molu köyünden Arif ve Nazen-
deyi taammüden öldürmek maddesinden suçlu 
ÎspiroğuUarmdan 1325 doğumlu Hasanoğlu Me
met Bektaşın ölüm cezasına mahkûmiyeti hak
kında Kayseri ağır ceza mahkemesince verilen 
kararm tasdikına dair Temyiz mahkemesi birin
ci ceza dairesinden sadır olan 3 - VI - 1939 ta
rih ve 532 esas 1727 karar numaralı ilâm, mü
teakip kanunî muamelenin ifası için Başvekâ
letin 31 - X -1939 tarih ve 4/9322 sayılı tezke-
resile birlikte Adliye encümenine havale ve tev
di edilmekle bu işe taallûk eden dava dosyası 
tetkik olundu. 

Suçlu Memet Bektaşın Hayriyenin ırzına 
geçmeğe teşebbüs ve buna muvaffak olamaması 
üzerine Hayriye ve annesi Nazendenin yaralan-
masile neticelenen hâdiseden dolayı hâsıl ettiği 

iğbirar sebebile 2 - VI - 1937 tarihinde yukarı
da adı geçen Arif ile kardeşi Duran ve karısı 
Hayriyenin geçeceği yol üzerinde pusu kurarak 
zabıtanın haberdar olmamasını temin için üç 
adet telefon direğini yıkıp tellerini kestikten 
sonra oradan geçmekte olan Arifi taammüden 
öldürdüğü ve ayni maksadla Hayriyeyi yarala
dığı ve bunu müteakip köye giderek orada te
sadüf ettiği Hasan Hüseyine « sende mi şahit
sin » sözünü sarfederek iki el ateş ettiği ve 
evinden çıkıp komşusuna gitmekte olan Nazen-
deyi de kezalik taammüden öldürdüğü sabit gö
rülerek ölüm cezasına mahkûm edildiği anla
şılmıştır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 
Memet Bektaşa hükmedilen ölüm cezasının ha-
fifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstelzim 
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bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye ka- Antalya 
nununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine arzedilmesi Encümence ittifakla 
karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Gazianteb 
AT. Aksoy O. Niyazi Bwxu Ö. A. Aksoy 

Hatay 
B. 8. Kunt 

Rize 
Saim Ali Dilemre 

Kayseri 
R. Özsoy 

Sinob 
G. Atay 

Manisa 
A. Tümer 

Tokad 
S. Atanç 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

— » » 

( fi. Sayısı : 121 ) 



S. Sayısı: 135 
Taşocakları nizamnamesinin birinci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye 

encümenleri mazbataları (3/149) 

T. C. 
Başvekâlet 12 -IX- 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı :6/4923 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Denizden çıkarılacak kumlar üzerindeki tasarruf şeklinin tayin edilmesi için Taşocakları nizam
namesinin birinci maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 31 - VII - 1939 tarih ve 
12533 sayılı tezkere ile merbutu Devlet şûrası birinci daire ile Umumî heyet mazbataları suretleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

îşin tefsir yolile halline ve neticenin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Maliye vekâleti Millî emlâk müdürlüğü 31 - VII - 1939 tarih ve 32615/9/12533 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek makamına 

Denizden çıkarılacak kumlar üzerindeki tasarı uf şeklinin tayininde tereddüt edilin iş ve Taşocak
ları nizamnamesile 608 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde bu tereddüdü giderecek hükümlere tesadüf 
edilmemiştir; 

îstişarî mütaleasma müracaat olunan Devlet şûrası Heyeti umumiyesi denizden kum çıkarmanın 
arazide bir kum ocağı kuşat ve işletilmesi mahiyetinde olup olmadığının tefsiri lâzim geldiği müta-
leasmda bulunmuştu. Bu mütaleaname dairesinde bahse mevzu nizamname maddesinin tefsiri Devlet 
şûrasından rica edilmiş ve Şûrayi devlet Umumî heyeti 22 - VI - 1939 tarih ve 202/204 sayılı kara
rı ile mevzubahs nizamname kanun hüküm ve kuvvetinde olduğu ve• nizamnameye kanun zeyledilmis 
bulunduğu esbabı mucibesile tefsirinin Meclisi Âliye aidiyeti mütaleasmda bulunmuştur. 

Bu vaziyet karşısında Taşocakları nizamnamesinin birinci maddesinin Meclisi Alice tefsirine za
ruret hâsıjl olduğundan bu baptaki Devlet şûrası Umumî heyeti kararları ilişik olarak sunulmuştur. 

Muktazasinm ifasına müsaadeleri ar/olunur. 
Maliye vekâleti vekili 

H. Çakır 

T. C. 
Şûrayi devlet reisliği 

•No. : 202 
K. ; 204 

Devlet şûrası Umumî heyet mazbatası 

Denizden kum çıkarmanın tâbi olduğu ahkâmın tesbiti müj^besesile tefsire muhtaç görünen 
Taşocakları nizamnamesi için kanun tefsiri hakkındaki muamelenin tatbiki icap edip etmediğinin bir ka-



rara bağlanmasına dair Maliye vekalet inin Başvc k a b i l e n havale buyııruhın tezkeresinin tevdii üze
r ine birinci ve üçüncü dairelerce müştereken müttehaz kararı havi 19/2-') sayılı ve (i - VI -19.İ9 ta
rihli mazbata okundu. 

Bu mazbatada,; Maliye ve Dahiliye vekâletleri a ras ında ihtilaflı olan bu meselenin vaki olan 1a-
lep üzerine evvelce Devlet; şûrası üçüncü dairesinde te tkik edilerek denizden kum çıkarmanın kara
da kum ocağı acımık mahiyet inde olmadığına kara r verilmiş ve bunun üzerine Umumî heyetçe it
t ihaz olunan ka ra r da her iki noktai nazarın müdafaa ve münakaşası kabil olmasına nıebni bu işin 

tefsir yolile haliçti irilmesi icap edeceği kanaa t ine varı lmış olduğundan bahisle taşocaklafı hakkın
daki ahkâmın kanun kuvvelinde olmakla beraber nizamname olmasına, mebni tefsir yoluna <>,idil-
ııiçkinde te reddüt edildiğinden keyfiyetin Devlet şürasınca. t ekra r letkikı istenildiği ve Umumî 
heyetçe de bıı nizamnamenin tefsir merciinin t a y i n hakkında birinci ve üçüncü 'dairelerce müştere
ken t e tk ika t yapılmasına ka ra r verilmiş olduğu ve işin te tk ik inde Devlet-şûrası kanununun 19 
nen, maddesinin (B) fıkrasında, Devlet şûram l'nuıınî heyelinin ikinci derecede olmak üzere tet
kik edeceği şeyler sayılırken (Teşkilâtı esasiye kanununun 52 ııci maddesinde yazılı nizamname 
lâyihaları ve bunların tefsirleri) denilmekte olmasına nazaran Devlet şürasınca tefsir edilecek ni
zamnamelerin mevcut bir kanunun tatbik surelini »•östermesi veyahut müstenit bulunduğu kanunu
nun emrett iği hususatı teshil elmesi ve kanunun metni haricine çıkarak yeni hükümleri muhtevi 
olmaması ve Devlet şûrasının tetkik nazarından geçirilmiş bulunması icap eti iği ve halbuki saltanat 
devrinde1 ısdar edilmiş olan nizamnameler o zamanki usûle tevfikan ve ahkâmı cediyeyi muhtevi ol
mak üzere müstakillen tanzim ve kabul edilmiş o'duklarından kanun hüküm ve mahiyetinde bulun
dukları ve Taş ocakları nizamnamesi de bu mahiyetle bir nizamname olup hatta bunun otuzuncu 
maddesinin tefsirine lüzum uüstercn Hükümet teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi 500 sayılı kararın 
da meseleyi tetkik ederek lefsire mahal olmadığını boyan (i inekle bu *>'ibi nizamnamelerin kanun ma
hiyetinde okluğunu ve tefsir ve tadil salâhiyetinin kendisine ait bulunduğunu kabul etmiş olduğu ve 

şu sebeplere nazaran Taş ocakları nizamnamesinin teklifle mevzubahs meseleye dair hükmünün Büyük 
Millet Meclisince tefsir olunabileceğine karar verildiği yazılıdır. 

Uabı müzakere o lundu : İkinci daire rci>-,; M'that Kalabalık ve azadan Ntısrat Doğruer mevzu
bahs Taş ocakları nizamname ismini taşıdığına ?i<"re tefsirinin Şûrayı devlete alt olacağı mütalea-
sıtıd.a bulunmuşlarsa da muhlelif devir lerde meriyet mevkiine konmuş olan bu nizamnamelerden, 
ihtiva ellikleri ahkâmın mahiyetine nazaran, kanunla teshili iktiza eden hükümleri tazamnuın 
edenlerin tefsiri salâhiyel inin münhasıran Büyük Millet Meclisine ail olduğuna ve Taş ocakları 
nizamnamesi de bu cümleden olup nitekim Büyük Millet Meclisince bıı nizamnameye kanun zeyle-
edilmek snretile bu nizamnamenin kanun hüküm ve mahiyetinde bulunduğu teyit edildiğine mebni 
daire kararı veçhile nizamnamenin layini islenilen işe dair olan hükmünün tefsiri keyfiyetinin 
Büyük Millet Meclisine arzı İcap edeceğine 2 2 - VI - 19:59 da ekseriyetle k a r a r verildi. 

Devlet şûrası h\ İkinci D. î\. Dördüncü D.M. Besinci d a i r I\. 
/ / . ttörrli A.Milhtıl Tunca. \j S. ()<f<tl>ıt.-;if><}h< 

Kalabalık Bulunmadı Hasla 

Bir imi D. İv. 
Azadan 

Aza 
S. Özel; 

Aza 
II. Herler 

Aza, 
e. Oı/h on 
Bulunmadı 

Aza 
Münhal 

Aza Üçünuü D. \l. 
Umumî Kâtip .1 . Ycfjvn 

V. İlen bulunmadı 

Aza Aza 
.1/. Öznıvıı T. Bal hır 
Bulunmadı Bulunmadı 

Aza 
f. Mele 

Bulunmadı 

Aza, 
K. Artır 

Bulunamadı 

Aza 
U. ÖztıI 

Bulunmadı 

Aza 
Münhal 

Aza 
F. Vhığ 

İzinli 

Aza 
Münhal 

S. Havisi : lo5 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. S/149 
Karar No. 17 

3 - L - 1940 

Yüksek Reisliğe 

18 - IX r 1939 tarihinde havale buyurulan 
Taşocakları nizamnamesinin birinci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 12 - IX -
1939 tarih ve 6/4923 sayılı tezkere Dahiliye ve 
Maliye vekâletleri mümessilleri huzurile tetkik 
ve müzakere olundu: 

15 - V - 1317 tarihli (Taşocakları nizamna
mesi) nin| bijr nizamname mi, yoksa kanun mu 
olduğu meselesi üzerine yapılan tetkikte: her 
ne kadar ismi nizamname ise de o tarihte mev
cut idare sisteminde kanun ve nizamnameler 
ayni usule tâbi olduklarından bunların tefri
kinde takılan isimlere bakılmayıp taşıdıkları 
hükümlerin mahiyet ve kuvvetini göz önünde 
tutmak zarurî görülmüş ve bu nizamname hü
kümleri de tamamen kanun kuvvet ve mahi
yetinde bulunmuştur. 

2 - VII -1330 tarihinde bu nizamnameye mü-
zeyyel bir kanun yapılmış olması ve 12 nisan 
1341 tarihinde de bu nizamname maddelerinden 
bazılarının 608 numaralı kanunla tadil edil
miş bulunması ve ayrıca 30 ncu maddesinin 
tefsirine lüzum olmadığına dair Büyük Meclis 
tarafından 500 numaralı kararın verilmesi encü
menin bu görüşünde tereddütlere mahal bırak
mamıştır. 

Kum ocaklarının Taşocakları nizamnamesi
ne tâbi olup olmayacağı meselesi üzerine yapı
lan tetkikte : birinci madde de somaki, alçı, ki
reç, çakıl gibi muhtelif cisimler sayıldıktan 
sonra «buna mümasil ecsam» denilmesi ve mad
denin soiu^da da (bunlara mümasil mevat) 
ibaresinin kanması tamamen bu sayılan cisim 
ve maddeler nevinden olan kumu da hükümleri 
içine aldığı kanaatine vasıl olunmuştur. Kum bu
rada mümasil tabiri içine dahil bulunmuş oldu
ğundan burada ayrıca tefsir fıkrası yazılmasına 
da lüzum görülmemiştir. 

Denizden çıkarılan kumların Taşocakları ni
zamnamesine tâbi olup olmayacağı meselesine 
gelince : 

Nizamname sahipli ve sahipsiz topraklardan 

bahsetmiş ve bazı hususlar da sahipli yani bir 
kimsenin tasarrufu altında bulunan topraklar 
hakkında ayrı ve sahipsiz yani bir kimsenin ta
sarrufu altında bulunmayan topraklar hakkında 
da ayrı hükümler konmuş ve sahipsiz topraklar
da taliplerin taaddüdünde nisbî resim miktarı
nın müzayede ile tesbitini emretmiştir. 

Vakıa nizamnamede denizlerden, göllerden, 
nehir ve alelıtlak su altındaki topraklardan bah-
solunmamıştır. Ancak su altındaki toprakların 
ayrı bir hükme tâbi tutulacağına dair de bir 
sarahat mevcut değildir. Bütün memleket top
raklarına şamil bulunan bir kanunda su altın
daki toprakların hariç bırakılmış olması asla 
hatıra gelmeyeceğinden bunların tamamen su 
üstündeki toprakların tâbi oldukları hükümlere 
tâbi olmaları zarurî görülmüştür. Binaenaleyh 
su altındaki topraklarda bir kimsenin tasarrufu 
altında ise bu nevi hükümlere ve hiç bir kimsenin 
tasarrufu altında değilse yine bunlara mahsus 
hükümlere tâbi olmaları tabiî görülmüştür. Su 
altındaki bütün topraklarda 608 numaralı kanu
nun beşinci maddesi hükmüne tâbi bulunmak
tadırlar. Buna göre hazırlanmış bulunan tefsir 
fıkrası Umumî Heyete sunulmak üzere yüce ma
kamınıza takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. Bu M. M. 

Tekirdağ Çoruh Tokad 
C. Uybadm A. T üzün G. Tekel 
Kâtip 
Yozgad Antalya Antalya 

S. Korkmaz R. Kaplan T. Sökmen 
Balıkesir Balıkesir Bingöl 

S. Vzay F. Tiritoğlu N. Sakır 
Bursa Erzurum Erzurum 

F. Güvendiren N. Elgün Z. Soydemir 
îzmir Kayseri Konya 

M. Aldemir A. II. Kalaç Ş. Ergun 
Kütahya Malatya Yozgad 

S. Ertem E. Barkan . S. Kahraman 
Zonguldak Zonguldak 

İ. E. Bozkurt fi. Var dar 
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TEFSİR FIKRASI 

Deniz, göl, nehir gibi her nevi su altında bu
lunan topraklar da su üstündeki topraklar gibi 

Taşocakları nizamnamesi ve 608 sayılı kanun 
hükümlerine tâbidir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/149 
Karar No. 38 

14 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Denizden çıkarılan kumlar üzerindeki tasar
ruf hakkının tayini zımnında Taşocakları nizam
namesinin birinci maddesinin tefsirine dair Ma
liye Vekilliğinden yazılan 31 - VII - 1939 tarih 
li ve 12533 numaralı tezkere ile merbutu Dev
let şûrası mazbataları Dahiliye encümeninin bu 
baptaki nıazbatasile birlikte Dahiliye, Maliye ve 
ve iktisat vekillikleri mümessilleri hazır bulun
dukları halde müzakere olundu. 

Bir taraftan, Taşocakları nizamnamesinin naş~ 
redildiği devirde, ihtiva eyledikleri hükümlerin 
kuvvetine nazaran, kanun mahiyetini haiz ni
zamnameler tanzim edildiği ve diğer taraftan, 
gerek Meclisi Mebusan ve gerek Büyük Millet 
Meclisince taşocaklarına dair yeni hükümler ko
nulup tefsir kararı verildiği gözönünde tutul
duğu takdirde bahse mevzu nizamnamenin - Da
hiliye encümeni mazbatasında da beyan edildi
ği üzere - kanun hükmünü haiz olduğunda te
reddüt edilemez. 

Denizden çıkarılan kumların taşocakları ni
zamnamesine tâbi olup olmadığı cihetine gelin
ce; kum ocaklarının ilk önce « kireç ve kaldı
rım ve dıvar taşlarile kiremit ve tuğla ve çanak 
gibi avanii türabiye imaline mahsus toprak ve 
kum ocaklarının sureti küşadı » hakkındaki 
bes teşrinisani 1318 tarihli iradede ve bilahare 

2 temmuz 1330 tarihli kanunda sarahatle bah
sedilmiş olduğuna göre, 

1 - Kum ocaklarının; 
2 - Denizden ve alelıtlak su altındaki arazi

den çıkarılan kumların - memleket toprakları 
arasında her hangi bir fark gözetilmeyeceğine 
binaen - bu nizamname hükümlerine tâbi; 

3 - Ve 608 numaralı kanunun 5 nci maddesi, 
bir kaçını müstesna tutarak taşocakları vilâyet 
hususi idarelerine terkedilmiş olduğundan su 
altındaki araziden istihsal edilen kumlara müte
allik msumun hususi idarelere ait olacağı anla
şılır. 

Encümenimiz, bu hususta Dahiliye encüme
nince tanzim edilmiş olan tefsir maddesini ay
nen kabul etmiş olmakla Umumî heyete şevki ri-
casile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 

A. Bayındır 
Bursa 

Dr. (1. Kahraman 
Kırklareli 

1 tamdı Kuleli 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Haydar 
İzmir 

Kâtip 
Kastamonu 

/ / , Dicle 
Kayseı i 

K. Dursun Ömer Taşçioğlu 
Kırşehir Malatya 

M. Üeyfeli M. Nedim Zabcı 

*?~m<* 

( S. Sayısı : 135 ) 



S. Sayısı: 136 
Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa, Bütçe ve Dahiliye encümenleri 

mazbataları (1/495) 

T. C. 
Başvekâlet , 28 - X - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4850 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1861 sayılı jandarma efrat kanununa ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekille
ri Heyetince 15 - X - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1861 sayılı jandarma efrat kanununa ek kanun lâyihası mucip sebepleri 

Hizmetinin mahiyeti itibarile tecrübeli ve bilgili elemanlara sahip olması lâzım gelen jandar
madaki karakol komutanlarının gedikli obuası esası kabul edilmiş ve 1931 yılında neşrolunan 
1861 sayılı kanunla sınıf çavuşluğu kaldırılarak yerine gedikli erbaş sınıfı ihdas edilmiş ve bun
lar mezkûr kanunun hükümleri dahilinde peyderpey yetiştirilmekte bulunmuştur. 

Bir gedikli erbaşın yetiştirilmesi zaman meselesi olduğundan dokuz seneden beri yetiştirilenler 
jandarmanın tekmil teşekkülllerinin ihtiyacını temin edecek bir miktarda olmadığından bunlar 

tercihan esas jandarma hizmetinin görüldüğü vilâyet sabit jandarma kıtalarına verilmektedir. 
Halbuki: jandarma camiası arasında birde sabit ve seyyar toplu jandarma kıtaatı ile jandarma er 
okulları vardır. Bunlara şimdiye kadar pek az miktarda gedikli verilebilmiştir. 

Bir seferberlik vukuunda ordu emrine girecek olan bu toplu birliklerin bilhassa manga sevk ve 
idaresi bakımından kıta çavuşlarına kati ihtiyaçları olduğundan bunların orduda olduğu gibi ye
tiştirilmesi Genelkurmay başkanlığınca istenilmektedir. Miktarı mahdut ve yetiştirilmesi zamana 
ve bütçeye mütevakkıf bulunan gedikli erbaşların bu hizmete verilmesi hem vilâyet sabit jandarma 
kıtaatının ve hem de bunların nmhassasatı sınıf çavuşlarına nisbetle daha yüksek olduğundan büt
çenin aleyhine de olmaktadır. 

Orduda 1059 sayılı kanunun.çerçevesi dahilinde yetiştirilen ve 648 sayılı kanunun beşinci madde
sinin atfettiği 9 mart 1338 tarih ve 200 sayılı kanun mucibince ayda iaşeden maada tahsisatı ile 
birlikte ayrıca on lira alan sınıf çavuşları gibi jandarmada da sınıf çavuşu yetiştirilip seyyar ve 
sabit toplu kıtalara ve jandarma er okullarına verilerek bu teşkilât da takviye ve ikmal edildiği 
takdirde hem daha ağır şartlar altında ve zamanla yetiştirilen gedikli erbaşların esas jandarma hiz
metinde kullanılmalarına daha geniş imkân verilmiş ve hem de (40) lira maaş ve (14) lira maktu 
iaşe bedeli olan gedikli çavuş yerine (10) lira talurisat ve kazandan iaşe edilecek sınıf çavuşu istih
dam edilmesi kabil olacak ve hem de nmhassasatı bakımından tasarruf edilmiş olacağı düşünülerek 
ilişik kanım lâyihası tanzim edilmiştir. 

Esasen miktarı dört yüzü aşmıyacak olan bu sınıf çavuşları esasen filî hizmetlerini onbaşı ola
rak yapmakta ve kendilerine halen (2) lira maaş verilmekte ve kazandan iaşeleri temin edilmekte
dir. Jandarmada sınıf çavuşu yetiştirilmeğe kanunun neşrinden sonra başlanılacağına ve kanun 
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ise ancak birinci kânun içinde meriyete girmesi muhtemel olacağına göre sınıf çavuşlarının beheri
ne altı ay müddetle ve beher ay için sekiz lira verilecek ve ayda (3 200) lira tutan bu parayı jan-. 
darına bütçesinin maaştan gayri diğer fasıllarından tasarruf etmek imkânı da hâsıl olacaktır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/495 
Karar No. 4 

27 - XI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1861 numaralı jandarma efrat kanununa ek 
olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te gönderildiğine dair olup Encümenimize hava
le edilen Başvekâletin 28 teşrinievvel 1940 tarihli 
ve 6/4850 numaralı tezkeresi Dahiliye vekâletin-, 
den gönderilen salahiyetli memurlar huzurunda 
okundu ve görüşüldü. 

Jandarma teşkilâtının seyyar kıtaları ile mek
teplerde 1861 numaralı kanunun 12 nci madde
sindeki rütbe dereceleri arasına sınıf çavuşluğu 
rütbesinin ithali ve buna verilecek maaşın miktarı 
hakkındaki esbabı mucibe encümenimizce yerin
de görülmüştür. Ancak kanun lâyihasının ikin
ci maddesi 1861 numaralı kanunun yirmi birinci 

maddesi hükmüne göre tadil edilerek kanun lâ
yihası kabul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştur. 

Millî M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

N. Tınaz Di 
Erzurum 
A. Akyürek 
Kayseri 

S. Turgay 
Muğla 

M. M. 
Samsun 

A. F. Engin 
Çankırı 
A. Arkan 
Güınüşane 
Ziya Zatinin 
Malatya 

O. Koptagel 
Seyhan 

S. Güney Sinan Tekelioğlu 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
(Jorum 

E. Sabrı Akgöl 
Kayseri 

N. Toker 
Manisa 

K. N. Duru 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 70 
Esas No. 1/495 

Yüksek Reisliğe 

4 -IV -1941 

1863 sayılı »Jandarma efrat kanununa ek ola
rak Dahiliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâle
tin 28 - X -1940 tarih ve 6/4850 sayılı tezkeresi-
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize tevdi buyurulmakla -Jandarma gene] 
komutan muavini ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

Jandarma hizmetlerinin istediği vasıfları ha
iz olarak yetiştirilmekte olan gedikli erbaşların 
miktarları lâzımgelen hadde çıkarılıncaya ka
dar bunların yalnız karakol komutanlıklarında 
ve münhasıran jandarma hizmetlerinde kullanıl

malarını temin etmek ve jandarmanın kıta ha
linde yalnız askerî vazife gören toplu birlikle
rinde manga sevk ve idaresini yapabilecek kıta 
çavuşları yetiştirmek maksadile hazırlandığı 

( S. Sayısı : 136 ) 
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mucip sebepler lâyihasının tetkikinden ve alı
nan izahlardan anlaşılan kanun lâyihası encü-
menimizee de esas itibarile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinde, ordudaki em
salleri gibi bu çavuşlara da ayda on lira veril
mesi esası konulmuştur. Ancak bunun esas jan
darma aylığına müşabih bir mahiyeti olmaması 
hasebile ileride bir iltibasa mahal kalmamak 
üzere ibarenin on liranın her ay maktuan veri
leceğini ifade eder şekilde düzeltilmesi encüme-
nimizee kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 
havalesi veçhile Dahiliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur . 

Reis 
Çorum 

1. Eker 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coskan 

M. M. 
Kırklarel i 
B. Denk er 

Kât ip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Fazlı Gülce 
Klâzığ 

M. F. Altaıı 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. II. ÜrküUü 
Malatya 
M. Öker 
Samsun 

1. Yorulur 
Trabzon 

Sim Bay 
Yozgad 

. 1 . Sun gut 

Di 

M 

Ke 

Bolu 
. S. Siren 

Bursa 
Sadi Konuk 
(J iresun 
M. Akkaya 
İ spar ta 

mal Turan 
Kayseri 
S. Serim 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 
S. Cam 

Bolu 
Dr. Zihni İlle/en 

Bursa 
. 1 . Nevzat Ayaş 

(Jümüşane 
D. Sakarya 

İ spar ta 
E. İ'nlü 
Kütahya 

. 1 . Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Tunceli 

M. Yenel 
Yozgad 
AS'. İÇÖZ 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/495 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

1861 numaral ı J a n d a r m a efrat kanununa ek 
olarak Dahiliye vekilliğince hazır lanan ve İcra \ e-
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaşt ı
r ı lan kanun lâyihasının gönderildiğine dair 28 bi
rinci teşrin 1940 tarihli ve 6/1850 numaral ı Baş
vekâlet tezkeresi, Milli Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbatalarile birlikte Encümenimize ten
di kıl ındığından Dahiliye vekâletinden gönderi
len salahiyetli memur hazır olduğu halde okundu 
ve müzakere ol undu. 

J a n d a r m a gedikli erbaşlarının, esas vazife
leri olan karakol komutanlıklarında istihdam 
edilebilmelerini temin maksadile j anda rma toplu 
birliklerini sevk ve idare için j andarma teşkilâ
t ında kıta çavuşlukları ihdasını istihdaf eden,ka
nun lâyihası esas itibarile varit görülmüş ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerince yapılan tadil
ler dairesinde kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

15 - I V 

Yüksek Reisiiğe takdim kılınır. 

Dahiliye K Reisi 
Tekirdağ 

(J. Uybadın 
Kât ip 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Antalya 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Z. S oy demir 

Konya 
AŞY. Ergun 

Maraş 
Z. Kayran 

Zonguldak 
7ı. Var dar 

19-il 

Reis V. 
Çoruh 

A. T üzün 

Ankara 
E. Ergun 

Anta lya 
T. Sökmen 
Çorum 
/. K. Alpsar 

(Jazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
ASY. Ertem 

Tokad T 
G. Fekel S. 

M. M. 
Mardin 
E. Ergin 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

S. Uzay 
E r z u r u m 

N. Elgini 
Kars 

F. Ozoğuz 
Malatya 
E. Barkan 

rabzon 
Abanozoğlu 

(i-.' r-y . ; : V30 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF İ 

1861 say ıh Jandarma efrat kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Toplu veya seyyar Jandarma 
kıtaatı ile Jandarma er okullarında kullanılmak 
üzere kıta çavuşu yetiştirilir. 

Bunlara ordudaki emsalleri gibi tahsisatı 
ile birlikte on lira maaş verilir ve iaşeleri Dev
let tarafından ve kazandan temin edilir. 

MADDE 2 — Jandarmada smıf çavuşlarının 
yetiştirme tarzı bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

15 - X - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam F. Okyur S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak S. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş İL Karadeniz Muhlis Erhmen 

Mü. V. Ti. V. 
.1 . Çetinhaya N. Topcoğlu 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

1801 sayılı Jandarma efrat kanununa eh 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Jandarma smıf çavuşlarının ne 
suretle yetiştirilecekleri Jandarma umum ku-
mandanlığmca tesbit olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 136 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ \ DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTİRÎŞİ 

Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Toplu veya seyyar jandarma 
kıtaatı ile jandarma er okullarında kullanılmak 
üzere kıta çavuşu yetiştirilir. 

Bunlara ordudaki emsalleri gibi her ay mak-
tuan on lira verilir, ve iaşeleri Devlet tarafın-
ve kazandan temin edilir. 

MADDE 2 — Jandarma kıta çavuşlarının ne 
suretle yetiştirilecekleri Jandarma genel kuman-
danlığınca tesbit olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin birinci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Jandarma kıta çavuşlarının ne 
suretle yetiştirilecekleri Jandarma Genel ko
mutanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 136 ) 
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