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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kır, çarşı ve mahalle bekçilerinin Memurin mu-
hakemat kanunu hükümlerine tâbi olup olmadıkla
rının tefsirine dair mazbata ile 

Ankara şehri lağımlarına, 
Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki kanun 

ile Muhasebei umumiye kanununa bir muvakkat 
madde eklenmesine, 

Su işleri için yeniden 50 milyon lira tahsisat ve-

2 — HAVALE 

Mazbatalar 
1 — Akyazmm Balballı köyünden Hüseyin-

oğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/163) (Kuznameye) 

2 — Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmed-
oğlu Sait Yenerin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/164) (Kuznameye). 

3 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar 
bir kısım subaylara ve seferde bütün subaylarla 
askerî memurlara elbise, kaput ve çizme verilme
si hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı kanunların de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/661) 
(Ruznameye) 

4 —• içel mebusu Turhan Cemal Berikerin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası (3/363) (Ruznameye) 

5 — Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun 

rilmesine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere in
ikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay Çanakkale 

Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

)ÎLEN EVEAK 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/672) 
(Ruznameye) 

6 —• Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşmaya merbut 
(C) listesindeki meyan kökü kontenjanının me
yan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında teati 
olunan notaların tasdikma dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/648) (Ruznameye) 

7 — Türkiye - isviçre arasında mevcut 30 
mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın iki ay temdidine dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/653) 
(Ruznameye) 

8 — Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 
1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikma da
ir kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümen
leri mazbataları (1/643) (Ruznameye) 

9 — Vakıflar umum müdürlüğünün Üskü
dar - Kadıköy halk tramvayları şirketindeki his
sesinin istanbul belediyesine devri hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları (1/506) (Ruznameye) 
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B İ R İ N C İ C E L S E 

Açılma saati : 14 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Cavid Oral (Niğde), Vedit Uzgören (Kütahya) . 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
1 —• Ağrı m^ebusu İhsan Tavın vefat ettiğine 

dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
REİS — RİYASET tezkeresi var, okunacak

tır. 
Umumî Heyete 

Ağrı mebusu İhsan Tav 7 - VIII - 1941 per

şembe günü Mecliste vefat etmiştir. Arzeyle-
rim. B. M. M. Reisi 

M. A. Renda 
REİS — Merhumun hatırasını ta,ziz için bir 

dakika ayakta sükût edilmesini rica ediyorum. 
(Bir dakika ayakta sükût edildi). 

4 —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Ereğli kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirihnesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye, Adliye, Bütçe ve İkti
sat encümenleri mazbataları (3/379) [1] 

TEFSİR FIKRASI 
30 - V - 1940 tarih ve 3867 sayılı kanunun 8 

nci maddesinin tefsiri 
ikinci fıkra mucibince takdir edilecek kıy

met, defterlerde kıymeti olmayan veya defter 
kıymetleri vaziyetlerile nisbetsiz derecede yük
sek görünen tesisat için bunların tesis edildik
leri veya satın alındıkları fiattan normal amor
tismanlar çıkarılmak veya tesisatın bakım va
ziyetleri ve bu günkü halleri nazara alınmak 
suretile bulunacak kıymettir. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) 
— Sondan üçüncü satırda « veya » vardır. Onun 
« ya » sı kaldırılarak « ve » suretinde tashihi 
lâzımdır. 

REİS — Mütalea var mı? Tefsir fıkrasını bu 
suretle reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 —• Harcırah kararnamesine ek kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/632) [2] 

REİS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Harcırah kararnamesine ek kanun 
MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcı-

[1] 262 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 75 nci inikat zaptın-

dadır. 

rah kararnamesinin 19 ncu maddesi şümulüne 
dahil memur ve müstahdemlere mensubu bulun
dukları dairelerin tensibile muayyen mıntaka-
lar içinde vazife icabı olarak muayyen tarifeli 
vasıtalarla yapacakları yolculuklarda nakil üc
reti verilir. 

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

MUVAKKAT MADDE — 29 - V - 1941 ta
rihli ve 4042 sayılı kanunun beşinci maddesi
nin son fıkrası kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Asker ailelerine yapılacak yardım hak
kında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/664) [1] 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Bu teklifi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

[1] 270 sayılı basma yazı zaptın sonundadır, 
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Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
GALİP GİJLTEKİN (Konya) — Arkadaşlar, 

vaktin darlığına binaen kısa zamanda yapılan 
ve tetkiki de pek kısa olan bu kanun lâyihası 
hakkında ... (işitmiyoruz sesleri) Kısa söylemek 
istiyorum. Evvelâ bu mühim eserden dolayı 
Cumhuriyet Hükümetine ve Büyük Meclise şük
ran ve sevincimi söylemek isterim. Yüzlerce se
ne bu mühim mesele, ya düşünülmemişti yahut ta 
hakkile tanzim edilmemişti. Bunun bırakıp git
tiği izleri hâlâ görmekteyiz. Bu mühim işi ele 
alan Cumhuriyet Hükmeti, malûmunuz olduğu 
veçhile, evvelâ iki kanunda bunu tan
zim etmişti. Fakat bunun kâfi gel
mediği anlaşıldıktan sonra, malûmunuz 
veçhile, Dahiliye vekâletinden gelen bir 
lâyihayı muvakkat bir encümen tetkik etmiş ve 
bize bu günkü lâyihayı göndermiştir. Lâyihanın 
encümende en çok konuşulan noktası, evvelce de 
üzerinde görüştüğümüz prensip meselesi, yani 
yardımın mahallî veya Devletin mi yapacağı 
meselesi olmuştur. Encümen uzun tetkiklerden 
ve nüfus miktarma baktıktan, yaşama şekille
rini inceledikten sonra şu noktaya varmıştır. 
Bunun mahallî olması lâzım. Çünkü çiftçi aile
lerden mühim bir kısmının hiç bir naktî yardım
la karşılanamıyacak aynî ve imece yolu ile yar
dıma ihtiyacı olduğu için nüfusun % 82 sini 
köylü teşkil ettiğinden, yardım da mahalli 
olacağı anlaşıldıktan sonra bu işde külfet, 
şimdiye kadar daima kahramanlıkla can borcu
nu, kan borcunu ödemiş olanlar, mal borcuna da 
onunla mütenasip şekilde iştirak etmiş oluyor. 
Halbuki maadelet esası bunun aksini isbat etmek
tedir. Yalnız bu lâyihadaki bir şeyi anlıyama-
dım; köylünün yalnız aynî ve imece yardımına 
mı ihtiyacı vardır, yani köylünün resim ve mü
kellefiyeti af mı edilmiştir, şekeri, tuzu her 
şeyi temin edilmişte mi naktî şekilde yardıma 
ihtiyacı kalmamıştır? Bunu anlıyamadım. Son
ra yine köylüye naktî yardım yapılacağı 
zaman bu naktî yardımın esası o senenin salma 
miktarı oluyor, yani senelik salma miktarını 
geçmiyeceği söyleniyor. Demek ki naktî yardı
ma ihtiyacı olduğu evvelden derpiş edilmiştir, 
yalnız yukarıda da söylediğim gibi, bunun o se
nenin salma miktarını geçmiyeceği söyleniyor. 
Arkadaşlar, başta da söylediğim gibi, eski de
virlerde bu yardım işini düşünememenin neticele
rini çok çektik. Fakat düşünüp de bunu ele aldık
tan sonra iyi tanzim edilmesi lâzımdır. Evvelce 
bu tanzim edilmemişti amma yine köylü bu işi 
yapmakta idi. 

Malûmu âliniz köylünün yüzde sekseni de 
ayni köyde yekdiğerinin hısım ve akrabasıdır. 
Onların tabiri ile emmi, emetedir. Yalnız biz 
bu yardımı kanun altına almaktayız. Fakat 
acaba bununla iş bitecek mi? 50 haneli bir köy
den on kişi askere gittiği zaman diğerleri ona 

bakacak. Orta Anadolunun hali malûm. İmece 
usulü yapacak. Onun çiftine, tarlasına yardım 
edecek veya ona arpa, buğday, un verecek. Fa
kat ya kendisinin de olmazsa? Çünkü bir çok 
zamanlar kuraklığın Orta Anadoluyu tehdit et
tiği malûmdur. Onun için bunu başka memba-
larla takviye etmek daha doğru olur. İmece usu
lü ve aynî yardımın aleyhinde değilim. Fa
kat bu işi tamamen mahallî halka tahmil etmek 
doğru değildir. Gerçi buna bir had konmuştur. 
Salmayı geçmiyecektir. Fakat bu salma hakkın
daki şikâyetler de malûm. Bunun üzerine bir de 
yeniden bir zam yapmak madelete uymaz kanaa
tindeyim. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Peki, ne yap
malı? 

GALİP GÜLTEKİN ( Devamla ) — Şimdi 
efendim; mademki bu bir âmme hizmetidir, Dev
let ve memleket, müdafaasından mütevellittir, 
bunu da, nasıl ki askerî mütekait, malûl ve şe
hitlerin çocuklarına, mahallî muavenet değil, 
amme yardımı yapılıyor, bunun da amme yardı
mı olması lâzımdır. Acaba bu niçin amme işi 
olmasın? Neden amme hizmeti şeklinde yapıl
masın? Nitekim lâyihada görülüyor. Şimdi bu 
şekilde amme hizmeti olmayıp da mahallî hizmet 
olarak kabul edildikten sonra, malî meselelere 
geçilmiş ve bu yardımı karşılayacak membalar 
arandığı zaman, bunlar için de bildiğiniz be
lediye vergi ve resimlerine zam, nakliye vası
taları, tiyatro, sinema, konser biletlerine zamme
diliyor, nihayet bunlar kâfi gelmezse eksik 
kalan kısım, belediye encümenince şehir ve ka
sabada oturanlarla hakikî ve hükmî şahıslara 
vergiler tarhedilerek kapatılacak. Bu şekilde ha
reket edildiği takdirde, şehir ve kasabalarda 
oturmak kârlı olacak. Çünkü tiyatroya, sine
maya, nakil vasıtalarına zammolacak, almacak, 
alınacak; kâfi gelmezse ondan sonra hakikî ve 
hükmî şahıslara da müracaat edilecek. Tiyatro
su yok, sineması yok, elektriği yok. O halde 
küçük kasabalarda bu, doğrudan doğruya şah
sa müracaat şeklinde olacak. O halde büyük şe
hirlerde oturanlar veyahut büyük kazanç temin 
edenler bu mükellefiyetin büyüğünü üzerlerine 
almış olmuyorlar. Yalnız, bu yardımın köy
lerde ve küçük kasabalarda temin edilememesi 
halinde kendilerine ufak bir yardım edilmesi 
şekli düşünülmüştür. 8 nci maddesine göre, 
gümrük resminden şu kadar, belediye hissesin
den yüzde şu kadar alınacak ve bu fon ile kendi 
ihtiyacını temin edemeyenlere yardım edilecek. 

Arkadaşlar, kanaatimce bu, mahallî yardım 
esasının mahzurlarını azıcık tahfif için konmuş 
bir hükümdür, fakat kifayetsizdir. Eğer bu yar
dım yapılacaksa bu fona daha başkalarının da 

zammı halinde bir fayda hâsıl olabilir. Umumî ola
rak söyliyeceklerim budur, lâyihanın alacağı 
şekle göre ufak tefek maruzatta bulunmak icab-
ederse arzederim. 
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KEMAL TURAN (İsparta) — Asker aileleri

ne yardımın esası bir Fırka müzakeresinde uzun
ca münakaşa edildiği için bendeniz tekrar esa
sa rücu etmiyeeeğim. Yalnız mevcut lâyihanın 
bu günkü ihtiyacı ne dereceye kadar karşılaya
bileceği hakkında bir fikir vermek üzere gör
düğüm bazı güçlükleri kısaca arzetmek istiyo
rum. 

Evvelemirde şunu arzedeyim ki, bu lâyiha 
ile belediyelere tahmil edilen işler, belediyelerin 
bu günkü takatları dahilinde başarabilecekleri 
bir iş değildir. Halbuki lâyiha daha geniş bir hu
dut ve mesuliyet içinde bunları vazifelendiriyor. 
Filhakika asker aileleri için toplanmış bir para
nın yalnız onlara gitmesi şüphesiz hepimizin 
kabul edeceği bir esastır. Ancak bu parayı muh
telif membalardan toplayarak ve hergün sayısı 
artan müstehiklerine muntazaman dağıtacak o-
lan belediye teşkilâtı bilhassa bu günkü va
ziyette bu işi yapacak halde değildir. Yakmen 
bildiğim bir belediyenin; hem reisi, hem muha
sibi ve hem de ayrıca yazı işlerine bakan zat 
bu gün silâh altındadır. Şimdi bu iki vazifeyi 
fahriyen iki parti arkadaşı ifa ediyor. Üçüncü 
vazifeyi de yaşlı bir nikâh memuru yapmakta
dır. Belediyenin bu gün işliyen kadrosu bu va
ziyette. 

Belediye bütçelerini de tasavvur edebilirsi
niz. Belediyeler için kolay varidat olan gümrük 
varidatı yarıya inmiştir. Diğer vergi ve resimler 
de o nisbette azaldı. Binaenaleyh belediyelerin 
müşkül vaziyeti vardır. Bunları uzun boylu teş
rihe hacet görmem. Yalnız bununla arzetmek is
tediğim şudur ki; Dahiliye vekilimiz, hiç ol
mazsa önümüzdeki bir iki ay içinde belediyele
rin, gerek bu gün içinde bulundukları vaziye
ti ve gerek bilhassa bu kanunla yüklenecekleri 
işleri başarabilmeleri için her halde Meclise 
bir tedbirle, bir teklifle gelirler ümidindeyim. 
Bu bir zaruret halindedir. Aksi takdirde göre
ceğiz ki, burada koyduğumuz kaideler, maale
sef ve bizzarur, hiç bir taksirat eseri olmaksı
zın, tatbikten mahrum kalacaktır. Yahut bir 
çok sızıltılara şahit olacağız. Binaenaleyh bu 
kanunda da belediye meselesi yeniden önmüze 
çıkmış oluyor; belediyelerin varidatı meselesi, 
belediyelerin kadrosu meselesi. 

Bunu bu kadar izah ettikten sonra bu kanu
nun esas işlemesi üzerinde tenvir edilmemiz ve 
hepimizce bilinmesi lâzımgelen mühim bir nok
ta vardır: Bu kanunla asker ailelerine bulun
dukları yerin asgarî maişet haddine göre 
muayyen bir para vermeği kabul etmiş oluyoruz. 
Bu kanun diyor ki, neşredildikten sonra her 
kasabadaki, her şehirdeki asker ailesi tayin 
edilen asgarî maişet haddini alacaktır. Şim
diye kadar böyle değildi. Şimdiye kadar, be
lediyeler muhitlerinden toplayabildikleri parayı 
kendi takatleri dahilinde, ne alabilirlerse onu 
dağıtmakla mükelleftiler. Fakat bu kanun bu-

| nu bu vaziyetten çıkarıyor. Buradaki maddede 
sarih olarak diyor ki; «yardım miktarı asgarî 
had içinde olacaktır» gerçi bu «had içinde» ta
biri daha izah edilmemiştir. Haddin dununda 
mı, yahut tam had mi? Bu belki ileride izah edi
lir. Fakat kanuna koyduğumuz prensip, bir 
kasaba ve şehirdeki asker ailesine verilecek 
miktar, orada toplanan para ne* olursa olsun, 
belediye çalışma kudreti ne olursa olsun, bu 
parayı vermeği emretmektedir. Aksi hal, kanunu 
tatbik etmemek olur. Bunu vermeğe mâni olan 
nedir? Bunu vermeğe mâni olan şudur: Buraya 
konulan membalarm bir kısmı iki ay, üç ay son
ra tahakkuk edecek miktarlardır. Hatta kanun 
diyor ki; bu vergi tahakkuk ettiği aym sonun
dan 75, hatta 45 gün sonra ödenecektir. Sonra 
gene bu kanunda diyoruz ki; belediye bütçe
lerinde asker ailelerine yardım tahsisatı olarak 
ne toplanıyorsa bunları irat kaydeder. Bir ta
raftan da ödediği paraları masraf kaydeder. O 
halde belediye bütçesinin bunları sarfedebilmesi 
için bütün bu varidatı toplamak, varidat kaydet
mek ondan sonra da masraf yapmak icabeder. Şu 
halde kanunun neşrile her asker ailesine veril
mesini emrettiği para verilememek gibi bir va
ziyete giriliyor. Yani kanunun emrile kanunun 
tatbiki güç bir vaziyete giriyor. Bunun için ya 
belediyelerin emrinde derhal kanunu tatbik ede
bilmeleri için muayyen bir fon bulunmalı ve 
bu kanunun neşrinden itibaren meselâ eylül ip
tidasında kanunu tatbik edeceksek, kasabalarda 
ve şehirlerde müracaat edecek asker ailesine der
hal para vermek istiyorsak, belediyenin bu gün
den kasasında şu miktar para bulundurması lâ
zımdır, Kanunda böyle bir şey yoktur. Binaen
aleyh biz bu kanundaki yardım şeklini muay
yen bir vadeden sonra tatbik etmek ihtiyorsak, 
bilfarz bu kanunun tatbikma 4 ay sonra geçece
ğiz, 4 aya kadar belediyeler yine mevcut şekilde 
ne bulursa onu dağıtsın, tâ ki makanizma ku
rulup kasabadaki asker ailesi nüfusile maişet 
haddine göre para toplanmcaya kadar dersek, o 
halde kanunu ona göre tanzim etmek lâzımdır. 
Vakıa muvakkat maddede şöyle bir kayit var, 
daha iki ay eski usulde para tahsiline devam 
olunur. Tahsiline devam olunur amma tediye 
ne olacak? Tediye olunmıyacaksa bunun da sa
rih olarak kanunda zikri lâzımdır. Kanunun 
tatbikma geçeceksek belediyelerde bunun için 
behemehal bir fon tesisi icabeder. 

Benim kanaatimce, iki ay sonra dahi beledi
yeler, kanunda tayin edilen asgarî maişet haddi 
dahilinde, mevcut asker ailelerine yardım edemi-
yecek vaziyettelerdir. 

Maddelere ait bazı mütalealar vardır, onları 
da maddelerde arzetmiş oluruz. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Encümen cevap 

vermedi. 
REİS — Efendim; encümenden izahat isti-
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yorlar. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim; iptida kendimize ait bir 
kabahati arzetmekle söze başlıyacağım. (İşitil
miyor sesleri). 

Mebdede, bu kanun lâyihasının müzakeresi 
sırasında encümende cereyan eden müzakerenin 
ve teferruatını Heyeti muhteremeye arzedelim 
mi, etmiyelinı mi diye birbirimize sorduk. Fa
kat arkadaşların bir az fazlaca tafsilâtlı olan 
esbabı mucibeyi okumuş olacaklarını düşünerek 
vaz geçtik. Şimdi cereyan eden münakaşaların 
büyük bir kısmının bizim bu kabahatımızdan 
doğduğunu görüyoruz. 

Galip Gültekin arkadaşımız evvelâ prensip 
meselesine temas ederek külfetin daha çok köy
lüye teveccüh ettiğini bu yardımın ana maka-
nizmasınm mahalli olduğunu ileri sürdüler. 

Kemal Turan arkadaşımızın da burada işaret 
ettiği veçhile bu iş daha evvel etraflı bir şekilde 
Partide konuşulmuştur. Kanunun esbabı muci-
besi kanunda kaydettiğimiz rakamların da te
yit ettiği veçhile Partide varılmış kararlar ta-
mamile musibdir. Hatta mümasil bir çok mem
leketlerde de ayni meseleler tetkik edilmiş ve 
oralarda da mahallî yardım zaruretleri kabul 
olunmuştur. Partide varılmış olan kararın isa
beti bir çok vesaikin tetkiki ile bir kerre daha 
nazarımızda teeyyüt etmiş bulunuyor. Esbabı 
mucibemizdeki rakamlardan uzun uzadıya bah
sederek vaktinizi almak istemiyorum. Orada 
gördüğünüz veçhile nüfusu beş kişiden ibaret 
bir çok köylerimiz vardır. Arkadaşımız bilmem 
nereden bu kabil köylerde ve sureti umumiyede 
çiftçi mmtakalarında yardımın sadece imece ve 
ayniyat şeklinde olacağı düşüncesine vardı? 
Böyle bir şey yoktur. Yalnız bazı yerlerde ve 
meselâ nüfusu beş kişiden ibaret ve her ferdin 
kendine göre kâfi işi olan bir köyde sade para 
ile temin edilemiyecek ihtiyaçlar, imece ihtiyaç
ları olacağı düşünülmüş ve mucib sebepler 
arasından naklettikleri cümlemizle bu vazi
yetler ifade edilmek istenmiştir. Dahiliye vekili 
bize tevdi ettiği dosya ile bütün Türkiyeye ait 
gayet esaslı malûmatı da vermiştir. Bu müna
sebetle Hükümetin bu kanunun malzemesini u-
zun zamanlardır toplanmış olduğunu da gör
müş bulunduğumuzu da Heyeti celilenize ar-
zetmek isterim. Bu kıymetli dosyayı gözden ge
çirdik. Zarureti bu dosya da katiyen teyit etti. 
Umumî bir yardım esası bize çok benzer mem
leketlerde olduğu kadar, bize az benzer mem
leketlerde de tıpkı bizim gibi mütalea edilmiş 
bulunuyor. 

Arkadaşlarımız köylülerde tatbik olunacak 
imece ve aynî yardımı bir taraftan, tek yar
dım şekilleri imiş gibi izah ederken, sonlarında 
salma da olacağını yine kendileri ilâve ettiler. 
Demekki köylerde yalnız imece ve ayniyat yo-
lile değil, icabında naktî yardım da vardır. 
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İhtiyaçlarının hususiyetine uyar, yani, kendile
rinin işaret ettiği tuz, kahve, şeker ve saire 
gibi ihtiyaçlarını da korur yardım şekilleri tat
bik olunacaktır. Kendilerinin bu iş külfetinin 
% 87 si köylü ve çiftçi olan halka ve bu hal
kın sırtına yüklenmekte olduğu hakkındaki fi
kirlerine Encümenimiz iştirak etmemektedir. 

Arzettiğim vesaik tetkik edilirse, esbabı mu
cibe tetkik edilirse rakamlar gösterir ki, bu 
şeref, bütün cephe gerisinde olanlara en adilâ
ne ve en amelî şekilde tevzi olunmuş bulunuyor. 
Büyük şehirler hakkındaki müşahedeleri de 
doğru değildir. Esasen bu yardım, işini ne ka
nun lâyihası ne esbabı mucibesi bir külfet şek
linde asla derpiş etmiş değildir. Hükümetin 
lüzum göstermesine de takaddüm ederek, 
bütün köylerde ve bütün Türkiyede muhtaç as
ker kardeşlerimizin ailelerine yardım, şevk ile, 
gönülle koşulan bir iş olmuştur. Encümen na
mına huzurunuzda bunu şükran ve iftiharla 
zikretmek fırsatını bulduğumdan dolayı mem
nunum. Hulâsa partice verilmiş karardan sar
fınazar bu hususta bizim de vesaik üzerinde ve 
bazı memleketlere ait bilgiler üzerinde yaptı
ğımız tetkikat bu yardımın bilhassa mahallî ol
ması zaruretini, sureti katiyede göstermiştir. 
Köylülere ve çiftçilere yapılan yardım yalnız 
imece ve ayniyat şeklinde değil, ayni zamanda 
ihtiyaçlarının şekil, nevi ve mevsime uygun ola
rak icabında nakten de yapılacaktır. 

Sayın Kemal Turan bu kanunun tatbikından 
doğacak bazı güçlüklere işaret buyurdular. 
Kendilerinin ileri sürdükleri noktalardan en 
mühimmini, bu kanun neşredilir edilmez he
men tatbik de edilebilmek imkânından mahrum
dur cümlesile bilmem hulâsa etmiş olabilir mi
yiz. 

Filhakika Encümenimizde de bu nokta üze
rinde bazı endişeler izhar edildiği oldu. Fakat 
lâyihanın muvakkat maddelerinin birinci ve 
ikinci fıkraları hükümleri mütalea buyurulursa 
görülür ki, bu mahzur önlenmiştir. Dahiliye 
vekili de temin edeceği tavizlerle böyle olacağı
nı ayrıca Encümende teyit ettiler. Buna müsait 
membaların Dahiliye için mevcut bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Nihayet bazı vilâyetlerde bu 
kanunun ihzaratı için lâzımgelen müddet zar
fında vilâyetlerin kendilerinin eski usuller da
hilinde tahsilata ve vazifeye devam edebilecek
leri kaydi vardır. 

Vilâyetleri biran evvel faaliyete sevkedebil-
mek için, demin arzettiğim gibi, bundan çok ev
vel başlandığını gördüğümüz ve biran evvel mad
dî semerelerini vereceğine kanaat getirdiğimiz 
mesailerinin biran evvel inkişafını temin ede
bilmek için encümen böylece kabule ekseriyetle 
karar vermiştir. 

Belediyelerin bir çok vazife deruhde etmiş 
olduklarını ve bunları başarabilmek için bu gü
nün fevkalâde sebepleri dolayısile adam kadro-
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larmm bile kâfi olmadığını söylediler. Bu ayrı 
bir mevzudur. Bu vazifelerin büyük kısmı zik
rettikleri şahısların üzerinde toplanmamaktadır. 

Eğer mümkün mertebe kısaltarak arzetmek 
istediğim cevaplarım sırasında unutulmuş bir 
nokta varsa arkadaşlarımın emretmelerini rica 
ederim. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Ben naktî 
yardım yapılmiyacak demedim. Fakat naktî yar
dımın köylü için daha müşkül olacağını söy
ledim. Buyurdunuz ki, naktî yardım yapılacak
tır. Kimden alıp da yapacaksınız? 

MUVAKKAT E. M. M FAÎK KURDOĞLU 
(Manisa) — Müsaade buyurursanız tekrar arze-
deyim: Biz reel bir şey yapmak yani hakikate, 
hayata uygun bir şey yapmak istedik ve yaptık. 
Mucip sebeplerimizi lütfen okusunlar. İki fon 
tasavvur edildi. Birincisi mahallî membalar-
dan büyük bir kısmı imece ve ayniyat şeklinde 
elde edilecek olan fon, bu kifayet etmediği tak
dirde istifade edilecek umumî fon. Arkadaşım 
müsterih olsunlar, biz tafsilâtile tetkik ederken 
gördük ki, en çok iştirak şerefi ve ihtimali olan 
yerler, bilâkis büyük şehirlerdir. 

Kendileri diyorlar ki, köylülerden naktî yar
dım istenecek mi? Rica ediyorum, alâkalı madde 
geldiği vakit bir kere daha - tabiî kendileri oku
muşlardır, belki başka arkadaşların suallerinin 
inzimamile iş daha çok tavazzuh edecektir - mad
de geldiği ve okunduğu zaman dikkat buyurur
larsa görülecektir ki o maddede sadece, köylerde 
yardımın daha çok aynî yardım ve imece şekil
lerinde tekasüf edeceği söylenmektedir. Hepimi
zin çok büyük olan arzularile mevcut olan im
kân arasındaki büyük uçurumu hepimiz görmü
yor değiliz. Belki kendileri bu yüksek gaye, bu 
yüksek emelle bu fikirleri ileri sürmüşlerdir. 
En iyi ve en ileri başka, en mümkün başkadır. 
Biz mümkün olanm en ileri derecesini esas almış 
ve lâyihanın da, Hükümetçe bu güzel ve doğru 
düşünce ile tertip edilmiş olduğunu görüyoruz. 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arkadaşlar; gerek yüksek Meclisi ve gerek 
Türk Erkânı umumiyesini haklı olarak alâkadar 
eden, bu kanun lâyihası hakkında bunun tatbi-
kından mesul bir vekil sıfatile benim de ufak 
bazı izahat vermem belki faydalı olur. 

Malûmu âlinizdirki, şimdiye kadar bu hiz
met elan merî olan kanunların tatbiki sureti 
ile ifa edilmekte idi. Mevcut kanunlar müsait ol
duğu kadar bu işi en büyük hüsnü niyetle şimdi
ye kadar idameye çalıştık. Fakat bunların za
manla kâfi gelmediği kanaatma vardık. 

Yüksek Grupun teşkil ettiği bir encümen ta
rafından uzun uzadıya tetkikat yapıldı. Grup 
heyeti umumiyesine rapor takdim edildi. Orada 
cereyan eden müzakere esnasında gerek komis
yon namına beyanatta bulunan arkadaşların 
ye gerek diğer refiklerin, beyanatından ve ben

denizin izahlarından sonra bu mütaleaların 
heyeti umumiyesi dahilinde bir kanun lâyihası 
yapılarak Yüksek Meclise takdimi kararlaşmış 
idi. İşte karar üzerine çalışıldı, bu gün eli
mizde bulunan kanun lâyihası huzurunuza tak
dim edildi. Arkadaşlardan daha evvel söz söy-
liyenlerin ifade ettikleri veçhile bu biraz acele 
yapıldı. Fakat yine encümen M. Muharriri 
muhterem arkadaşımızın ifade ettiği gibi mal
zemesi zaten hazırdı. Acele olsa dahi bizim 
için de bulunduğumuz ahval ve şeraite nazaran 
çok eksik sayılacak bir şey değildir zannediyo
rum. 

Şu küçük mukaddimeden sonra arkadaşları
mın burada izhar ettikleri endişelere cevap ver
mek istiyorum. 

Galip Konya arkadaşımız buyurdular ki; 
herhangi bir işi ele alınca onun mükemmelen 
ifası lâzımdır. Arkadaşıma temin edeyim ki 
bunu biz de mükemmel yapmağa çalıştık ve 
içinde bulunduğumuz şartlara ve imkânlara gö
re iyi olduğuna inanarak buraya getirdik. En
dişeleri köylüye daha büyük, daha ağır bir yü
kün tahmil edilmiş olması idi. Bu noktaya bil
hassa cevap vermek isterim, hiç bir sınıfa bu 
lâyihada, diğerinden daha fazla bir mükellefiyet 
tahmil edilmemiştir. Evvelce müteaddit defalar 
gerek Büyük Meclisin alenî celsesinde ve gerek 
grup içtimaları esnasında izah ettiğim veçhile 
şimdiye kadar asker ailelerine yardım hizmeti 
en iyi şekilde köylerde tatbik edilmiştir ve 
edilmektedir. Bu yeni lâyiha kanuniyet iktisap 
ettiği vakit kanaatimce daha iyi bir şekilde de
vamı temin edilmiş olacaktır. 

Evvelce yapılan imece ve ayniyat yardımı 
devam edecektir. Fakat köylü halkımızın ay
niyat ve imece ile kabili def olmayan bazı ihti
yaçları da olabilir. Bu gibi ihtiyaçlarını karşı
lamak için bir memba gösterdik. Icabederse 
köyde naktî yardım dahi tahsil edilebilir. Fakat 
bunda da alabildiğine gitmemesi için de bir fi
ren koyduk. Nihayet o sene içinde o mükellefin 
iştirak ettiği salma haddini geçmiyecektir. Öyle 
ümit ediyoruz ki bu tatbikatta salma haddine 
dahi yaklaşmıyacaktır. 

Bundan başka bir ihtiyat daha koyduk. Mer
kezin, Dahiliye vekâletinin eline bir fon aldık. 

Bunların nelerden teşekkül ettiği lâyihada 
mevcuttur, bende hülâsatan arzedeyim. Bir de
fa bazı memurin ve müstahdeminden alınacak 
olan % 1 1er merkeze gelecektir. Gümrük % 10 
larma zammedilecek % 50 merkeze gelecek, bü
yük hatlarda, kara ve deniz, vesaiti nakliye 
ücretlerine yapılan zamlar merkeze gelecek. 
Bu paralar yalnız şehirli halka tevzi edilmiye-
cektir. Alelitlak kendi kendine kâfi gelmeyen 
yerlere yardım edilecektir. Binaenaleyh eskisin
den çok iyidir. 

Kemal Turan arkadaşım da bu vesile ile 
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belediyelerin gerek vergi ve gerek kadro itiba-
rile takviyesini ifade buyurdular. Biz belediye
lerin takviyeye ihtiyaçları olmadığı kanaatinde 
değiliz, ihtiyaç vardır. Amma umumî vaziyeti 
karşılamak için bir çok vergiler ihdas olunur
ken bir de belediyeler için vergiye zam yapma
ğa bu sene cesaret edemedik. İnşaallah onun da 
zamanı gelecektir, o zaman buna ait lâyihalar
la huzurunuza geleceğiz. 

Bir de asgarî maişet haddinden endişe et
tiler. Lâyihanın maddesi sarihtir. Yardım en 
az oradaki asgarî maişet haddi dahilinde ge
çindirecek kadar olacaktır. Yani en az olmak 
üzere asgarî had takdir edilmiştir. Onun üstün
de verebilecekleri kadar verebilirler. 

Bir de bu kanuna göre tevziat yapılmcıya 
kadar ne olacaktır, buyurdular. Mazbata mu
harriri arkadaşımız ona cevap verdiler. Bu ka
nuna göre tevziat yapılmcıya kadar eski usulü 
idame etmek için lâyihaya muvakkat bir madde 
koyduk. Onu devam ettirebilirler. Bundan baş
ka da elimizden geldiği kadar idarî tedbirlerle 
yardıma muhtaç ve membaı zaif olmıyanlara 
yardım etmek imkânlarını arayıp bulacağız. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Bir sual 
soracaktım. 

REİS — Maddeye taallûk etmiyor mu? 
Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Hayır, 

Heyeti Umumiyeye ait. 
Bu yardım edilecek asker aileleri içinde, üç 

aylık, beş aylık, bir yaşında, iki yaşında ök
süz kalmış çocuklar vardır. Bunlar hakkında 
ne şekilde yardım yapılabilecektir?. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Muhterem arkadaşım, bu gibi talihsiz 
çocuklar hakkında bu memlekette neler yapıla
bileceğini ve bunlar hakkında mevcut müessese
leri benden daha iyi bilirler. Bunların da bun
dan mümkün olduğu kadar istifadelerine çalı
şırız ve bazı yerlerde bazı müesseseleri tanzime 
imkân vardır. Hepsine kifayet edilemediği tak
dirde ne yapılabileceğini kendileri benden da
ha iyi bilirler. 

REİS — Maddelere geçiyoruz. 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Hazarda ve seferde 45 gün
den ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulu
nanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. 

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarih
ten başlar, terhisini takip eden 15 günün hita
mında sona erer. 

Kanunî sebep ve salâhiyete müstenit ol
maksızın vazifesinden ayrılmış olanların aile
lerine yapılmakta olan yardım, resmî ıttıla ta

rihinden itibaren, iltihakında tekrar devam 
olunmak üzere derhal kesilir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)— 
Bir sual soracağım. Burada (vazifesinden ay
rılmış olanlar) deniyor. Buna Askerlik kanu
nunun 13 ncü maddesindeki tarifata girenler 
de dahil midir? Bekaya, saklı gibi.. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Paşa Hazretlerinin işaret buyurduk
ları, 6 ve 7 nci maddelerde tasrih edilmektedir. 
Fakat bu kanunun mevzuu, hazarda ve sefer
de 45 gün müddetle askerlik hizmetinde bulu
nanlardır. Yani yoklamaya gelmiyenler, asker 
olmıyanlar tabiî bundan istifade edemezler. Fa
kat mezuniyetsiz ayrılmış bulunanlar, firariler 
bu hükme tâbidir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — E-
fendim; bir iki noktanın tavazzuhu için maru
zatta bulunacağım. 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yar
dımın ne zaman nihayete ereceğini gösteriyor. 
İkinci fıkrası diyor ki «Bu yardım askerin hiz
mete alındığı tarihten başlar, terhisini takip 
eden 15 günün hitamında sona erer.» Bu terhis 
tabirini soracağım. Muvakkat terhisler de da
hil inidir ki bunlar müddetsiz mezuniyetler 
demektir. Yani terhisli efrattır. Fakat terhis 
vesikası verilmiyor, müddetsiz mezuniyet ve
riliyor, Sonra onun dahil olduğu esnan erbabı 
terhis edildiği zaman onlar da gidip vesikaları
nı alıyorlar. Bu terhis tabirinde böyle müddet
siz mezuniyetler dahil midir, değil midir? Bir. 

İkincisi; efendim, terhisler, malûmu âliniz 
mavziî, mahdut ve münferit de olabilir. Böyle 
münferit terhislerde büyük şehirlerde terhis va
ki olup olmadığını bilmek bir meseledir. Büyük 
şehirlerde böyle olduğu gibi küçük kasaba ve 
köylerde oturanlar da terhisi müteakip başka 
yerde iş aramayı kasaba ve köylerine dönmeği 
tercih edebilirler. Bunlardan da haberdar olmak 
yine meseledir. Bu bakımdan alâkalı makamla
rın terhis vukuunda mahallî belediyeleri veya 
ihtiyar heyetlerini haberdar etmeğe mecbur tu
tulmaları faydalı olur gibi geliyor bana. Mad
dede terhis hakkmda böyle bir hüküm yoktur. 

Sonra, 3 ncü fıkra Muhterem Gl. Kiazım 
Sevüktekin de temas buyurdular, diyor ki, «ka
nunî sebep ve salâhiyete müstenit olmaksızın 
vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapıl
makta olan yardım kesilir.» Bendeniz bu fıkra
yı hem çok müphem buluyorum, hem de aile
lere yapılmakta olan yardımın kesilmesi için öl
çünün biraz geniş tutulduğu kanaatindeyim. 
Vazifeden ayrılmak. Bunun müddet ve mahiye
ti nedir, vazifeden bir gün ayrılır, vazifeden 
çok ayrılır, sonra vazifeden ayrılmak demek, 
kıtadan ayrılmak demek de değildir. Daha 
sonra mezuniyeti tecavüz ettirmek vardır. Bu, 
vazife ile alâkalı değildir. Bendeniz Askerî ce
za kanununun 6G ncı maddesini tetkik ettim, 
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oradaki ibareyi alırsak daha iyi olacak kanaa
tindeyim. «Kıtasından veya vazifesinden 6 
günden fazla uzaklaşanlarla izin müddetini 6 
günden fazla geçirenler» ki bu aşağı yukarı 66 
ncı maddedeki firar suçunun unsurlarını teşkil 
ediyor. Bir gün vazifeden ayrıldı diye, iki gün 
vazifeden ayrıldı, kıtadan ayrıldı diye yardımı 
kesmek lâzırn gelmez. Binaenaleyh hem tatbi
kattaki tereddütleri bertaraf etmek hem de vu
zuh bakımından, çünkü iki, üç gün ayrıldı diye, 
yanı başındaki köye gitmiş diye ailesine yapı
lan yardımı hemen kesmemek lâzım geleceği ve 
bunun firar suçu teşkil etmiyeceği kanaatinde
yim. Encümen muvafakat buyurursa, vuzuh 
temin edilmiş olur, Askerî ceza kanununun 66 
ncı maddesi mucibince kıtadan veya vazifesin
den altı gün ayrılanlar veya izin müddetini altı 
günden fazla geçirenlerin ailelerine yapılan 
yardımlar kesilir diye tasrih etmek muvafık olur. 

Sonra bu üçüncü fıkradaki hallerde de, yu
karıda arzettiğim mahdut ve münferit terhis
lerde keyfiyet askerlik şubelerince, ihtiyar 
heyetlerine ve mahallî belediyelere bildirilmesi 
faydalı olacağı gibi keyfiyetin bildirilmesi iyi 
olur, burada resmî ıttıla deniliyor, bu nasıl 
hâsıl olur? Bunun için de şöyle bir teklif yapı
yorum. 

Bu maddenin sonuna bir fıkra eklenmesi, ge
rek terhis vukuunda ve gerek üçüncü fıkrada 
yazılı hallerde askerlik şubelerince keyfiyet ma
hallî belediyelere ve ihtiyar meclislerine bildiri
lir, tarzmda bir fıkra. Encümen kabul ederse 
mesele kalmaz. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim; bu ka
nun, hututu umumiyesile hakikaten bu günkü 
teşevvüşten bizi kurtardığı için çok şayanı şük
randır, gerek Hükümet için ve gerek bizim için 
mucibi iftihar bir vaziyeti vardır. 

Bu maddeyi tatbik edecekleri göz önüne ge
tirecek olursak, buradan çıkarılması lâzım olan 
bir kayit var. O da «resmî ıttıla» tabirinden iba
rettir. Bir askerin kıtasından ayrıldığını onun 
köyünün muhtarının işittiği tarihten itibaren 
şey edecek olursak, asker köyüne gelir, otu
rur, gezer ve gider. Arkasından da ihbar gelir. 
Halbuki onun kasaba halkı geldiğini gördüler 
mi, elinde izin tezkeresi yoksa, ona olan yardımı 
kesmelidir. Çünkü firar etmiştir. Encümenden 
bu «resmî ıttıla tarihinden sonra» tabirinin kal
dırılmasını rica ediyorum. Çünkü köyde ya ken
disini görecekler veya işiteceklerdir. Gözümü
zün önünde firarî olarak gezen adamm ailesi
ne mütemadiyen yardıma devam etmek elbette 
manasız bir şey olur. Onun için bu «resmî ıttı
la» kaydını kaldıralım. 

İkincisi, altı gün müddet, izin davası. Efen
dim, müddet koymıyalım, çünkü biz niçin 
yapıyoruz bu yardımı? Kocası asker olduğu için 
Bir ay izin almış, iki ay izinlidir, kışın kânunu
sanide, şubatta gelmiş bir askerin kurulmuş dü- I 

zen üzerinde bir rolü yoktur. Haddi zatinde 
ailesi muhtaçtır. Çoluğu çocuğu, zaten velisi 
asker olduğu için, zahiresini vaktinde tedarik 
edememiştir, yardıma ihtiyacı vardır. Bunun 
kesilmiş olması askerin ailesi efradını feci bir 
hale düşürebilir Onun için müddet koymaksı-
zm cezaî mahiyette kesmekte isabet vardır. 
Hatta bu sebeptendir ki « resmî ıttılâı » bile 
kaldırmak lâzımdır. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Faik Ahmed arkadaşımız bilhassa 
üç nokta üzerine dikkatimizi çektiler. Birisi 
muvakkat terhislerden bahsettiler. Tabiî ken
dilerinin hepimizden daha iyi bilecekleri veçhi
le askerlik kanununda muvakkat ruhsatlar var
dır. Terhis değil. Bizim burada kasdettiğimiz 
şey terhistir, muayyen sin dahilindekilerin ter
hisidir. 

ikincisi, terhisten haberdar etmek lüzumunu 
ileri sürdüler ve nihayet 60 ve 12 nci maddede
ki mezuniyet ve diğer firar ve saire hâdiseleri
ne işaret ettiler. Bu fıkra bundan evvelki ka
nunun, zannederim, 12 nci maddesinin hükmü
dür. Fakat üzerinde bulunduğumuz bu lâyiha
nın umumî hükümlerine uymıyacak tafsilâtı ih
tiva ettiği için bu şekle kalbi muvafık görüldü. 
Biz bu münasebetle bu günkü tatbikatın şeklini 
sorduk. Bize verilen malûmat, bu gün de bele
diyeler herhangi bir aileye yardım edecekleri 
zaman o ailenin askerî vaziyetini alâkalı şube
den istemektedir. Ittıla kelimesi üzerinde Re
fik incenin mütaleası tamamen varit olmakla be
raber bunu koymamaktan doğacak mahzurları 
daha büyüktür. Köyde firarî olupta serbest geze
cek bir adamın bir taraftan da meselâ imece su-
retile yardımdan istifadesini düşünmek biraz 
zor geldi. 

Böyle olmazsa herhangi bir adamın herhan
gi bir hissî sebeple izinsiz kıtasından ayrıldığını 
ileri sürerek ailesine yapılmakta olan yardımı 
kestirmek ihtimalini de düşündük. Maamafih 
Heyeti Celileniz bir faidei zaide olarak bu gün
kü tatbik şekli hakkmda alâkalı vekâletlerin 
bize verdikleri malûmatın kanunî teyidi olarak 
bu fıkraların sonuna gerek terhis ve gerek me
zuniyet hallerinde askerlik şubeleri mahallî be
lediyelere bildirir diye bir kayit ilâve ederler
se ki bize verilen izahata nazaran lüzum yok
tur, olabilir. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Kanunî sebep ve salâhiyete müstenit olmaksı
zın meselesini izah eder misiniz? 

MUVAKKAT E. M. M. FAlK KURDOĞLU 
(Manisa) — Kanunî salâhiyete müstenit cümle-
sile mezuniyetler kasdedilmiştir. Salahiyetli 
âmirlerinin verdiği mezuniyetlerle izinsiz giden
ler vaktinde dönmezse zaten firarî oluyor. Mev
cut kanun böyle. Kıtası fevkalâde bir mazere
ti olurda kabul ederse, bildirmez, yardım da ke
silmez. 
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ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Asker

lik ceza kanununun, erin bilâ mezuniyet ayrıl
ması hakkında koyduğu hükme dair buyurduk
ları gayet yerindedir ve bunu burada temin 
edecek de ancak fıkraya konulacak olan «resmî 
ıttıladan» tabirinden ibarettir. Binaenaleyh 
eğer Refik İnce arkadaşımın arzuları kabul 
edilecek olursa, o vakit «resmi ıttıla» m gevşe
miş olması ihtimali vardır. Yani askerî ma
kamların, firar eden bir askeri ihbar etmeleri 
hususunun tahtı temine, inzibat altma alınma
ması gibi bir mâna ifade eder. Ondan sonra 
firar eden, bilâ mezuniyet ayrılmış olan er, hemen 
köyüne dönmez. Bir çok seyahat eder, hatta 
belki başka bir yerde iş bularak orada kal
mağa çalışır. Binaenaleyh bu köy halkının hu
zuruna çıkmamış olan adamı köylü askerde zan
neder. Ancak «resmî ıttıla» dır ki o işi resmî 
safhasına koyacak, meydana çıkaracak ve aile
lerinin duçar olacağı zorluklarla o askeri biran 
evvel itaata sevkedecektir. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, ıttıla meselesi yalnız firar hâdisesinde, 
yani vazifesinden uzaklaşmak hâdisesinde mev-
zubahstır. Halbuki terhis meselesinde böyle bir 
kayıt yoktur. Binaenaleyh arzettiğim gibi, hem 
vuzuhu temin etmek, hem de arkadaşımın izah 
ettiği mahzuru bertaraf etmek için faidei zai
de olmaz, bir boşluğu dolduran hüküm mahiye-
ttindedir. 

Bu maddenin sonuna «terhis vukuunda» ve
ya üçüncü fıkrada yazılı hallerde bunu mahallî 
belediyeye, ihtiyar meclisine bildirmek lüzu
munu koymakta fayda vardır. Bendeniz bu 
hususta bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

Sonra, gerçi üçüncü fıkra hakkında mazbata 
muharriri arkadaşımızın verdiği izahata göre, 
vekâletlerin yapacağı tebliğlerle tatbikat o şe
kilde yoluna girdikten sonra mesele kalmaz. 
Buradaki hüküm; yalnız vazifesinden uzakla
şanların ailelerine yapılmakta olan yardımın 
kesilmesine aittir. Mezuniyet alıp gitmiş, me
zuniyeti 6 gün tecavüz ettirmiş bunlara yardımın 
yapılıp yapılmıyacağı hakkında mahallerince 
tereddüt edilir. Çünkü askerî ceza kanunu bu 
gibi anasırı zikreder. Orada mezuniyetini altı 
gün tecavüz ettirenler için ceza tayin edilmiş
tir. Keza izinsiz kıtasından ayrılanlar hakkında 
da ceza vardır; bunlar ayrı ayrı cürmün anası
rıdır. Mazbata muharriri arkadaşımız izahatile 
ayni fikri kabul etmiş olmasına nazaran, bende
niz o nokta üzerinde İsrar etmiyorum. «Askerî 
ceza kanununun 66 ncı maddesi mucibince» diye 
kabul etmiş olsaydık etraflı bir medlul koymuş 
olurduk. Takdir yüksek heyetinizindir. 

REİS — Takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Riyasete 

Birinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkrala

rın ilâvesini teklif ederim: 
[Terhis vukuunda veya 3 ncü fıkrada yazılı 

hallerde keyfiyet askerlik şubelerince mahalle
rin belediye ve ihtiyar meclislerine bildirilir]. 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

REÎS — Takriri reye arzediyorum, nazarı iti-
bare alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı itibare 
alınmadı. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum, 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edildi. 

MADDE 2 — Yardımdan istifade için: 
a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya 

erkek kardeşi olmak; 
b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden 

tarafından temin edilmekte bulunmak; 
c) Mahallî rayice nazaran idare ve ihtiyaç

larını temin edecek ne kendilerinin, ne aske
re gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak 
şarttır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edildi. 

MADDE 3 — Yardım isteyenlerin talepleri, 
şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köy
lerde ihtiyar meclisleri tarafından tetkik edile
rek yardıma muhtaç olanların adedi, mahallî 
rayice göre her bir nüfusa yapılacak aynî veya 
naktî yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tes-
bit olunur. 

Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en 
az oradaki asgarî maişet haddi içinde, geçindire
cek derecede olacaktır. 

İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik 
edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere 
yapılacak yardım, mahallerine ait maişet had
di ile kendi gelirleri arasındaki farkın ikmali
ne inhisar eder. 

Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgarî maişet 
haddi, vilâyet idare heyetince tesbit ve tayin 
olunur. İdare heyetinin bu kararı katidir. 

Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve ka
sabalarda Belediye encümenlerince, köylerde 
ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasile 
ifa olunur. 

Büyük şehirlerde incelemelerin lâyikile ya
pılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere 
ayırmağa ve ayrıca tâli heyetler teşkiline bele
diyeler salahiyetlidir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Hepimizin iyi 
tatbikini elbette istediği ve aylardanberi bek
lediği bir kanunun iyi çıkması için daha sıkı 
hareketimiz icabediyor, vakit kısa da olsa. 

Bu maddeye göre; vilâyet idare heyetleri ka
sabadaki asgarî maişet haddini tayin edecek. 
Demek ki her kasabada bir asgarî maişet haddi 
vardır, bunu vilâyet idare heyeti tayin edecek
tir ve asker ailelerine verilecek miktar da budur, 
ben öyle anlıyorum. Bundan evvelki fıkrada 
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«asgarî maişet haddi içinde» denilmektedir, 
bunun, asgarî maişet haddi olan miktar olması 
lâzımgelir. Yok eğer bir kasaba içinde bir kaç 
had varsa o zaman bu hadlerin içinde belki 
olabilir. Eğer encümen bunu kasdediyorsa, ikin
ci fıkradaki asgarî maişet haddi ile bunu ahenk
leştirmesi icabeder. Sonra yine bu maddede 
şöyle bir ibare görüyorum: Büyük şehirlerdeki 
incelemeleri lâyikile yapabilmesi.. Bu, yalnız 
incelemeler mi, yoksa tatbikat mıdır? Meselâ 
îstanbulda bir çok belediye şubeleri vardır. 
Bu belediye şubelerinin her biri acaba İstanbul 
belediyesi encümeninin yaptığı vazifeleri mi 
alacaktır? Meselâ Kadıköy belediyesinin en
cümeni bir vilâyet encümeni gibi kendi mmta-
kası için bu kanuna göre kararlar mî* alacaktır 
ve bunu mu tatbik edecektir? Buradaki «ince
leme» tabirinden bunu anlamak lâzım geliyor. 
Bunun ise bir az daha tavzih edilmesi lâzım
dır. Tetkik etmek, anlamak meselesi ise, o za
man büyük şehirlerdeki tatbikat vaziyeti yine 
tek belediyeye inhisar etmiş olacaktır. Böyle 
ise, ibareyi tashih edelim. Asgarî maişet haddi 
dolayısile arzetmek istiyorum ki; bu gün elimiz
deki, Dahiliyenin hazırladığı rakamlara göre; 
200 000 asker ailesi vardır, şehir ve kasabalarda. 
Bunlara yapılan yardım da 200 000 liradır. 
Adam başına bir lira düşüyor. Halbuki yine 
Dahiliye vekâletnin yaptığı bir ankete göre 
asgarî maişet haddi muhtelif şehir ve kasaba
larda beş liradır. Buna nazaran 200 000 kişiye 
1 000 000 lira vermek lâzımdır, bu asgarî mai
şet haddini bir esas kabul edersek, şu halde bu 
kanun meriyete girdiği tarihte belediyelerimi
zin ödeyecekleri para eylül başmda bir milyon 
liradır. Eğer Muvakkat encümen mazbata mu
harriri arkadaşımız, yahut Dahiliye vekili, ey
lül başında bir milyon lirayı ödiyeceğiz mi di
yorlar? Demediklerini zannediyorum. O halde 
muvakkat maddenin bu vaziyete göre daha va
zıh yazılması lâzımdır. Yok asgarî maişet had
di içine koyuyoruz diyorlarsa, bunu demekle, 
belediyelerin mevcut paralarına göre bunu idare 
etmelerini düşünüyorlar demektir. Yukarıda, 
vilâyet idare heyetleri tatbik edecekleri haddin 
böyle mütefavit bir had olacağını zannediyo
rum. Bunun da tasrih edilmesi lâzımdır. Bina
enaleyh bir tek had olur, asgarî had burada ta
ayyün etmiş olduğuna göre ve yapılmakta olan 
yardım da 200 000 liradan ibaret olduğuna gö
re, ya kanun tatbik edilmiyecek, ki bunda fay
da vardır, malî hükümleri bir az gecikebilir. 
Onun için muvakkat maddenin buna göre hem 
sarih bir surette ve hem de alâkalılara mesuli
yet vermiyecek bir şekilde tavzihi lâzımgelir. 
Aksi takdirde her vatandaş diyecektir M; kanun 
bir had tayin etmiştir, bunu vermeğe mecbur
sun. O halde belediye buna ne cevap verecektir? 

MUVAKKAT En. M. M. FAYÎK KURDOĞ-
LU (Manisa) — Efendim, evvelâ bu maddenin 

birinci fıkrasındaki asgarî maişet tâbirinin ifa
de tarzı ile, müteakip fıkradaki maişet tarzı 
arasmda hiç bir mübayenet yoktur, bilakis fık
radaki ifadeyi teyit etmektedir. Buradaki asga
rî maişetten maksat, bu hükmü tatbik ile mü
kellef olan teşekkülün daha dununa düşeme-
yeceği haddir. Fevkine çıkabildiği kadar çı
kacaktır. İkinci fıkradaki maişet haddi bu had
dir. Dahiliye vekâletinden alınarak mucip se
bepler lâyihasına nakledilmiş rakamlara göre 
Dahiliyenin elinde henüz para bulunup bulun
madığı meselesine gelince; buna arkadaşım Fa-
yık Öztrakın cevap vereceğini zannediyorum. 
Maamafih biz Encümende bunu da sormadık 
değil. Kendileri taviz parası ve diğer memba-
lardan elde edilecek paralarla bunu yapmağa 
imkân olduğunu ve bazı müşkülâtın önüne geç
mek için 2 nci muvakkat maddenin bir nevi 
ihtiyat olarak konulmasını söylemişlerdir. 

Kemal Turan arkadaşımız aynı listede 
200 000 lira toplandığını halbuki yardıma muh
taç aile ferdlerinin de bu yekûnu bulmakta ol
duğunu söyledi. îmece ve ayniyat şeklinde ya
pılmış yardımlar da var. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Listede yok
tur. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK KURDOĞ-
LU (Devamla) — Evet bulamadığımız için, fa
kat bunlar da ilâve edilirse o vakit hakikî ra
kamlara varmak kabil zannederim. Parti görüş
melerinde tafsilât vardı. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. Bir vilâyetin bütün kazalarının maişet 
haddini niçin vilâyet idare heyetine bırakıyor
sunuz? Vilâyet idare heyetini teşkil eden ze

vat memurlardan müteşekkil zevattır. Niçin ka
zalara kendi maişet hadlerini tayin ettirmiyor
sunuz? Kızılcahamamı, Ankaraya, İzmirin Urla 
kazasını, İzmire bırakıyorsunuz? Vilâyet idare 
heyetince diyeceğimize « idare heyetlerince » 
diyelim. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi okunduktan sonra görüldüğü üzere, aşağı 
yukan vilâyetler içinde bir (Interdependence), 
birbirine bağlılıkta bir müşabehet arzu edilmiş
tir. Umumî fona mukabil, vilâyetler fonunun 
müşterek olduğunu gördük. Vilâyet hudutları 
dahilinde yapılabilecek asgarî maişet hadleri 
tetkikatından alınabilecek neticelerde az çok 
vilâyetlerin muhtelif köşelerile alâkadar olması 
ve aralarında büyük farklar teessüsünü önle
mek arzusu bizi bu şekle sevketmiştir. Hattâ 
bunu memlekette kanunla temin etmeğe taraf
tar olanlar vardır. Bu nokta üzerinde Encü
menin tetkikatınm ana hatları mucip sebepler
de gösterilmiştir. Demin Kemal Turan arkada
şımın söylediklerine bir cevap olmak üzere de 
arzedeyim ki, burada bir şehrin muhtelif ge
çim şartlarile muhat olmadı, her nı&iicJlcde sa-
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kin yardıma muhtaç ailelerin hakikî ihtiyaç de
recesini ve yardımın şekillerini tesbit etmek için 
bu talî teşkilâtın faydalı olacağı düşünülmüş
tür. Encümen de bu takdire iştirak etmiştir. 
Yoksa tevziat makanizması tamamen ayrıdır. 
Bu tevziatın asgarî ihtiyaç hadlerini ve bu ihti
yacın şekil, tarz ve mahiyetini tesbit için kabul 
edilmiş bir hükümdür. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — 
Bir sual soracağım; Beyefendi, bir kaza dahi
lindeki muhtacı muavenet bir zatin derecei ihti-
tiyacmı kaza mı tayin edecektir, vilâyet mi? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) —• Muhterem arkadaşım tabiî uzun 
müddet valiliklerde bulundukları için pek ala 
takdir buyururlar. Bu ihtiyacı vilâyette üç ki
şi bir masa etrafına toplanarak tesbit edecek 
değildir. Mahallerinden malûmat isteyecek, 
inceleyecek, ondan sonra tesbit edecektir. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — 
Mahallinden soracak olduktan sonra bunda bir 
fayda yoktur. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Muhtelif nahiyelerin, birbirine ya
kın köylerin vasiyetleri hiç bir zaman müsavi 
olamaz. Gayritabiî müsavatsızlıklar olmama
sı için bunun vilâyetlerde yapılması tercih edil
miştir. Daha müraccah olan şekli bazı memle
ketlerin yaptığı gibi asgarî maişet hadlerini bir 
merkezden tanzim etmektir. Bu ideal bir va
ziyettir. Memleketimizin umumî şeraiti bu gün 
için maatteessüf buna müsait değildir. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Yardım ta
lebini asker ailesinden herkes isteyecek mi? 
Yoksa bunu o ailenin büyüğü olarak kalan mı 
yapacak? Meselâ, kız kardeşleri, babası, çocuğu 
toplanmış.. 

Sonra bunların hepsinin ayni evde toplu ol
ması lâzım mı? Başka başka yerde olanlar ol
duğu yerden talep edebilecekler mi? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Bundan evvelki maddede yardım is
teyecekler tadat edilmişti. Ve maddenin yar
dım isteyebilmek için lüzumlu şeraiti tadat eden 
haneleri arasında yardımın talep edilmesi şart
tır diye bir kayıt mevcut değildir. Vakıa üçün
cü maddenin başında «3rardım isteyenlerin talep
leri» dendiğine göre, vehleten böyle bir talep 
şartı mevcut mudur diye daha bir sual geliyor. 
Bu tarzda tertip ile temin edilmek istenen şu 
olmuştur. Bazı köylerde, köy ihtiyar heyetleri 
hakikaten yardıma muhtaç olanların adet ve 
vaziyetlerini çok iyi bildikleri için onlar kanu
nun bu emirlerinden bihaber olabilecekleri re
sen tahrik edebilirler. 

Şimdi asıl sual buyurduğunuz kısma geliyo
rum: Bu şartlar dahilinde yardıma müstahak 
olmak vasfını haiz olanlardan herhangi birisi 
kendi namına talep yapabileceği gibi, aşağıdaki 
maddede tasrih edildiği gibi hiç bir harca, res

me tâbi olmadan efradı ailesi namına da bir ta
lep yapabilirler. Aslolan, ikinci maddede zikre
dilmiş şartları haiz olmaktır. Yardımın esası, 
asker ailelerine yardımdır. Aile reisi bunu bir 
taleple isteyebilir. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Asker aile
lerine değil, muhtaç asker ailelerine bu yardım 
yapılacaktır. Bence bu talepte bulunmaları lâ
zım gelecektir. Acaba buna karşı itiraz yok mu
dur? Bir adam geliyor, ben asker ailesiyim, ba
na yardım edin diyor. Diğer bir adam geliyor, 
bunun malî vaziyeti gayet iyidir diye ayni he
yete itirazda bulunuyor. Acaba bu şekil düşü
nüldü mü? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK KURDOĞ
LU (Manisa.) — Eğer kanunun mevzuunu tek 
bir kelime ile ifade etmek kabil olsaydı bu ka-
nunna unvan olarak onu alırdık. Halbuki «Muh
taç asker ailelerine yapılacak yardım» gibi uzun 
bir unvan konmuş bulunuyor. Muhtaç asker 
aileleri demek istediğimiz aşikârdır. Serveti bu
lunanlara gelince; zaten aşağıdaki maddelerin 
ve bu maddenin diğer fıkralarının temin ettiği 
veçhile bunu tetkik etmek vazifesi tahmil edil
miş olan heyetler bunu nazara alırlar. Nihayet 
kendisi de yardım yapacaklar arasında bulunan 
bir adamın böyle muvazaa vaziyetini kabul et-
miyeceği tabiidir. Yani kontrolü teşkilâtın biz
zat içindedir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; bu 
köylerin asgarî maişet haddini vilâyet idare 
heyetlerine bırakmağı bendeniz bir az fazla bir 
formalite gibi ve tehlikeli görüyorum. Çünkü 
hakikati halde vaziyet ne olacak? Köyün asgarî 
maişet haddini vilâyetteki idare hej^eti nereden 
bilecektir? Mahalline mi gidecektir. Köyün 
umumî vaziyetini kendisi gidip tetkik mi ede
cektir? 

Hayır. Ya ne yapacak? Mahalli kazasından 
malûmat alacak. Bu beyhudedir. Formalitedir. 
Bunda faide yoktur. Olsa olsa vilâyet idare 
heyetine bir düzeltme hakkı verilir. Fakat bir 
vilâyette kaç tane köy vardır. Her halde mü
him bir adette köy vardır. Bunları birer birer 
her kazaya sorarak yapmak; bu kırtasiyecilik
ten başka bir netice vermez. Onun için bende-
nizce bu köylerdeki asgarî maişet haddi takdi
rini kasa idare heyetlerine verelim, doğrusu da 
budur, Göreceğiz ki, bu olmadığı takdirde şu 
kanunu ya,pmak için bu kadar çırpınan heyeti
mizin arzusu, umumî memleketin ihtiyacı hâ
sıl olmayacak. Köyden işar gelecek, köy ka
zaya yazacak, kaza vilâyet heyetine göndere
cek, idare heyeti toplanacak kaza asgarî maişet 
haddi, tayin edildi edilmedi diye bir işar ve is
ticar başlayacak ve nihayet bir kırtasiyecilik 
olacak. Bu suretle de kanun teahhür edecek. 
Bendenizce bir köyün asgarî maişet haddini an-
ca.k bir kaza idare heyeti yapabilir. Bu bakım
dan istirham ederim, Vekâlet de bu baptaki, 
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noktai nazarını söylesin. Tatbik edecek kendi
leridir. Yani köyün işini ta vilâyete kadar ge
tirmek fazla bir merasimcilik, lüzumsuzluk, fay-
dasızlık teşkil eden bir şey olmaz mı? İstirham 
edeceğim. Encümen biraz bunun üzerinde te
vakkuf etsin bu sual tatbikatı güçleştirecektir. 
Yani kazaya gitsin diyorum. Dahiliye vekili 
Beyefendi, rica ediyorum, bunu izah etsin. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Mesele halledil
di. Vilâyet idare heyetlerinin meşgul olacakları 
mevzular yok değil ki, Vilâyet idare heyetleri
nin meşgul olacakları mevzu; kendilerinin bu
lunduğu mahallin maişet haddini tayin etmek, 
kendisine kaza olarak tâbi olan kasaba ve köy
lerin maişet haddini tayin etmek. Maada ka
zalarda mevziî idare heyetleri bu hakkı haiz ol
dukları için onların da ayni salâhiyeti haiz ol
malarında bir mahzur yoktur. Hükümetin es
babı mucibesini tekrara lüzum yoktur. Nite
kim madde adaleti temin için o kadar sarih ya
zılmıştır ki, köy, kasaba ve şehirlerdeki asgarî 
maişet haddi tayin edilebilir. Nitekim memle
ketim olan Ödemişin muhtarlık olmak üzere 
120 - 130 köyü vardır. Muhtarlı, muhtarsız 180 
köyü vardır. Bunların maişet haddi üzerinde 
meşgul olmak için vilâyet idare heyetinin behe
mehal vazifelendirilmesinde sebep olamaz. Bun
ları alelûmum idare heyetlerine bırakınız. Mu
hitin icabatını göz önünde tutarak bu haddi ken
di takdirlerine göre yapsınlar. Teşbihlerde ha
ta olursa, her hangi bir idare heyetinin bu gibi 
hareketleri üzerinde mevzuatı kanuniyemiz mü
saittir. Menfaati haleldar olan her hangi bir 
vatandaş müracaat ederek yapılan haksızlığı 
tashih ettirmek hakkına maliktir. Bunda isa
bet vardır. Tensip buyurursanız bu fıkrayı, 
köy kasaba ve şehirlerdeki asgarî maişet had
di idare heyetlerince tesbit ve tayin edilir şek
line sokalım. Yani vilâyet kelimesini kaldıralım. 
İdare heyetleri deyince onların bulunduğu yer 
kanunca muayyendir. Mahallî idare heyetince 
diyelim. 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arkadaşlarımdan bazılarını meşgul eden bu 
nokta üzerinde biz de hayli durduk. Bir defa 
asgarî maişet haddini esas olarak aldıktan son
ra bunu kim tayin etsin diye düşündük. İlk ha
tıra gelen, her yerdeki asgarî maişet haddini 
oradaki salahiyetli heyetlerin tayini oldu. Yani 
her köyünkünü oradaki ihtiyar heyeti, her ka-
sabanmkini oradaki idare heyeti, vilâyetlerin-
kini de belediye veya vilâyet idare heyeti ta
yin etsin dedik. Ondan sonra şu hatıra geldi. 
Kırk bin tane köy, 383 tane kaza merkezi, 63 
tane vilâyet merkezi var. Buralarda oturan
ların asgarî maişet hatlerini ayrı ayrı tesbit ve 
tayin etmek halinde ne manzara karşısında ka
lacağız? Hatta bir köy veya bir kasabada otu
ran adamların asgarî maişet hatlerinde bile 
farklar vardır. Sonra bunları tayin edecek 

olan insanların mülâhazalarında keza farklar 
vardır. Bu sebeple bu kadar tenevvü 
içinde bir intizamsızlık karşısında kalma
mızdan endişe ettik. Düşündük, kaza idare 
heyetlerine bırakalım. Bırakırız. 383 tane 
kaza ayrı ayrı karar verecektir. Bunlarda 
da bir vilâyet içinde bulunan muhtelif kazala
rınla ayrı ayrı olacaktır. Ondan sonra bunlar
da isabet olacağı da şüphelidir. Bu işi tahdit 
etmek, az çok miktarların birbirine uygun ol
ması için vilâyet idare heyetlerine terkettik. 
Bunu idare heyetlerine terketmekle, idare işle-
rile meşgul olan arkadaşlar çok iyi bilirler, el
bette tetkiksız karar vermelerini iltizam etme
dik. Elbette mahallerinden soracaklar vilâyet 
merkezinde bulunan salahiyetli heyetlerden, ti
caret odalarından, belediyelerden ve sair ikti
sadî teşekküllerden sorup ondan sonra karar 
vereceklerdir. Bunda hata olmaz mı? Elbette 
olur, amma öbüründen daha az olur. Onun için 
bunu tercih ettik. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye konma
sını teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Bu takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin «Mahallî idare heyetlerince» şek

linde tadilini teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
Yüksek Reisliğe 

«Köy» lerin asgarî maişet haddini kaza ida
re heyetlerince tayinini teklif eylerim. 

Bingöl 
Feridun Fikri 

REİS — İkisi ayni mealdedir. Reye arzedi-
yorum, nazarı dikkate alanlar... (Anlaşılmadı 
sesleri, gürültüler). 

Evvelki takriri nazarı dikkate alanlar... (Ne
yi sesleri). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgat) — Hangisini? 
REİS — Takrirler okundu. (Ayrı ayrı ses

leri) Tekrar okutuyorum. 
(Manisa mebusu Refik incenin takriri tekrar 

okundu) 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Ben takri

rimi geri aldım, Refik Şevketin takririne ilti
hak ediyorum. 

HACER DİCLE (Kastamonu) — İkisi ay
nıdır zaten. 

REİS — Takriri reye arzediyorum, nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
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alınmadı. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — 5 kişi ayağa 
kalkıyoruz, ayağa kalkmak suretile tekrar re
ye konsun. 

REİS — Takriri tekrar reye arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksın
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 
(Gülüşmeler). 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Bu 
kadar olmaz. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu yardım karşılığı olarak şe
hir ve kasabalarda belediye meclisleri: 

a) Belediye vergi ve resimleri kanununun 
1, 2, 18 ve 41 nci maddelerinde yazılı hisse, 
keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mez
kûr kanuna müsteniden alınmakta olan resim
lere % 50 ye kadar; 

b) Sınaî müesseselerde ve tramvaylarda kul
lanılan elektrik ve havagazı hariç olmak üzere 
belediye hududu içinde istihlâk olunan elektrik
lerin beher kilovatına bir kuruş ve havagazmm 
beher metre mikabına 20 para; 

c) Şehir ve kasabalar dahilinde işliyen oto
büslerin bilet bedellerine ve banliyö trenlerinin 
ve Haliç vapurları hariç olmak üzere diğer mu
ayyen tarifeli bilûmum nakil vasıtalarının bi
rinci mevki biletlerine bir kuruş zam yapmağa 
mezundur. 

Şu kadar ki bu zamların hepsinin birden ya
pılması mecburî olmayıp, ihtiyaçları nisbetinde 
ve hangisi münasipse ona zam yapmağı takdire, 
belediyeler salahiyetlidir. 

Bunlardan (a) işaretli fıkrada yazılı olanlar, 
asıllarile birlikte belediyeler, 

(b) işaretli fıkrada yazılı zamlar, faturala
ra zam suretile elektrik ve havagazı müessese
leri, 

(c) işaretli fıkrada yazılı olanlar ise bilet 
bedellerine ilâveten nakil vasıtalarını işleten 
fertler ve müesseseler tarafından tahsil olunur. 
Bunlardan banliyö trenlerinde bilet bedelleri
ne yapılacak zamlar, tahsil edildiği ayın niha
yetinden itibaren 75 nci günü akşamına kadar 
ve diğerleri tahsil edildikleri ayın nihayetin
den itibaren 45 nci günü akşamına kadar doğ
rudan doğruya bulundukları mahallerin beledi
yelerine yatırılır. 

Belediye meclislerince konulan yardım zam
larını tahsil etmeyen veya tahsil ettikleri yar
dım paralarını yukarıda yazılı müddetler için
de yatırmayan fertler ve müesseselerden ve 
Devlete ve belediyelere ait müesseselerin âmiri 
ita ve muhasiplerinden, tahsil etmeğe veya ya
tırmağa mecbur oldukları paralar, % 10 zam 
ile ve Tahsili emval kanununa göre belediyeler
ce tahsil edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim bu 

maddenin ikinci fıkrasında sınaî müesseseler, 
elektrik ve saire deniyor. Bu fıkradaki sınaî 
müesseselerin istisnası bendeniz yerinde bul
muyorum. Evet, biz yaptığımız sınaî hamle iti-
barile müessesatı sınaiyeyi korumak zaruretini 
hisediyoruz. Fakat bu fevkalâde ahval karşı
sında bu sınaî müesseseleri idare eden vatandaş
larımızdan bir çoklarına gelince, eğer resmî 
müessesatı kasdetmiyorsak onları bu yardım
dan istisna etmek, diğer vatandaşlara karşı 
bir haksızlık olur. Hakikaten bu gün sanayiimiz 
çok fazla ilerlemiştir ve memleket piyasalarını 
elinde tutmaktadır, memlekette iyi bir revaç 
bulmuştur, bu kadarcık bir yardımdan bunları 
istisna etmek madelete uymıyacaktır. Bunları 
ya resmî müessesat diye tasrih edelim veyahut da 
sınaî müessesatı bundan istisna etmiyelim. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Bir takrir 
yaz. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Yazacağım. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Bendenizin 

kanunun heyeti umumiyesinde de mütalealarımı 
arzederken, bilhassa bu kanunun belediyeler 
i^in fazla bir meşguliyeti mucip olacağını arzet-
miştim ve Vekil Beyefendinin belediyeleri bu 
işi başaracak bir hale getirmeleri için bir hazır
lık yapmalarını da rica etmiştim. Bu hazır
lık, Vekil Beyefendinin ifade ettikleri gibi, yal
nız bir bütçe, bir vergi vaziyeti değildir. Bu ha
zırlık, bu günkü belediyeler teşkilâtını, mevcut 
ihtiyaçlara göre fazlalaştırmaktrr. Halbuki 
belediyelerin, teşkilâtına sarfedeceği para, şu 
nisbetten fazlayı geçemez. Bundan evvelki ka
nunlarla, askerî mükellefiyetin geniş şümulü 
ile, askerî mubayaalar belediyelere verildi. Bu 
külfetlerle birlikte bir de bu kanunla belediyeye 
bir külfet yükletmiş oluyoruz. Bunu belediye 
eski kadrosile karşılamağa mahkûmdur. Bunu 
arzetmekten maksadım, belediyelerin vergi ve 
resimleri hakikaten bir derttir. Vekil Beyefen
di bu vergi ve resimlere temas buyurdular. Cum
huriyet Hükümeti, her halde belediyelerin bu 
günkü karışık, perişan ve seksen türlü vergi işi
ne el koyacak, onları üç kuruş, beş kuruş hatta 
akçe zamanından kalmış belediye vergi ve resim
lerinden kurtaracaktır. Bu mukaddemeyi yap
maktan maksadım, bu kanunun bir prensibi 
vardır, bir maddede başkadır, diğer maddede 
başkadır. 

Birincisi şudur: Sinemalardan ve tiyatrolar
dan tahsil edilecek parayı, maliye tahsil edecek, 
belediyeye verecek. Niçin Maliye tahsil ediyor? 
Çünkü bunların esasen Maliyece alınmakta olan 
bir vergisi vardır. Bunları da tahsil etsin ve be
lediyeye versin. Bu gayet güzel. Bu suretle 
hakikaten Devlet teşkilâtile belediyeye yardım 
etmiş oluyoruz. Fakat bunun zıddı dördüncü 
bir madde vardır. Beşinci madde ile zıt olarak, 
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elektrik ve havagazı; bunların tahsili için pren
sip yoktur. Bunları belediye tahsil etsin diyo
ruz. Niçin elektrik ve havagazından maliyenin 
almakta olduğu istihlâk resmi olduğu için yine 
sinema ve tiyatrolarda olduğu gibi Maliye ta
hakkuk ettirmeli ve belediyeye vermelidir ve 
hakikaten belediyeye bu işlerde yardım 
etmeliyiz. Sonra nakil vasıtalarından bir 
çok nakliyat vergileri almaktayız. Bun
lardan da Maliye tahsil etmeli, belediyeye 
vermelidir. Böylelikle hem belediyenin yükünü 
azaltmış oluruz, bu vergilerle mükellef olan 
müesseselerin islerini, yüklerini azaltmış oluruz. 
Meselâ, Ankara elektrik şirketi istihlâk vergisi 
için, bir maliye ile hesaplaşacaktır, bordro ve
recektir, bir de asker ailelerine yardım için de 
belediye ile hesaplaşacaktır. Halbuki sinemada 
olduğu gibi, ayni kadro ile halledilirse, be
şinci maddedeki prensip esas tutulur ve çok ko
laylık olur. Eğer buna mâni bir şey varsa En
cümen lütfen tenvir etsin 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Efen
dim, encümenden dördüncü maddenin A fıkra
sının izahını rica ediyorum. 

REİS — Müsaade ediniz, sizden evvel söz 
alanlar var. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Sual 
soruyorum, izahını rica ediyorum. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
ben de bu maddenin C fıkrasını vazıh görme
dim. Onun için bir kelime ilâvesini rica ediyo
rum. Burada diyor ki; « Banliyö trenleri ve 
Haliç vapurları hariç olmak üzere diğer muay
yen tarifeli bilûmum nakil vasıtalarının birinci 
mevki biletlerine bir kuruş zam yapmağa me
zundur » deniliyor. Malûmu âliniz bilet dört 
türlüdür. Bir sefere münhasır bilet vardır, 
gidip gelme bilet vardır, karne vardır, kart 
vardır. Bunları tavzih etmezsek şüpheye dü
şerler. Onun için, birinci mevki biletlerine her 
seyahat için ve kart biletlerine de her gün için 
birer kuruş zam yapılır diye tavzih edersek da
ha muvafık olur. Encümenden bunu rica ediyo
rum. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, Kemal Turan arkadaşı
mız birisi tahsil, diğeri de sına müesseselerin ve 
tramvayların istisnasına ait iki mütaleada bu
lundular. Sına müesseselere ve bundan evvel 
Hükümetçe yapılan tecrübelere nazaran, yapı
lacak her hangi bir zammın, müstehlik halka 
inikas edeceği ve tramvaylara gelince bunların 
bu günkü vaziyetleri nazara alındı. Sonra elek
trikten istifade eden sınaî müesseselerin büyük 
bir kısmının, aile sanatları olduğu düşünüldü. 

Tahsil meselesine gelince filhakika madde 
meskûttur. Fakat Kemal Turan arkadaşımız bi-
lirlerki zaten bu şirketler tamamile belediyeler 
tarafından işletilmektedir. Onun için belediye
ler bu resmi ayrıca teşkilât yapmaksızın kendi 

mevcut organlarile tahsil edeceklerdir. 
İzzet Beyefendi C fıkrasının izahını arzu bu

yurdular. Bu fıkrada aynen (şehir ve kasabalar 
dahilinde işliyen otobüslerin bilet bedellerine 
ve banliyö trenlerinin ve Haliç vapurları hariç 
olmak üzere diğer muayyen tarifeli bilûmum 
nakil vasıtalarının birinci mevki biletlerine bir 
kuruş zam yapmağa mezundur) denilmektedir. 
Bilet mahiyetinde olan hiç bir şey istisna edil
memiştir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Abonman 
kartları? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Müddetli abonman kartlarından 
da her istifade adedince bir kuruş olmak lâzım
dır. Gidişi ve gelişi ayrı biletler addile avdette 
azimette birer kuruş alınacaktır. Her seyahat 
için ayrıca bir kuruş. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu cihet 
doğrudur, zapta geçmiştir. Yalnız öyle abonman 
kartları vardır ki yüz defa için dahi meridir. 
Bu kartlarda da her gün için birer kuruş zam 
yapmak kâfidir. 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Zannederim bu nokta hakkında en
cümen namına sözümü söylemiş bulunuyorum. 
Zannediyorum ki arkadaşlarımızdan birisi (A) 
fıkrası hakkında izahat istemişlerdi. Belediye 
vergi ve resimleri kanununun az çok ücret ma
hiyetini alan hükümleri müstesna olmak şartile 
diğer geri kalan maddeleri maksuttur. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — A fık
rası malûmdur. 1, 2, 18 ve 41 nci, yani dört mad
de istisna edilmek şartile belediyenin bütün va
ridatına % 50 zam yapacaklardır. Belediyenin 
varidatı malûmdur, bunun tutarı nedir? Lütfen 
bildirirler mi? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, mucip sebepler kısmmda 
bütün bu maddelerin neler olduğu mevcuttur. 

9 ncu sayıfada A fıkrasile başlıyan 4 ncü 
maddeye ait izahatta: 

« (a) fıkrasında istisna edilmiş olan madde
ler sırasile; müsakkafat vergisinin belediye hu
dudu dahilinde tahsil olunan kısmmın rubunun 
belediyeye ait olacağı hakkındaki hükümle, te
mettü vergisine % 25 şi tecavüz etmemek üzere 
belediyelerce ilâve edilebilecek munzam hisse, 
kasaba ve şehir ve kadastrosunun tanzimi ve bağ, 
bahçe ve bostanların mahallelere tefriki ile 
muktazi harita ve masarifi keşfiye için arsa ve 
ebniye sahiplerinden alınacak ücret ve müced-
deden inşa edilecek hadlarm ve lâğım masarifi 
inşaiyesi olarak o sokakta bulunan ebniye esha-
bmdan alınacak iştirak hissesi hakkındaki hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bu istisnalar hariç 
olmak üzere elde edilmesi mümkün varidat 
6 250 000 lira tahmin edilmiştir.» diye taf
silât vardır. Ayrıca emriniz varsa? 
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REİS — Bir sual daha var. 
SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Yapılacak % 50 

zam senelik vergi üzerine mi olacaktır? 
MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 

(Manisa) — % 50 ye kadar diyiniz. Bu cihet 
bu vergi ve resimlerin tahakkukuna bağlıdır. Be
lediyenin, takdir salâhiyetini kullandığı her 
madde için ve her tahakkukunda. 

REÎS — Bir takrir vardır okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 2 nci fıkra

nın Devlete ait sınaî müesseselerle tramvaylarda 
kullanılan elektrik ve havagazı hariç hususî ve 
şirketlere ait smaî müesseselerin beher kilovatı
na 20 para, şeklinde tadilini teklif ederim. 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

REÎS — Takriri nazarı itibare alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Almıyanlar.. Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . .. Kabul edilmiştir. 

ÎZZET ARTJKAN (Eskişehir) — Bir takri
rim vardı. 

REÎS — Maddeyi reye koydum. 
MADDE 5 — Belediye meclisleri asker aile

lerine yardım için, tiyatro, sinema, konser bi
letlerine % 10 na kadar zam yapmağa salahi
yetlidir. Bu zamlar biletler üzerinde gösterilebi
leceği gibi bilet bedellerine de ilâve olunabilir. 
Bu zamlar da 3702 numaralı kanun hükümleri 
dairesinde Maliyece tahsil olunarak belediyele
re verilir. 3702 numaralı kanunun 4 ncü madde
sinde yazılı hallerde asker ailelerine yardım 
paraları da mezkûr maddede yazılı cezalara tâ
bi tutularak yardım paralarile cezalar ayni hü
kümler dairesinde tahsil ve belediyelere tevdi 
olunur. 

RSİS — Maddeyi reyinize arzediyorum; ka
bul edenler ... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 •— 1076 sayılı kanunun 25 nci 
ve 1111 sayılı kanunun 63 ve 64 ncü maddele
rinde yazılı sebeplerle silâh altına alınmayan
lardan, mahallî belediyeler ve ihtiyar meclis
leri tarafından asker ailelerine yardım karşı
lığı olarak beher müecceliyet senesi için beş 
lira tahsil olunur. Bu suretle silâh altına alın
mamış olanların listesi askerlik şubelerince 
mahallî belediyelere ve ihtiyar meclislerine ve
rilir. 

Malî yılın birinci yarısından sonra askere 
davet edilip tecil edilmiş olanlardan o sene 
için senelik miktarın yarısı ve malî yılın ikin
ci yarısından daha evvel davet edilenlerden ta
mamı alınır. 

Bu paralar mükelleflerin bulundukları ma
hallerin belediye veya ihtiyar meclisleri tara

fından tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Askerler ne gibi 

esbabtaıı dolayı tecil olunurlar? Bunu bilelim 
ki bu mükellefiyet mevzuu mudur? anlıyalım. 

Or. Gl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Bu maddede askerlikten tecil olunanlardan bir 
para almıyor. Tecil olunanlar meyanında talebe 
de vardır, sonra bu fevkalâde ahval dolayısile 
işlerinde bililtizam kalmak üzere tecil olunan 
amele ve küçük sanatkâr sınıfından bir çok 
kimseler de vardır. Ocaklarda çalışan amele var
dır, demir yollarında ve deniz teşkilâtında çalı
şanlar mevcuttur. Şimdi bunlardan da bu se
nelik beş lira alınacak mıdır? Bu alınacak o-
lıırsa belki mağdur kalacaklardır. Çünkü amele
dir, talebedir, verecek paraları yoktur. Eğer 
bunların içinde fazla ücret alan kimseler varsa 
tabiî onlardan alınır. Onun için bu maddeye, 
memurlardan olduğu gibi, 50 liraya kadar 
ücret sahibi olanlardan alınmaz tarzında bir fık
ra ilâve etmek münasip olur. (Doğru sesleri) 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, 63 ve 64 ncü maddelerde 
tesbit edilen tecili izah eden maddeleri, askerlik 
kanununun bu maddelerinin baş tarafını, hü -
kümlerini derhatır buyurmaları için okuyaca
ğım : 

« Altmış üçüncü madde — Asayişi dahilî 
veya herhangi bir seferberlik maksadile vuku-
bulan içtimalarda ruhsatlı veya ihtiyat efrattan 
hangi memuriyet ve hizmette bulunanların ve ne 
miktarının tecili lâzımgeleceği daha vakti ha
zarda Erkânı harbiyei umumiyenin de muvafa
kati lâîıik olmak şartile İcra Vekilleri Heyetin
ce bir cetvel halinde tesbit Müdafaai Milliye ve-
kâletile sair icabedenlere tebliğ edilir.». 

Diye başlıyor. Bu suretle muhterem arka
daşım bu maddenin müteakip hükümlerini der
hatır edeceğini ümit ederim. 

« Altmış dördüncü madde — Askerlik şube
leri 63 ncü maddeye tevfikan tecil olunanlar
dan başka daireleri dahilindeki bilûmum resmî 
ve hususî hastanelerle Hilâliahmer müessesele
rinde ve Hükümet veya ahali ellerinde olup, or
dunun iaşe, ilbas ve teçhiz ve esliha ve mühim
matının tedarik ve ikmali noktasından istifade 
edileceği taallûk ettiği vekâletin teklifi ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tebeyyün 
eden ve ilâh ». 

Mevzubahs olan iki madde bundan ibarettir. 
Hatırlamamışsanız, hepsini okuyayım. 

Bu madde Encümende de görüşülürken bir 
kısım arkadaşlar, mucip sebepler meyanında 
manzurları olduğu veçhile, muayyen hadde ka
dar ücret muayyen hadde kadar maaş alanların 
bundan istisna edilmesini istediler. Ekseriyet 
varit görmedi. Bir takdir mevzuu olduğu için 
meselenin hallini, eğer tensip buyurursanız, He-
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muriyet ve hizmette bulunanların ve ne mik
tarının tecili lâzım geleceği daha vakti hazarda 
Erkâni harbiyei umumiyenin de muvafakati 
lâhik olmak şartile İcra Vekilleri Heyetince bir 
cetvel halinde tesbit Müdafaai Milliye vekâle-
tile sair icabedenlere tebliğ edilir. Bunlar ve 
muvazzaf efradı da dahil olmak üzere bilûmum 
demiryolları ve bu yolların son istasyonları 
olan limanlar memurin ve müstahdemin ve 
ameli daimesinden oldukları vekâleti aidesinden 
verilecek defterlerle tebeyyün edenler seferber
liğin ilânından üç ay akdem işbu hizmet ve me
muriyetlere tayin edilmiş olmak şartile sefer
berliğin ilk devrinde tecil edilirler. Vekâleti 
aideleri işbu müeccel memurin yerlerine yaşlı
ların ve askerlikçe ilişiği bulunmıyanları pey
derpey tedarik ve ihzara mecburdurlar. Şu ka
dar ki seferin ilk devrinde inkişaf edecek vazi
yeti umumiyeye nazaran bunlar tebdil edilerek 
lüzumu miktarının silâh altına alınmalara veya 
devamı tecilleri ve sair suretle istihdamları hu
susu Başkumandanlık ve Heyeti Vekilece tak
dir ve tebliğ olunur. Ve seferin devamı esna
sında görülecek hal ve vaziyete nazaran bu esa
sı tanzim etmek için icabettikçe aynı usule mü
racaat olunur. Bu maddenin birinci fıkrasında 
zikredilen cetvellere dahil vazife erbabı talim 
ve manevra için silâh altına celbedilmezler. 
İkinci fıkrada zikredilen şimendifer müstahde-
mininin talim ve manevrada silâh altına celp
leri keyfiyeti Nafia vekâletile Erkâni harbiyei 
umumiye arasında tesbit olunur. Mebuslar me
busluklarının devamı müddetince müecceldirler. 
Arştı edenler hizmeti askeriyelerini ifa ederler. 

yeti Celile takdir buyursun. Ekseriyette teba
rüz eden noktai nazar böyle bir istisnaiyete lü
zum olmadığıdır. Bir sene zarfında beş lirayı 
30 lira kazançlı bir kimsenin bile memnuniyetle 
vermek isteyeceği tarzındadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tecil keyfiyeti
nin şu dakikada salahiyetli dillerden anladı
ğıma göre muhtelif vaziyeti vardır. General 
İzzettin arkadaş tecilin kimler üzerinde oldu
ğunu söylerken mektep ve Üniversite talebesi
nin dahi tecil edilmekte olduğunu anlattı. 

Kanunu okuyan arkadaşım Erkânı harbiye-
nin ittihaz edeceği ve Heyeti Vekile kararı ile 
askere alınması lâzım gelenlerin almmıyacağı 
yolunda ıımrmî ve mmtakavî bir karar verile
ceğini söyledi. 

Üçüncü olarak, bildiğime göre; hastalıkla
rına binaen o sene askere almmıyarak gelecek 
seneye tecil olunanlar var. 

Dördüncü olarak; vekaletlerce Millî Müda
faaya vuku bulan talep üzerine askerliği senei 
atiyeye talik olunanlar var. Bunların envai o 
kadar çoktur ki, bunların bazıları dertli olmak
tan, bir kısmı da maişet vasıtasına malik ol
madıklarına binaen aşağı yukarı bu mükellefi
yet mevzuuna dahil olacakları akla gelebilir. 

Müeccel olmak ayrıca neye mükellef olma
ğı icap ettirsin? 

Yani asker ailelerine yardım için para mat
rahı mı arıyoruz? (Elbette sesleri). Hayır bu
nu istemiyoruz. Alelıtlak tecil olunmadan aske
re gitmiyen vatandaşlar nasıl muameleye tâbi 
tutuluyorsa bunlar da onların seviyesine girer. 
Onlar gibi, vergisini mi verecek, verir. Binaen
aleyh sen asker olacaktın, askerlikten tecil edil
din, tecil edilmekle bir mükâfata mazhar oldun, 
buna mukabil meselâ beş lira ver demek ben-
denizce vazıı kanunun maksadına ve bu kanu
nun ruhuna yakışmaz. Bir de askere gitmeme
nin felâket olduğu vaziyetler vardır, hastalık 
vesaire gibi... Binaenaleyh bunu ekalliyetin 
noktai nazarına göre kabul edelim, heyeti umu-
miyesile yerinde olmıyan ve bir mükellefiyet 
teşkiline asla müsait bulunmıyan bir sebepten 
dolayı, senden beş lira istiyoruz, çünkü tecil 
edildin demek doğru değildir. Bu noktanın kal
dırılmasını teklif ediyorum. Ve bunun için de 
bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim, bu madde hakkındaki tereddüdü 
izale etmek için makamı Riyasetten evvelâ bu 
iki maddenin okunmasını rica edeceğim. On
dan sonra da kendi mütaleamı arzederim. Yani 
askerlik kanununun 63 ve 64 ncü maddelerinin 
okunmasını rica ediyorum. 

(Maddeler okundu). 
Madde 63 — Asayişi dahilî veya herhangi 

bir seferberlik maksadile vuku bulan içtima-
larda ruhsatlı veya ihtiyat efrattan hangi me-

Madde 64 — Askerlik şubeleri 63 ncü mad
deye tevfikan tecil olunanlardan başka daireleri 
dahilindeki bilûmum resmî ve hususî hastaneler
le Hilâliahmer müesseselerinde ve Hükümet ve
ya ahali ellerinde olup ordunun iaşe, ilbas ve 
teçhiz ve esliha ve mühimmatının tedarik ve ik
mali noktasından istifade edileceği taallûk et
tiği vekâletin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdiki ile tebeyyün eden ve şeddi hayatı umu-
miyeyi tazyik edilecek olan fabrika ve müesse
seler ve kömür ve emsali maden ocaklarında ve 
vesaiti nakliyei berriye ve bahriyede çalışan 
memurlar, usta ve mutahassıs amelei daimenin 
esamii memuriyet ve hizmetleri ile işbu hizmet 
ve memuriyetlere ne vakit girmiş olduklarını 
gösterir tasdikli cetvellerini vakti hazarda Hü
kümet marifetile mensup oldukları fabrika ve 
müesseselerden alarak hazır ederler. Ve birer 
suretini usulü veçhile Müdafaai Milliye vekâle
tine gönderirler. Seferberliğin nevine göre bu 
gibilerden seferberlik ilânından lâakal üç ay 
evvel tayin edilmiş olmak şartile hangilerinin 
tecil edilmesi icabedeceği seferberlik emri ile 
beraber tebliğ kılınır. Ve bu suretle tecil olu
nanların seferberliğin uzadığı müddetçe tecille-
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rine devam olunması ve tamamının veya bir kıs
mının askere celbi sebkedecek teklif üzerine 
icra Vekilleri Heyeti kararı ile icra olunur. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
Maddeleri dinlediniz. Bazı muhterem arkadaş
ların dedikleri gibi talebeler, hastalar vesaire 
yoktur. Bu vergi münhasıran yaptıkları iş iti-
barile silâh altına alınmamaları Hükümetçe 
kararlaştırılmış vatandaşlardan alınacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımızdan birisi buyur -
dularki, müeccellerle gayri müeccelin farkı ne
dir. Birisi evinde ve işinin başında, diğeri evini 
işini bırakmış cephede veya kıtadadır, işte fark 
bu. Onun için rica edeceğim bu madde bize en 
âdil ve tahsili en kolay bir memba ihzar ediyor. 
Biz bundan daha âdil vergi zor buluruz. 

Müsaade buyurunu?; maddeyi aynen kabu
lünü rica ediyorum. (Kabul kabul sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen altmcı madde

nin tayymı teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik ince 
RElS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Yukarıda yazılı gelirlerden 
hâsıl olacak miktar ihtiyaca kâfi gelmediği 
takdirde, eksik kalan kısım belediye encüme
nince o şehir ve kasabada oturanlarla hükmî 
şahsiyeti haiz ticarî şirketlere, ayni belde da
hilinde veya umumî surette ayni matrahlar 
üzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden 
tevzi edilir. 

Bu suretle tevzi edilecek para, mükellefle
rin o seneye ait kazanç ve bina vergilerile bun
lar üzerinden alman buhran, fevkalâle zam ve 
müdafaa vergileri mecmuunun % 25 sinden 
fazla olamıyacağı gibi Devlet, vilâyet ve bele
diyelerle bunlara bağlı ve sermayelerinin en az 
yarısı bunlar tarafından temin edilen daire ve 
müesseselerdeki bilûmum memur ve müstah
demlerin aylık maaş ve ücretlerinin de ita mik
tarlarının % 1 rini geçemez, i ta miktarları 50 
lirayı geçmeyen memur ve müstahdemlerden 
bu yardım parası alınmaz. 

Kendilerine bu miktardan fazla yardım pa
rası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik ile 
ispat ettikleri takdirde belediye encümenince 
tevzi olunan miktar bu hadde indirilir. 

Bu suretle yapılmış tevziattan memur ve 
müstahdem maaşlarına taallûk edenler Beledi
yeler bankası nezdinde Dahiliye vekâleti emri
ne açılacak «umumî hesaba» yatırılır. 

Köylerde ve kasaba ve şehirlerde ziraat er
babından olan asker ailelerine yapılacak yardım 
tercihan imece ve ayniyat suretile temin edilir. 

Köylerde imece ve aynî yardımlardan başka 
muhtaç ailelere naktî yardım yapılmasına da lü
zum ve ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde mükellef
lere tevzi edilecek para 3664 sayılı kanunun hü
kümleri dairesinde senesi içinde tevzi edilmiş 
olan salma haddini geçemez. 

Yardımla mükellef olacakların malî vaziyet
lerinin müsait olması veya vücut sağlamlıkları 
şarttır. Belediye encümenleri ve köy ihtiyar 
meclisleri tarafından tevzi olunan yardımı yap
maktan imtina edenlerden naktî yardımlar, 
şehir ve kasabalarda belediyelerce Tahsili em
val kanununa ve köylerde Köy kanununun 66 
ncı maddesi hükümlerine göre tahsil olunur. 

imece ve aynî yardımı yapmaktan imtina 
edenlerden bu yardımlar, mahallî rayice göre be
lediye encümenleri ve köy ihtiyar meclislerince 
kıymetlendirilerek bedeli yukarıdaki fıkra hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. 

Belediye encümenlerinin ve köy ihtiyar mec
lislerinin bu kanuna göre ittihaz eyleyecekleri 
kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün zarfında kaza ve vilâyet idare he
yetlerine itiraz olunabilir, idare heyetlerinin 
kararları katidir, 

Bu kararlar aleyhine herhangi bir kanun yo-
lile itiraz edilemez. 

GALİP GÜLTEKlN (Konya) — Bir tek su
al. Hükmî şahsiyeti haiz ticaret şirketleri denili
yor, hükmî şahsiyeti haiz olmasa ne olur? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Arkadaşımızın suallerini eğer iyice 
işitebilmişsem hükmî şahsiyeti haiz ticarî şir
ketler haricinde olan adi şirketleri soruyor. Şe
rikler böyle bir statü vücude getirmemişse, mü
essese olarak şerikler de vatandaş olarak tevzia 
girer. 

GALİP GÜLTEKlN (Konya) — Hususî şir
ketler var, donatmaya ait şirketler vardır. Bun
ların hepsi gördükleri işlere nazaran ehemmi
yetli mevzulardır. İstenilen şey bir mükellefi
yet ise böyle bir istisnaya lüzum yoktur. Doğru
dan doğruya bütün ticaret şirketlerini buna tâ
bi tutmak lâzımdır. 

MUVAKKAT E. M. M. FAlK KURDOĞLU 
(Manisa) — Arkadaşımızın sualini maalesef iyi
ce anlıyamadığım kanaatindeyim (Kürsüye ses
leri). 

Maddede bir kere umumî tevzi şekli derpiş 
edilmiştir. Bu meyanda tevzia maruz kalacak 
kimseler ve müesseseler ve şahsiyeti hükmiyesi 
olan şirketler de var. Müessese ve şerik olarak 
mükellef olurlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yardımla mükel
lef olacakların malî vaziyetleri veya vücut sağ
lamlıkları şarttır, deniliyor. Bundan kasıt nedir? 

MUVAKKAT E. M. M. FAlK KURDOĞLU 
(Manisa) — Bu bilhassa imeceler fıkrasile alâ
kadar bir hükümdür. Meselâ bir yurttaş köyce 
istenilen bedenî yardımı sakatım diye yapmazsa 
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malî vaziyetine bakarız, müsaitse malî yardım 
isteriz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Çok güzel amma 
kanunun maddesinden bu anlaşılmıyor. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Affedersi
niz, ufak bir tashih vardı. Zannederim dikkat 
buyurmadınız ve esbabı mucibede de tavzih olun
muştur. 

(Madde tekrar okundu). 
GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Şimdi ce

vap verirken buyurdunuz ki: hükmî şahsiyeyi 
koyduk, çünkü şahsiyeti hükmiyesi olmayan şir
ketler fert gibidir. Bilâkis meselâ hususî bir 
şirkette 80 kişi dahildir. Bunun 79 unu bilmi
yoruz. Bir tek adam idare etmektedir. Bunu 
hususî şahıs tanımadık diye bundan bir şey alın
maması doğru bir şey değildir. Hem şirket den
se ne olur? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Zannederim söylemiş bulunuyo
rum. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Hükmî şa
hısların kaldırılmasını teklif edeceğim, takriri
mi takdim ediyorum. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
Riyasete 

Bu maddedeki hükmî şahıs tabirinin kaldırı
larak, ticaret şirketleri, şeklini teklif ediyorum. 

Konya 
Galip Gültekin 

«ner; 

REİS — Nazarı dikkate alanlar . . . Almı-
yanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Anlaşılmadı sesleri), 
REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu

rursanız, ne okunanı anladık, ne de sizin reye 
koyduğunuz şeyi. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Galip Gültekinin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almayanlar... Takrir nazarı dikkate alınmadı. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — 2256 sayılı kanunla gümrük 
resmine munzam belediye hissesine % 50 ye ka
dar ve şehir hudutları haricindeki muayyen ta
rifeli bilûmum nakil vasıtalarının birinci ve 
ikinci mevki bilet bedellerine yüzde üçe kadar 
İcra Vekilleri Heyeti kararile zam yapılarak ha-
silâtı Dahiliye vekâleti emrine Belediyeler ban
kasında açılacak «umumî hesab» a yatırılır. 

Vekâlet «umumî hesab» a yatırılmış paraları 
kendi ihtiyaçlarını temin edemiyen belediye ve 
köylere yardım için kullanır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu maddedeki (bedeller) den maksat nedir? 
Anlıyamadım. Çünkü bir bedel vardır, bir de 
ücret vardır. Malûmu âliniz bedel; meselâ, bir 

şimendiferin aldığıdır, bir de nakliye vergileri 
vardır. Acaba bedel bunların heyeti umumiyesi 
midir? Bunların birlikte olması mıdır? 

Sonra bu maddede zannederim bir şey unu
tulmuştur. Yataklılarda yatak ücretlerinden bir 
şey alınmıyor. (Var var sesleri) Yataklı va
gonlardan % 10 a kadar bir şey alınırsa 60 bin 
lira kadar bir yekûn tutar ki epice bir şeydir. 
Sonra eksik olan bir şey daha vardır. Halk bi
letleri, çok menfaat temin eden bir şeydir. Bun
larda da % 3 ün hiç kıymeti yoktur. Bir adam 
35 lira verir. Birinci mevki bir bilet alır, 15 
gün istediği gibi mütemadiyen dolaşır. İdare mu
hakkak bundan dolayı 70 lira kaydeder. Bun
dan da % 3 alıyoruz. Binaenaleyh Münakalât 
vekâletinden rica ediyorum, artık bu zamanda 
keyf için gezmek doğru değildir. Bu biletleri 
kaldırmak daha muvafık olur. Onun için bun
lar hakkında bir teklif yapmıyorum. Sonra bir 
de bilet bedelini tavzih etmek lâzımdır. Bedeli 
mi, ücreti mi? Yani nakliyat vergileri konduk
tan sonra mı, konmadan evvel mi alınacak? 

Or. Gl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Bu madde ile Dahiliye vekâleti kendi emrinde 
bir meblâğ temin ediyor. Bu suretle bazı kasa
ba ve köylerde yardım yapılamadığı takdirde 
bu vasıta ile yardım edecektir. Fakat bu para 
yardımı olacaktır. Bir de imece yardımı Dev
letçe yapılmak lâzımdır. Çünkü köylerde esas 
imece yardımıdır. Tarlası, bahçesi» hayvanı yar
dım görerek bakılacak istihsali alınacak kendi
si geçinecek ve o istihsal sayesinde memlekette 
yaşıyacaktır. Eğer bu köyün yahut kasabanın 
imece yardımı kâfi gelmezse, kasabada, o köy
de bir çok geniş arazi ve tarla işlenmiyecek ve 
hasılat da olmıyacaktır. Binaenaleyh bu kanun
da imece yardım esasını da kabul etmek lâzım
dır. Devletin gerek Ziraat vekâletinin, gerek 
Millî Müdafaa vekâletinin yardım vasıtaları 
çoktur. İmkân nisbetinde bu yardım vasıtaları 
böyle işlenmiyecek imece yardımı kâfi gelmi-
yecek arazide kullanılarak hem köylülere yar
dımın arttırılması ve hem de hasılatın arttırıl
ması temin olunmak lâzımdır. Meselâ bu günkü 
günde ordu hareket ve harp halinde olmadığına 
göre çok geniş olan vesaitile yanı başında ailesi 
efradı askerde olduğu için güç belâ tarlasını 
süren kadınlara yakın köylere hatta bir gün 
belki iki gün uzak olan sahalara da bu yaz mev
simi ve kışın arazi sürülmesinde pek çok yar
dımlar yapabilir ümidindeyim. 

Tabiî Ziraat vekâletince de ayrıca bu imece 
usulleri için lâzım gelen tedbirler alınmalıdır. 

Bunun için bendeniz bir takrir takdim edi
yorum. Bir madde ilâve edilsin. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK KURDOĞ
LU (Manisa) — Bilet deniliyor. Kanunun an
lamında vergiden vergi almak kabil olmadığın
dan kasıt biletin aslının kıymetidir. Onun üze
rine ilâve edilmiş yüzdelerle hasıl olmuş mik-
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tar değildir. Yataklı vagon bileti de bilet adde
dilmiştir. Bu izahatımı kâfi görürlerse esasen 
zabtada geçmekte olduğundan mesele kalmaz. 

Paşa hazretlerinin mütalealarma gelince; bil
hassa maddenin son fıkrası şöyledir. «Vekâlet, 
umumî hesaba yatırılmış paraları kendi ihtiyaç
larını temin edemiyen belediye ve köylere yar
dım için kullanır». Yardım için kullanır der
ken, bunun para halinde verir demiyor. Mad
denin bu kelimeleri sureti mahsusada tertip ve 
intihap edilmiştir. Makine ve saire ile yardım 
etmeğe lüzum görürse bu maddenin elestikiyeti 
onu dahi yapmağa müsaittir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — General İz-
zeddin Çalışların teklifi bendenizce çok mühim 
bir mevzua temas ediyor. Yani ciheti askeriye
nin, böyle fevkalâde hareket vaziyeti, harp va
ziyeti olmadığı şu zamanlarda elinde pek çok 
vesait mevcut olduğuna göre, asker aileleri zi-
raatine yardım cephesinden, ziraatimize yardım 
etmesi son derecede ehemmİ3^etli bir mevzudur. 
Bunun hakkında kanıma her halde bir tabir 
koymamız, bir işaret koymamız lüzumludur. 
Tafsilât ve teferruata girmiyelim, fakat asker 
ailelerine ordunun mevcut vesaitile imkân nis-
betinde yardım edebilmesi için bir esası kanuna 
koymak çok doğru olur. Zira iktisadî mücade
le, müdafaanın ve harbin ruhunu teşkil ettiği 
şu zamanda, memleketin bir çok vesaitini yal
nız askerî maksatlarla kullanmayıp, kabil oldu
ğu kadar asker ailesine, ordunun umumî faali
yetine, intizamına ve mesaisine halel getirme
mek şartile, yardım etmek, mümkün olduğu 
kadar bu mevzuun imal edilmesi, faydalıdır. Bu 
bakımdan bendeniz Gl. İzzeddin Çalışlar arkada
şımızın takririnin esas itibarile kabulünü fayda
lı ve memleket ekonomisi ve umumî müdafaa 
itibarile elzem görüyorum. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
verdiğim takriri geri alıyorum. Çünkü mazbata
da yataklı vagon için kayit vardır, dediler. 

Yalnız bir nokta daha rica edeceğim. Bundan 
mektep talebelerini de hariç tutalım. Şurada 
doğrudan doğruya «kalan» kelimesinden sonra 
«mektepliler hariç» dersek maksat temin edil
miş olur. Bu suretle tahsil için seyahat eden ta
lebelerimiz bundan hariç tutulmuş olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Birinci mevkie 
binmesin. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bunlar için 
esas ikinci mevkidir. Fakat ikincide yer bu
lunmazsa birinciye de binerler. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Köylerde esas yardımın imece ol
masını kabul etmemizin çok haklı sebepleri, 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Bunlar biribir-
lerine imece suretile yardım ederler. Bu da kâfi 
gelmezse ihtiyaçları nakit ile temin olunur. Bu 
da kâfi gelmezse, Hükümetçe de imece suretile 
yardım edilmesini Gl. İzzettin Çalışlar arkadaşı

mız teklif ettiler ve bunun ordu vesaitine de 
teşmilini arzu ettiler. Yüksek Heyetin malû
mudur ki bunlar nihayet idarî işlerdir. Eğer 
Hükümet gerek ordu ve gerek diğer teşkilâtında 
mevcut olan vesaitten vatandaşların istifadesi
ne imkân görürse onu elbette yapar. Onun için 
böyle bir hükmün kanuna girmesine bendeniz
ce lüzum yoktur. 

Sonra talebenin ikinci mevki bilet ücretle
rinden vergi alınmaması keyfiyetine gelince, 
bunu da pek lüzumlu telâkki edemiyoruz. Ta
lebe eğer zengin ise birinci, ikinci mevkie biner, 
değilse üçüncü mevki var. Zaten almacak 
olan şey % 3 den ibarettir. Uzun sefere gide
cek bir kimse bileti için hayli para verdikten 
sonra onun üzerine % 3 de verebilir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Köylü asker ai
lesinin mahsulünü ortada bırakmaz. Hatta ken
disininkinden daha evvel ortadan kaldırmağa 
çalışır. Bu yardım kâfi gelmezse Hükümet yar
dımı teşmil eder. Fakat vesaiti askeriyenin böyle 
harekete gelmesile mahsulü ortadan kaldıracak 
diye dağıtılmasını anî, bir hareket vukuu nok-
tai nazarından, mahzurlu görüyorum. Binaen
aleyh ben taraftar değilim. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar
kadaşlar, bu beyan edilen fikir şüphe yökki çok 
faydalıdır. Hepimiz kumandanlık devrimizde 
bunu tatbik etmişizdir. Çünkü kendi evlâtları
mız ve kendi halkımızdır. Ancak bunun kanuna 
konması çok mahzurludur. Çünkü bu sefer halk 
kendi mmtakasında bulunan ordunun vaziyetini 
takdir edemiyerek, kanunda olduğu halde bana 
yurdun etmiyor diyebilir ve bunu işlemek iste
yen fena fikirli insanlar da halkı orduya karşı 
tahrik edebilir. Onun için mesele mühimdir. 
Münasip gördüğü anda Genelkurmay emir verir, 
yardım ettirir. Hükümet rica eder ve bu yardı
mı ister. Fakat kanuna bir madde halinde ordu
ya bir vecibe diye koymamalıdır. 

REİS — Takriri okuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepten dolayı kanuna aşağıda

ki maddenin ilâvesini rica ederim: 
MADDE — Köylerde veya kasabalarda 

yapılacak imece yardımı o mahallin kendi yar
dım ve kuvvetile tamamlanamazsa Devlet vesa
iti ile de imkân nisbetinde imece yardımı yapı
lacaktır. 

(Muğla mebusu 
İzzeddin Çalışlar 

REİS — Bu maddeden sonra ayrı bir madde 
olarak mı teklif ediyorsunuz? 

Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Evet, ayrı madde olarak. 

REİS — O halde evvelâ bu maddeyi reye 
koyacağım. Ondan sonra sizin takririnizi ayrı 
bir madde olarak reye koyarım. 
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Okunan 8 nci maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Arkadaşımız tarafından teklif edilen şeyi 

ayrı bir madde halinde kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmemiştir. 

MADDE 9 — İhtiyaç azaldıkça belediyeler 
ve köy ihtiyar heyetleri tarafından bu kanun 
mucibince yurtdaşlara tahmil edilecek mükelle
fiyetler de, ihtiyacı karşılayacak hadlere irca 
olunur. 

REİS — Kabul edenler .., Etrniyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikatından 
mütevellit muameleler dolayısile tanzim oluna
cak bilcümle evrak ve alâkalılar tarafından vu-
kubulacak her türlü müracaat ve itirazlar bil
cümle resimler, harçlar ve kaydiyelerden mu
aftır. 

REİS — Kabul edenler ... Etrniy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Muhtaç asker ailelerine yapı
lacak yardıma, belediye ve hususî idareler bir 
sene evvelki nakti tahsilat yekûnunun azamî 
yüzde ikisi nisbetinde iştirake mecburdurlar. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Nereden 
vereceklerdir? (Kürsüye sesleri). 

Efendim, idarei hususiyeler senede hasılatın 
% 2 sini verecekler diye yazılıdır. Bu, gayet doğ
rudur, verilsin, fakat nereden vereceklerdir? 
Malûmdur ki idarei hususiyelere bir masraf çı
karıldı mı derhal yol parasını arttırırlar ve yol 
parasından bunu temin ederler. Son zamanlarda 
Eskişehirde idim. Pasif korunma için para bul
mak icabetti, yol parasından verdiler. 

Bu da tabiî oradan verilecektir. İdarei husu
siye ve belediye bütçeleri gayet mahmuldür. 
Malûmu âliniz belediyeler % 5 Belediyeler ban-
aksma, % 1 Cumhuriyet Merkez bankasına ve 
% 4 de spora verir. Şimdi % 2 de buraya verir
se çok müşkil vaziyete düşer. Onun için bende
niz rica ediyorum, bu senelerde imar yapmağa 
imkân yoktur. Belediyeler, doğrudan doğruya 
Belediyeler bankasına verdikleri % 5 i muvak
katen % 2-3 olarak versinler ve artanı da bu 
işe tahsis etsinler. Bu şekilde daha muvafık olur 
kanaatindeyim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Efendim; bir hizmeti ifa ederken 
diğer birisini rahnedar etmemek lâzımdır. Be
lediyeler bankasının sermayesi malûmdur. İşti
rak nisbetleri ve müddeti malûmdur. İşleyip 
duruyor, iyi bir müessese oldu. Onun herhangi 
bir faaliyetini sektedar edecek bir iş yapmak 
doğru olmaz. 

Belediye ve idarei hususiyelerin zengin ol
maması yüzünden bunu nereden verecekleri en
dişesi geldi, maddedeki bu fıkraya dikkat buy-
rulursa şöyledir. Azamî varidatlarının % 2 sini 

vereceklerdir. Binaenaleyh belediyenin veya ida
rei hususiyenin vaziyeti müsaitse % 2 verir, de
ğilse % 1 verir, daha değilse, binde bir verir. 
Onun için endişe edilecek bir şey yoktur. (Re
ye sesleri) 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun mucibince tahsil ve 
tahsis olunacak paralar belediye ve köy bütçe
lerinde açılacak hususî bir fasla varidat ve mu
kabili asker ailelerine yardım namile açılacak 
fasla sarfiyat kaydolunur. 

Bu paralar asker ailelerine yardımdan başka 
işlere ve maksatlara sarfolunamaz. Senesi içinde 
sarfedilemiyen paralar ertesi sene bütçelerinde 
ayni fasla varidat kaydedilerek ayni hizmete 
tahsisat sarfolunur. 

REİS — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13 — Bu kanunun 4 ncü maddesin

de belediyelerce Tahsili emval kanununa göre 
tahsil edileceği gösterilmiş olan paraların tahsili 
emrinde icabedecek haciz ve hapis kararları 
Belediye encümenlerince verilir. Haciz kararla
rı belediyelerce, hapis kararları Cumhuriyet 
Müddeiumumilerince infaz olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 1111 sayılı askerlik kanunu
nun 71, 72, 73 ncü maddeleri mülgadır. 

REFİK İNCE ( Manisa) — 1111 numaralı 
kanunun 71 nci maddesi bizim şimdi müzakere 
ettiğimiz kanunun hazarda ve seferde 45 gün
den ziyade askerlik tabirinin aynıdır. Şimdiye 
kadar tatbik edilen kanun kura efradını ihtiva 
etmiyordu. Yeni kanun bunu ihtiva edecek mi, 
etrniyecek mi? (Edecek sesleri). 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Kanunun birinci maddesindeki fık
ra mutlak olarak kura efradma şamil olmakta
dır. Mucip sebepler meyanında encümenin bu 
husustaki noktai nazarı da tasrih edilmiş bulun
maktadır. 1111 numaralı kanunda maişet şar
tı bazı tâli şartlara talik edilmiş bulunuyordu. 
Son kısımda yapılacak maişet tarzı hakkmda 
bu gün kabul edilen esaslara nazaran daha dun 
derecede hükümler vardı, bundan dolayı bu 
maddeler ilga edilmektedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi arkadaş
lar; Mazbata muharririne ben söz söylerken şu 
hitapta bulundum. 1111 numaralı bu gün meri 
olan kanunun 71 nci maddesi aynen şöyle başlı
yor; tıpkı bizim maddede olduğu gibi, hatırım
da kaldığına göre; «Hazarda ve seferde 45 gün
den fazla....» diye devam ediyor. Tıpkı onun gi
bi, o fıkrayı almışız birinci madde yapmışız. 
Yani o kanunun 71 nci maddesini burada bi-
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rinci madde yapmışız. Bu günkü kura efradı
nın ailesine yardım diye içimizde bir mükelle
fiyete maruz kalan var mı? yok, ben böyle bir 
şey bilmiyorum (Biz veriyoruz sesleri). 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Na
sıl vermiyoruz, istiyorlar veriyoruz. 

REFİK ÎNCE (Devamla) — Efendim müsa
ade buyurun, veriyoruz tabirini 1939 dan evvele 
irca etmek lâzımdır. 1939 dan evvelki zaman
larda yardım vermiyorduk. Binaenaleyh ben
ce bu gün efradı askeriyenin ailelerine yardım 
davasmm mevzuu ehemmiyetlidir. Fakat 
fevkalâde ahval zail olursa, umumî bir terhis 
olursa, kura efradına yardım mükellefiyeti de
vam edecek midir, etmiyecek midir? Mazbata 
muharririnden soruyorum. Askerlik mükellefi
yeti kanunu hali tabiide oluyor, fevkalâde za
man yok, seferberlik yok, yalnız kura efradı 
var. Bu yardım böyle devam edip gidecek mi
dir? 

MUVAKKAT E. M. M. FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Mucip sebeplerde de zikrettiğimiz 
veçhile kura ve ihtiyat efradı tefrik edilmeksi
zin 45 günden fazla askerlikte bulunanların 
muhtaç ailelerine yardım yapılacaktır, kanun 
böyledir (Reye, reye sesleri). 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursun. Kabul etmeyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
neşrinden evvel belediye ve köylerce asker aile
lerine yardım için yapılan istikraz ve tavizler
den kalan borçlar bu kanunda yazılı memba-
lardan hâsıl olacak paralardan ödenir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Lüzum görülen 
vilâyetlerde, valilerin muvafakati ile, şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan ta
hakkuk ettirilen tekâliften bu kanunun icabet-
tirdiği ihzaratm ikmaline kadar azamî iki ay 
müddetle tahsilata devam olunabilir. 

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

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 16 — Bu kanunun icrasma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

M. M. V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) — 
Muhterem arkadaşlar, gelen evrakm üçüncü 
maddesinde bir kanun lâyihası vardır. Bu lâ

yiha esasen Millî Müdafaa encümenince tetkik 
edilmiş ve müstaceliyet kararile huzurunuza 
sevkedilmiş, ruznameye alınmıştı. Fakat malî 
taahhütleri tazammun ettiği için bunu Bütçe 
encümeni aldı. Muamelesini ikmal etti. Şimdi 
gelen evrak meyanındadır. Ruznameye alınarak 
müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Millî Müdafaa vekili gelen evrakın 
3 ncü numarasındaki lâyihanın ruznameye alın
masını istiyor. Bu teklifi kabul edenler... etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar tasarruf bonoları hasılatı, Millî Mü
dafaanın fevkalâde ihtiyaçlarına sarfedilmek 
üzere ihdas edildi. Kanunun bu yolda yazıl
dığı yüksek heyetinizin malûmudur. Yalnız ka
nunun tarzı ifadesinde bu tahsisatı kaydetmek 
için ayrıca bir sarahat olup olmadığı hakkında 
tereddüt edildi ve yeni bir kanun lâyihası gön
derildi. Bu hasılatın kaydedilmesindeki vuzuh
suzluktan dolayı lâyiha Bütçe encümeninde mü
zakere edildi, gelen evrakın 5 numarasında 
«Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçe
sine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası» unvanı al
tındadır, mahiyeti, meselenin müstaceliyeti tak
dir buyurulur. Bunun dahi ruznameye alınarak 
müstacelen ve tercihan müzakeresini istirham 
edeceğim. (Muvafık sesleri). 

REİS — Maliye vekili gelen evrakın beşinci 
maddesindeki lâyihanın ruznameye alınmasını 
ve tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif 
ediyor, reye arzediyorum: kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Millî Müdafaa vekaleti 1941 malî yılı 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/672) 
[1] 

[Bütçe encümeni mazbatası okundu] 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

5 —Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/668) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Lâyihanın müs
taceliyetle müzakeresini teklif ediyoruz. 

Gl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğla) — Mil
lî Müdafaa vekâletince teklif olunan kanun çok 

[1] 271 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2]261 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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mühim bir mevzu teşkil etmektedir. O da 18-19 
yaşını ikmal edenlerin askere alınması. Askerî 
mükellefiyet kanununda seferberlik halinde bu 
yaşta olanların silâh altına alınması salâhiyeti 
Hükümete verilmiştir. Fevkalâde hal seferber
lik kelimesinin içerisinde olmadığı için bu se
bepten dolayı salâhiyetin verilmesi isteniyor. 
Fakat Askerî mükellefiyet kanununda bu yaş
taki gençlerin silâh altına celbi Orduyu, ordu
nun harekât ve muharebeler vaziyetinde depola
ra alınarak zayiatı ikmal etmek noktai nazarın
dan düşünülmüş bir haldir. Yani vazu kanun, 
zannedersem bu esas üzerinde bir salâhiyet 
vermiştir. Şimdi böyle bir ikmal vaziyeti, harp 
ve hareket hali olmadığına göre, en son müra
caat edilmesi lâzım gelen gençlerin şimdiden 
silâh altına almması, belki ileride ordunun ne-
fine değil, zararına vaki olacak bir tedbir gibi 
görünüyor. Esbabı mucibede yoktur, «Görülen 
katî lüzum üzerine» deniyor. Encümen, mazba
tasında hiç bir müntalea ve sebep göstermemiş
tir. Yalnız şifahî olarak Encümen reisile vaki 
konuşmamda, muvazzaf erlerden bir kısmına 
mezuniyet verilmesi ihtimali karşısında bunların 
ele almarak boşalacak yerleri bunlarla doldur
mak arzusu olduğunu söylediler. Arzettiğim 
gibi, bu yaşta olan gençlerin daha ileride, da
ha lüzumlu vaziyetler için depo ve ihtiyat kal
ması, ordu için ve memleket için daha çok 
faydalıdır. İzini o suretle tertip etmelidir ki bu 
gençlere müracaat zarureti kalmasın. Bir hare
kât ve harp hali olmadığına göre de bu yaşta 
olanların alınması belki halkın maneviyatı üze
rinde müsbet bir tesir yapmaz. Bunların hiç bi
risi varit olmasa dahi, ati için, ordunun 
hatta en ihtiyaç duyacağı zamanda, belki 
terhisi zamanında, onun kadrosunu dolduracak 
asıl memba bunlardan ibarettir. Bunları şimdi
den sevkedecek olursak bir harp halinde bunlar 
da zayiat içerisinde kalacakları için sonra daha 
gençlere 16, 17 yaşında olanlara müracaat et
mek icabeder. Millî Müdafa vekiline bu salâhi
yetin verilmesi ancak seferberlik halindedir. 
Halbuki, bu gün böyle bir şey yoktur. Onun 
için bu kanunun, arzettiğim sebeplerden dolayı, 
müzakeresinin tehirini teklif ediyor ve bunun 
için de bir takrir takdim ediyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efendim, bu 
maddenin tadili yolunda huzuru âlinize arzolu-
nan kanun, böyle korkulacak bir ciheti havi de
ğildir. Kanunda, esasen Millî Müdafaa vekili
ne verilmiş bir salâhiyet vardır. Lüzum varsa 
seferberlikte bunu alın diyor. Geçen de okudum, 
şimdi de isterseniz okuyayım, fevkalâde ahval

de lüzum olursa bunların alınması için Millî Mü
dafaa vekiline salâhiyet veriyoruz. 

Geçen sene silâh altında bulunanların hizme
tini bir sene temdit ettiniz. Bunlar mütemadi
yen duracaklar mıdır? Zamanı gelince elbet

te terhis edilecektir. Böyle 18 - 20 yaşındaki 
gençlere müracaat etmeyip de 35 yaşındaki ih
tiyatları mı alıp bunlann yerini dolduracağız? 
Zaten ordunun teşkilâtı büyümüştür. Teknik ci
hetleri çoğalmıştır. Belki bu gençleri alıp bu gi
bi teknik cihetieri öğretmek isterler. Bunda 
korkulacak bir şey yoktur, kanunun olduğu gi
bi kabulünü rica ederim. (Kabul, kabul sesle
ri). 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 
Kanun muvafıktır. Hatta askerlik Almanyada 
17 yaşında başlıyor. Ancak bu « askere alınır » 
tabiri umumî olduğu için bunlar harbe de sev-
kedilebilir. Halbuki bu, doğru değildir. Bina
enaleyh, bu gençleri ancak ihtiyata veya de
poları doldurmağa almalıdır. Bu suretle günle
ri geldiği zaman vatan müdafaasına kadir ol
mak bakımından faydalıdır. Bir sene depolar
da talim ettirilerek hazırlanırlar. Amma daha 
henüz kemale gelmemiş olan bu gençleri « as
kere alınır » tabiri ile almak ve doğrudan doğ
ruya bir harp olursa harbe sevketmek katiyen 
doğru değildir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Alınabilir. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
esas kanunumuzdaki hüküm bence kâfidir. Bu, 
daha zamansızdır. Onun için lâyihayı geri al
malarını rica edeceğim. Çünkü 18 ve 19 yaşın
da olanlar aşağı yukarı tahsil çağındadırlar. 
Tahsillerini ikmal etsinler, bizim asker kadar 
o sınıfa da ihtiyacımız vardır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Ona mâni değildir. Tahsilde olanlar müeccel
dirler. 

RASÎH KAPLAN (Devamla) — Evet müec-
celiyet var, fakat lâyihada tamamen seferberlik 
esasına gidecek olursak bunlar askere çağırıla-
bilir. Sonra bunlar memleketin iş sahasında 
çalışan unsurlardır. Biraz onlan ihtiyata bı
rakalım. Her sene kurası gelen efradı dahi za
ten günü gününe çağıramıyoruz, onlar bizim 
ihtiyacımızı belağanmabelâğ temin eder. Onun 
için Millî Müdafaa encümeninden ve vekilden 
rica ediyorum, lâyihayı geri alsınlar, esas ka
nunumuzdaki hüküm kâfidir. Seferberlik zama
nında, tabiatile o vakit, herkes alınacaktır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Arkadaşlarım, tabiî, hiç şüphe 
yokki eğer böyle bir ihtiyaç duymasak bu kanu
nu Huzuru âlinize takdim etmezdik. Bu ka
nun, uzun zamanlar Genel Kurmayla görüşü
lerek yapılan hesaplar neticesinde Huzuru âli
nize takdim edilmiştir. 

Malûmu âliniz, bu seneler zarfında alınacak 
efrat, maalesef harp zamanına tesudüf ettiği 
için, esnan dahilinde olanların terhisine mecbur 
olduğumuz efradın yerini belki doldurmıya bi-
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lir. Bu hesap yapılmıştır. Bu yalnız salâhiyet 
meselesidir, tabiatile bu salâhiyeti biz hüsnü 
istimal edeceğiz. Kaldıki bazı elemanlar vardır 
ki gittikçe teknikleşmiştir. Ordu esas itibarile 
teknikleşmiş ve fennî sınıfların vazifeleri art
mıştır. Her sınıf dahilinde bu istediğimiz ele
manları bulamıyoruz. Bunları silâh altına alma 
imkânı verilirse, bunlar elimizde bulunursa za
ten kanun bunların yapacakları hizmeti ileri
deki hizmetlere sayıyor. Bu suretle ordunun va
ziyeti tekemmül etmiş olacaktır. Onun için ka
nun yerindedir. Çok istirham ediyorum, kabul 
buyurunuz. (Reye reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 19 ve 20 ya

şma girenlerin yoklamalarının icrasını talep 
eden kanunun müzakeresinin tehirini rica ey
lerim. 

Muğla 
Izzeddin Çalışlar 

REİS — Tehirden maksadınız nedir? Encü
mene iadesini mi istiyorsunuz? Yoksa başka bir 
inikada tehirini mi istiyorsunuz? (İadesini isti
yor sesleri). 

Takriri reye arzediyorum. Kabul buyuranlar 
işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Encümen lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Neyi reye 
arzediyorsunuz? İşitmedik. 

REİS — Lâyihanın müstaceliyet teklifini. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Takrir ne 

oldu? 
REİS — Kabul edilmedi. 
Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini reye 

arzediyorum. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Hayır. 
REÎS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler... Etmiyenler... Lâyihanın müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

1111 sayılı Askerlik kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcın
dan kıtaya duhule kadardır. 

Yoklama devrinde bulunup 8 nci madde mu
cibince askere istenmesi zamanı gelmemiş olan
larla 19 yaşında bulunanlar, seferberlik zaman
larında veya fevkalâde hallerde Millî Müdafaa 
vekâletinin istemesi ve îcra Vekilleri Heyetinin 
kabul ve Reisicumhurun tasdik eylemesile aske

re alınabilirler. 
Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapılmış 

olanlar sevkolunurlar. Yoklamaları yapılmamış 
olanlar için Millî Müdafaa vekâletinin tayin ey-
liyeceği herhangi bir zamanda askerlik meclis
leri derhal toplanarak bunların yoklamalarını 
yaparlar ve askerliğine karar verilenler askere 
alınırlar. 

Bu suretle askere alınanların kanunen alın
maları lâzım gelen güne kadar yapacakları as
kerliği muvazzaf hizmetlerine mahsup edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum... 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Bir 
takrir vereceğim. 

Arkadaşlar, bu maddeye şöyle bir fıkra ilâ
vesi muvafık olur: «Bir harp zuhurunda işbu 
yaştakiler depolara verilir». Yani bir harp vu
kuunda kıta ile beraber sevkolunmazlar. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REİSÎ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Esas kanunda 
böyle bir sey yoktur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Maddede 
tahsilde bulunanlar için bir sey yoktur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Tahsilde bulunanlar zaten mek
teplerine devam edeceklerdir. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bir harp zuhurunda işbu yaştakiler depola

ra verilir. 
İstanbul 

Kâzım Karabekir 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Eş
ya mı bunlar? 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al
mayanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 —- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3(156 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet umum mü
dürlüğü kısmında değişildik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (t/658) |1] 

[ 11 259 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir

dağ) — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 
rica ediyorum. 

REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı ka
nuna bağlı bir sayılı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkmda kanun 
MADDE 1 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sa

yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
umum müdürlüğü kısmındaki dördüncü derece
den iki enstitü mütehassıs muavininden birinin 
unvanı (Enstitü mütehassıs mütercimi) şeklinde 
değiştirilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edil
miştir. 

Asker ailelerine yardım hakkındaki kanuna 
rey vermiyen var mı?... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
7 — Harp dolayısile karadan, denizden ve 

havadan memleketimize gelmekte olan mülteci
ler hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/665) [1] 

REİS — Encümen lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türki-
yeye iltica edenler hakkında kanun 

MADDE 1 — Yabancı memleketlerden Tür-
kiyeye iltica eden muharip yabancı ordu men
suplarının Türkiye topraklarına girdikleri ta
rihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar 

[1] 269 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

nakil, iaşe, ilbas, iskân ve tedavi hususları Hü
kümetçe temin olunur. 

REİS — Mütalea var mı? ... Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mülteciler topraklarımıza ayak 
bastıklarında ve kara sularımıza girdiklerinde 
esliha, mühimmat ve sair harp vasıtalarından 
tecrit edilirler. 

REİS — Mütalea var mı?... Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mültecilerin üzerindeki eşya 
ile beraberlerinde getirdikleri zatî eşyadan ma
ada (Kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, 
teçhizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare vesair 
askerî eşya ve her çeşit harp malzemesi orduca 
muhafaza altına alınır ve bunların muhafaza
ları için icabeden masraflar da yapılır. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı?... 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Enterne edilmiş subay ve as
kerî memurlarla erlerin iaşe ve ilbasları ve ken
dilerine yapılacak yardım hakkında mensup ol
dukları Hükümetlerle mukavele akdine Hükü
met mezundur. Mukavele bulunmadığı takdir
de bu hususta yapılacak masraflar ve naktî 
yardımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu 
masraflarla birinci maddenin istilzam ettiği sa
ir masraflar hususî bir hesaba kaydedilmek su-
retile Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin taallûk 
ettiği tertiplerinden ödenir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
tabiri anlamıyorum. «Enterne» ne demektir? 
İzahını rica ederim. Lûgata da baktım, enterne 
yoktur. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. R. Gl. KİAZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) — Bu «enterne» ke
limesinin karşılığını sorduk. Bir türlü bunun 
mukabilini bulamadılar. Ziya Gevher Beyefen
di bu gibi kelimelere karşılık buluyorlar. Buna 
da karşılık bulurlarsa o suretle değiştiririz. 
Encümende müzakere ederken Hariciye vekili 
de vardı, Hariciyenin hukuk müşavirini de ça
ğırdık, çok uğraştık, «dahile alman», «hapsedi
len» dedik, bir türlü hakikî karşılığını bula
madık. Ne şekilde münasip görürlerse onu ka
bul ederiz. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Arkadaş
lar, müteaddit defalar bu kürsüde mevzubahs 
oldu. Bendeniz de bu meseleye temas edece
ğim. Son zamanlarda sinsi sinsi ve tufeyli ma
hiyette bu gibi ecnebi kelimeler lisanımıza gir
mektedir. Maalesef kanun lâyihalarımızda da 
bu gibi ecnebi kelimelerin yer aldığmı görmek-

[ le hepimiz müteellim ve müteezzi oluyoruz. Ben-
I deniz tetkik ettim, Hükümetin teklifinde bu 
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«enterne» kelimesi yalnız bir yerde, 7 nci mad
dede vardır. Lâyiha encümenlere geldikten son
ra üç yere daha konulmuştur. Tetkik ettim, 
bu kelime kaldırıldığı takdirde katiyen madde
nin ruhuna halel gelmemektedir. îcap yoktur, 
ne gibi bir icap ve zaruretle bunu koymuşlar
dır anlryamadım. Müsaadenizle dördüncü mad
deyi bu kelimeyi kullanmadan okuyayım: (İlti
ca eden subay ve askerî memurlarla erlerin iaşe 
ve ilbasları....) (Gürültüler). Müsaade ediniz. 
Hariçten muharip Devletlere mensup olup da 
memleketimize iltica eden subay ve erlere yapı
lacak muamele esasen beynelmilel hukuklarla, 
Lâhey konferansında bizim de iştirakimizle ta
karrür etmiştir. Zaten kanun lâyihası bunlara 
enterne muamelesini icabettiren bir hükmü ihti
va etmiyor. Bunlar hakkında yapılacak şey, 
iaşe, ibate ve ilbas gibi şeylerdir. «Enterne» ke
limesinin burada katiyen yeri yoktur. Bendeniz 
bir takrir hazırlıyorum. Bu kelimeyi çıkarmak 
suretile kanunun ruhu, maksadı tamamen temin 
edilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLİ SAFFET ARI-
KAN (Erzincan) — Efendim; bu «enterne» ke
limesi hatta Heyeti Vekilede de mevzubahs ol
du. Kanun okunduğu zaman dahi Başvekilimiz, 
ben bu kelimeyi kabul etmem dedi (Bravo ses
leri, alkışlar). Yalnız bendeniz de şunu arzede-
yim ki hatırlarsınız, bendeniz Dil cemiyetinde de 
çalıştım. Her halde böyle tufeyli olarak dilimi
ze girmiş olan kelimelerin kanunlarda yer bul
mamasını isteyenlerin başında gelenlerden bir 
tanesiyim bendeniz, yalnız «enterne» kelimesi 
beynelmilel bir tabir... 

DURAK SAKARYA ( Gümüşane ) — İste
miyoruz (İstemiyoruz sesleri). 

SAFFET ARIKAN (Devamla) — Bu bir ta
bir olmuştur, hariciyece. Nitekim Durak Bey 
arkadaşım da Bütçe encümeninde buna temas 
ettiler. Bu «enterne» kelimesi beynelmilel bir 
tabirdir. Mülteci demek değildir. Mülteci 
gelir, memlekette serbest gezebilir. «Enterne» 
kelimesi şu manayı ifade eder. Gelen askerî me
murlar, askerler ve subaylar bir kampa konur
lar, nezaret altına alınırlar, bunun adma «en
terne» deniyor. Hakikaten bu manayı ifade 
eden bir kelime bulursanız bendeniz de maal
memnuniye kabul ederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, kazanılmış bir dava var. Hükümet 
Reisi de bizimle beraber olmak üzere bu davada 
mücadele etmekteyiz. Bu «enterne» kelimesi ne 
bahasına olursa olsun bu kanundan behemehal 
çıkmalıdır. Mukabilini bulun diyorlar, bunun 
mukabilini bulmak için uğraşmak lâzım, keli
menin mukabilini bize bulup öyle getirmeleri 
lâzımdır. Hariciyece kullanılan bir tabirmiş, 
bunun mukabilini bulsunlar da getirsinler. Biz 
kelime bulmakla meşgul insanlar değiliz. Her 
memur vazifesini yaparken bu kelimeleri de I 

bulmalıdır. 
MÎLLÎ MÜDAFAA E. REİSİ Gl. KÎAZIM 

SEVÜSTEKİN (Diyarbakır) — Biz bulamadık. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Pa

şam sen lâf söyleme. Ben askerlerin ağzından 
asla enterne kelimesini duymadım. Askerler bu 
lisan meselesine en çok ehemmiyet veren insan
lardır. Uçak demiş, kaçak demişler bize güzel, 
güzel isimler çıkarmışlardır. Rica ederim, siz 
bunun müdafii olmayınız. Türkçede enterne 
yoktur. Ne demek Türkçede enternenin karşılı
ğı yok? Türkçe o kadar kısır mıdır? 

Nezaret altına almak denebilir, biliyorum» 
bu hariçle temas etmiyecek... (Olmaz, Arapça 
olur sesleri... Gürültüler). 

Dr. SAİM ALÎ (Rize) — «Göz altına alı
nan» denir. 

ZİYA GEVHER (Devamla) — Göz altına 
da, kaş altın da... (Gürültüler...) 

REİS — Muhavere etmeyin, söz isteyin. 
ZİYA GEVHER (Devamla) — Ben muha

vere yapmıyorum, muhavereyi Dr. Saimle Dr. 
Sadi yapıyor. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, Hükümet bizimle beraberdir, 
görüyorum ki bu işle alâkadardır, katiyen bu 
kelimeleri getirmemek ıztırarmdadır. Amma 
mukabili yok diye getiriyorlar. Karşılığını bul
mağa onlar çalışmalıdırlar. Vazifei asliyeleridir. 
Ben bulursam yanlış yaparım. Onun için söylü
yorum. Amma «enterne» kelimesi bu kanunda 
geçmiyecektir. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Sivas) 
— Arkadaşımın sözlerini tekrar etmiş olacağım. 
Bu kelimenin yerine göz altına almak», «mu
hafaza altına almak» bu kelimeler maksadı ifa
de eder, hangisini istiyorsanız onu alın. «Mu
hafaza altına almak»daha doğrudur, «göz al
tına almak» ise daha Türkçedir. 

BESÎM AT AL AY (Kütahya) — Arkadaşlar; 
Türk dili davası bu kadar bizi uğraştırmağa 
mecbur bırakıyor. Çok mesudum. Bu ğün iş ha
line gelmiştir. Yalnız meşhur bir atalar sözü 
vardır «kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye 
benzetir» derler. Biz de alacağımız yabancı ke
limeleri beynelmileldir diye alıyoruz. Hayır 
efendim; beynelmilel kelime olamaz. Beynelmi
lel dediğin, bu gün bir birinin gırtlağına sarıl
mış dört beş kavmin dillerindeki köklerden 
alınmış kelimelerdir. Her kelimeyi ingilizlerin 
söyleyişi ayrıdır, fransızlarm söyleyişi ayrıdır. 
Beynelmilel kelime ne oluyor? Bakalım Arap, 
acem, japon, çin bunu kabl ediyor mu? Inğili-
zin, fransızın söyleyişi mi, lâtin kökünden gel
miş olan ayni kelimeleri biri birine benzetemez-
sin. Hülâsası beynelmilel kelime olmaz. Bana 
kalırsa bu kelime, Farsçanın «Enderun» ke
limesinin muhtelif Arî lisanlardaki bozuntusun
dan başka bir şey değildir. Biz de burada 
«oturma zorağmda bırakılan» diyebiliriz. Başka 
dilde bir cümle ile ifade edilen bir mana diğer 
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bir dilde bir kelime ile ifade olunabilir. Benim 
dilimde bir kelime ile söylenebilen bir mana 
başka dilde bir cümle ile söylenir, «ikamete me
mur» gibi. Biz buna oturma zorağmda birakı-
lan» deriz biter gider. Arkadaşlar, burada 
«tayyare» kelimesi kanuna «uçak» olarak gir
diği halde bunu attık. Yine «tayyare» kelimesini 
kullanmağa başladık. Insaallah bunda sebat 
ederiz. Artık «enterne» kelimesi bacaklarını sal
ladı. Fakat her gün radyoda yüzlerce ve bin
lerce ecnebi kelime söylenip duruyor. Sayın 
Başvekilimizden yalvararak, yakararak rica edi
yorum ki, bunlara her halde türkçe kelimelere 
karsı saygı duymalarını emir buyursunlar. 

Dr. SAÎM ALt DlLEMRE (Rize) — Efen
dim, iş var ki güç, iş var ki kolay olur. Bazan 
çabucak oluverir. Şimdi «enterne» kelimesi ga
zetelerde, şurada, burada bizi dürtüp duruyor. 
Bu enterne kelimesi çabucak hallolunuverdi. 
«Göz altı edilmiş» denilsin, amma her zaman böy
le kolay olmaz. (Gülüşmeler). 

FERİDUN FtKRî'(Bingöl) — « Gözaltı » 
tabiri muvafıktır, onu kabul edelim bitsin git
sin. (Kabul sesleri). 

Dr. SAlM ALt DlLEMRE (Rize) — Efendim, 
şehir dahili, şehir ahrici olur, kamp dahili, kamp 
harici olur, onun için « gözaltı » iyidir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim şifahî sebeplere binaen lâyihanın 

muhtelif maddelerinde kullanılan enterne tabi
rinin kaldırılmasını teklif ederim. 

içel 
Dr. Muhtar Berker 

Yüksek Reisliğe 
« Enterne » kelimesi yerine « gözaltı edil

miş» denilmesini teklif ederim. 
Rize 

Dr. Saim Dilemre 
REtS — Reye arzediyorum. (Hangisini ses

leri.) 
RElS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Dr. Saim Ali Dilemrenin takriri tekrar 

okundu). 
RElS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. Diğer 
takriri sahibine takdim ediyoruz. 

Maddelerdeki « Enterne edilmiş » tabiri ye
rine « gözaltı edilmiş » tabirini koymak sure-
tile tashih edilecektir. 

Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Gözaltı edilen yabancı asker
lerin idareleri Kızılay cemiyetine devredilebi
lir. Devredildiği takdirde nakil, iaşe, ilbas, is
kân ve tedavi gibi bilûmum idare işleri cemi
yet tarafından yapılır ve masrafları bilâhare 
Hükümetçe cemiyete iade olunur, 

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

MADDE 6 — Gözaltı edilenler için tesis edi
lecek kamplardaki inzibatın temini ve buna 
müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk ordusu 
dahilî hizmet kanununun esaslarına göre Millî 
Müdafaa vekilliğince tesbit olunur. 

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

MADDE 7 — Gözaltı edilen yabancı askerî 
şahısların cezaî muameleleri Türk askerî ceza 
ve Askerî muhakeme usulleri kanunlarına tâbi
dir. 

RElS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar Türkiyeye iltica edip gözaltı 
edilenler için Millî Müdafaa vekâletince yapı
lan masraflar bu kanun hükümlerine göre kayit 
ve mahsup olunur. 

REFlK İNCE (Manisa) — Böyle gözaltı 
edilmiş mültecilere Devlet bütçesinden masraf 
ediyoruz. Hiç şüphesiz bu masraflar sulh za
manında alâkalılardan geri alınacaktır. Bu ara
da hatırladığım için bir noktayı sizlere de ha
tırlatmak isterim. Malûmu âliniz, kabul etti
ğimiz bir mazbata ile Millî Müdafaaya tahsis 
etmiş olduğumuz 83 milyon liranın karşılığı 
olarak tasarruf bonolarını gösterdik. Bunlara 
% 5 - 6 faiz verilmektedir. Millî Müdafaanın 
böyle % 5 - 6 faizli parasından bunlara yapılan 
masraflar geri alınırken bu faizlerin de hatır
da tutulmasını hâtıra olarak arzederim. 

RElS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

8 —• Hatay kadastrosu itiraz müddeti hak
kında kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası (1/488) [1] 

ADLİYE E. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zon-

[1] 264 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 
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guldak) — Encümen namına müstacelen müza
keresini teklif ediyorum. 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Hatay kadastrosuna itiraz müddeti hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Türk tabiiyetinde bulunup 
esbabı mücbire dolayısile itiraz hakkını kullan
mak imkânından mahrum olanlar Hataym ana 
vatana avdetinden evvel yapılan kadastro tesbi-
ti aleyhine Kadastro hâkimi nezdinde bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde iti
raz edebilirler. 

BEKİR SITKI KUNT (Hatay) — Efendim, 
maddede bu itiraz etme hakkı yalnız Türk ta
biiyetinde olanlara hasredilmiştir. Halbuki Ha-
tayda kadastro faaliyeti yapılırken Hataylılar 
Suriye tabiiyetinde idiler. Onlara bu hak verilme

miş oluyor. Onların da bu itiraz hakkından istifa
de etmeleri için (Türk tabiiyetinde olanlar) tabi
rinin kaldırılması lâzımdır. Ortada gasbedilmiş 
bir hak varsa Hatay yerlileri için de bu, varit
tir. Çünkü mütegallibe halkın veya köylünün 
malını almıştır ve köylü muhtelif şekillerde on
lar aleyhinde dava ikame edememiştir, yani Ha-
tayda oturdukları halde bu hakkı istimal edeme
miştir. O da bu haktan istifade edebilmelidir. 
Bu itibarla bir tadil maddesi teklif ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, kanunun esas mevzuu 
hakkında arkadaşımla encümen noktai nazarı 
arasında hiç bir fark yoktur. Lâyihanın Hata
ym anavatana avdetinden önce yapılan bazı hak
sızlıkları tamire matuf olan hükümlerine bir 
itirazları yoktur. Bu gibi hallerde kadastro mah
kemelerine bunların yeniden tetkiki salâhiyeti 
verilmiştir. Encümende iki noktai nazar var
dır. Ekseriyetin noktai nazarı bu hakkm Türk 
tabiiyetinde bulunanlara hasrıdır. İstinat ettikle
ri sebep şudur: Bu haksızlık yalnız Türk tabiiye
tinde olanlar için yapılmıştır. Bendeniz de ar
kadaşımın fikrindeyim. Hatta muhalefet şerhi
miz de vardır. Bittabi diğer arkadaşlardan da 
rica edeceğim, fikirlerini burada söylerler. Be
nim fikrim, hatta bir yabancıya haksızlık ya
pılmışsa Türk mahkemesinin bunu telâfi etmesi 
adalete muvafık olur. Maahaza ekseriyetin de 
istinat ettiği fikir belki doğrudur. Kendileri 
arzederler. 

REİS — Verilmiş takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebep dolayısile, birinci 

maddenin aşağıda yazılı şekilde tadilini rica 
ederim: 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

«Madde 1 — Hataym ana vatana kavuşma
sından evvel yapılan kadastro tesbiti aleyhine 
mücbir sebepler dolayısile itiraz hakkını kullan
mak imkânından mahrum olanlar bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro 
hâkimi nezdinde itiraz edebilirler.» 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
(Encümene mi gidiyor sesleri?) 

ADLÎYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon-
gulcla) — Mesele sadece iki kelimenin tayyımı-
dır?. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
takririn behemehal encümene gitmesi lâzımdır. 
Encümen burada bir karar veremez. Müsaade 
buyurur musunuz, söz istiyorum. 

İSMAİL KEMAL (Çorum) — Encümen ka
bul ediyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
işi pek çok anlamadım, ben. Bir çoklarınız da 
anlamadınız. Görülüyor ki Adliye encümeni 
arkadaşlarımız arasında da ihtilâfı efkâr var. 
Binaenaleyh biz nizamnamemize sadık kalarak, 
nazarı itibara aldığımız bu takriri Encümene 
verelim. Encümen müzakere etsin, sonra bize 
göndersin. Bunu rica ediyorum. Burada doğru
dan doğruya yanlış bir kararı tatbik etmiş ol-
rnıyalım. Doğrusu ben pek anlayamadım. Ec
nebinin hakkı muhtel olmuş, bundan mahkeme
lerimiz muahaze olunurmuş. Mahkeme elindeki 
kanunu tatbik eder, kanunda yoksa kimse mah
kemeyi muahaze edemez. Bendenizce bu iş 
muhtacı tetkiktir. Encümene gitmelidir. 

REİS — Dahilî nizamnamemiz mucibince na
zarı dikkate alman takrirler encümene gider. 
Fakat encümen filhal ibareyi kabul ederse reye 
konur. Nizamname ahkâmı böyledir. (Doğru
dur sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Han
gi encümen? 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Meselenin Ziya Gevher bey tarafın
dan anlaşılmamış olduğu görülüyor; söyledik
leri sözlerin mevzu ile hiç bir alâkası yoktur. 
Bir nebze müsaade ederlerse mesele tavazzuh 
etsin, herhangi bir şüpheye mahal kalmasın. 

Hataym filen ana vatana avdetinden önce 
kadastro tesbit muamelesi yapılmış. Orada bazı 
haksızlıklar olmuş (Tabiî sesleri). Şimdi bu 
haksızlığı telâfi için mahkemeye yeniden bir 
tetkik hakkı veriliyor. Deniliyor ki, 6 ay zar
fında bu kadastro muameleleri dolayısile mah
kemeye müracaat edenlerin vaziyetini mahke-
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me tetkik eder. Bu kanunla onlara hiç bir hak 
bahşedilmiyor. Şimdi mesele bu hak münhası
ran Türk vatandaşlarına mı ait olsun yoksa o 
idarenin haksızlığını gören başka bir yabancı 
varsa, o da, halen Türk toprağında olduğu
na göre, mahkemeye müracaat edilsin mi? Bu 
itibarla meselenin bu bakımdan ayrıca tetki
ke muhtaç bir ciheti yoktur. 

Şimdi Bekir Sıtkı arkadaşımın dedikleri gi
bi, o zaman Türk tabiiyetinde olmayan bir çok 
Türk mücahitleri vardı, malûmu âliniz o vakit 
Hatay Mandater bir Devlet idaresinde idi. Man
dater bir sisteme tâbi olduğu için Türk hakları 
için çalışan hakikî Türkler bile hukuku düvel 
kaidesine nazaran Suriye tabiiyetinde bulunu
yorlardı. Hatta bu günkü arkadaşlarımız ara
sında o günkü mücadelede mücahit vaziyetin
de bulunan fedakâr zevat olan hukuku düvel 
kaidelerine göre manda altındaki Devletin ta
biiyetinde addedilirlerdi. Bu zevat o vakit Türk 
tabiiyetinde olmadığına göre bunlardan bu hak 
nezedilsin mi, edilmesin mi? Mesele vazıhtır. 
Şimdi Yüksek Heyetinizin reyi bunlarm Türk 
tabiiyetine inhisar edilmemesi suretinde tecelli 
ederse bunun için ayrıca mücerret kelime tas
hihi için encümene gitmeğe lüzum yoktur. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bir Hataylı ar
kadaşımızın verdiği takrir nazarı itibare alın
dığına göre, Adliye encümeni mazbata muharri
ri, encümen namına bunu kabul ediyoruz dedi
ler. Halbuki encümende inkisamı efkârı mucip 
olmuş ve ekseriyet kararı Türk tabiiyetine has
rında tecelli etmiştir. Nasıl burada karar ver
diler de ekseriyet de kendilerine iltihak etti. 
Bunu anlamadım. Bu itibarla nazarı dikkate 
alman takrir üzerine maddenin hemen kabul 
olunması doğru değildir. Yine encümene git
mesi, müzakere olunması ve bize muvazzah bir 
şekilde gelmesi doğru ve faydalı olur. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Bay Nâzım Poroy bendenizin ifa
deme matufen bazı beyanatta bulundular, bunu 
kabul etmiyorum. Encümen bunu kabul ediyor 
demedim. Metinden «Türk tabiiyeti» kelimelerini 
çıkarıp çıkarmamak için encümene gelmesinde 
bir sebep yoktur dedim. Yoksa encümen ekse
riyeti Türk tabiiyeti kelimelerinin ipka edilme-
sindedir. Yüksek Heyetiniz onun tayyma bir 
karar vermişse sırf bu sebepten encümenin ya
pacağı bir tetkik yoktur. Yoksa encümene gel
mesinde bir şey yoktur. 

REÎS — Encümene iade ediyoruz. 
9 — inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil 

sermayesinin 36 r>00 000 liraya iblâğı hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/670) [1] 

[1J 265 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Müstaceliyetle müza
keresini rica ediyorum. 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil serma
yesinin 36 500 000 liraya iblâğına dair kanun 

MADDE 1 — 6 - VII - 1939 tarih ve 3697 
sayılı kanunla 31 500 000 lira olarak tesbit edil
miş olan inhisarlar umum müdürlüğünün mü
tedavil sermayesi 36 500 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

REİS — Mütalea var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci madde ile tesbit 

olunan mütedavil sermayenin henüz temin 
edilmemiş olan kısmı inhisarlar umum 
müdürlüğünün 1938 ve 1939 malî yılları 
varidat fazlasından Hazineye ödenmeyen 
bir buçuk milyon lira ve 1940 malî yılı 
varidat fazlasının henüz Hazineye ödenmemiş 
miktarı ile karşılanır. Mütebakisi 1941 ve mü
teakip malî yıllar varidat fazlasından mahsup 
edilmek üzere Maliye ve Gümrük ve inhisar
lar vekâletince müştereken tesbit edilecek esas
lara göre temin olunur. 

REİS — Mütalea var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren meridir. 
REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

10 —• Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/666) [1] 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

[1] 266 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu mensuplaına bir er tayını istihkakı veril
mesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Seferberlikte seferin devamı 
müddetince ve hususî ehemmiyeti icra Vekilleri 
Heyetince kabul edilen fevkalâde hallerde bu 
halleirn devamı müddetince, 

Askerî kadrolarda müstahdem bilûmum su
bay ve askerî memurlarla bunların yerlerinde 
ücretle çalıştırılan müstahdemlere ve ordu kad
rosunda seferî vazifesinde müstahdem olanlara 
birer er tayını istihkak olarak verilir. 

Kısmî seferberlikte bu istihkak yalnız se
ferber olan kıtaat ve karargâhları mensupları
na verilir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Fevkalâde 
haller başka kanunlarımızda tarif edilmiştir. 
Nasıl ilân edilecek, nasıl olacak? Buradaki 
«hususî ehemmiyeti tcra Vekilleri Heyetince 
kabul edilen» ibaresi fazladır. Encümen de bu
nu kabul ediyor. Bunun tayymı teklif ediyo
rum. «ve fevkalâde hallerde» denecek. 

REÎS — Maddeyi o şekilde reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADÖE 2 — Bu er tayını istihkakı ka
zandan yemek suretile veya aynen veya bede-
len verilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri jandar
ma, G-ümürk muhafaza ve Orman muhafaza teş
kilâtına da şamildir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 881 sayılı kanun mülgadır. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rine kadar 881 sayılı kanunun birinci madde
si veçhile hususî ehemmiyeti îcra Vekilleri He
yetince tasdik edilen zamana ait olarak haziran 
1941 bidayetinden itibaren verilmeğe başlanan 
er tayını zammı kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri memurdur. 

RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Muvakkat 
maddenin de, birinci maddeye mütenazır ola
rak, yine « fevkalâde hallerde » şeklinde tashi
hini rica ediyorum. 

11 —• Örfî idare kanununun bazı maddeleri
nin tadili halikında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/583) j i | 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Örfî idare kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — 3832 sayılı Örfî idare kanu
nunun dördüncü ve beşinci maddeleri aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4 — Örfî idare altına alınan her 
mmtakada bu kanun hükümlerini tatbik etmek 
üzere hazarda Genel kurmay başkanı ve sefer
de Başkomutanlık tarafından en az Kolordu 
komutanlığı ya.pmış bir komutan, Örfî idare 
komutanı olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa 
vekâletince tayin muamelesi yapılır. Bu komu
tanın refakatine lüzumu kadar subay ve askerî 
adlî hâkim ve memur verilir. 

Madde 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağı
da yazılı şekilde teşekkül eder : 

I - Örfî idare komutanlığı refakatinde Aske
rî muhakeme usulü kanununun 31 ve 35 nci 
maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî mah
keme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplandık
ları mahallin ismini taşırlar. Her mahkeme teş
kil olunan mmtakada Örfî idare komutanının 
inhası üzerine Millî Müdafaa vekâletince tayin 
olunacak bir general o yer Örfî idare mahkeme
sinin adlî amirliğini yapar. 

Örfî idare komutanının temyiz hakkı mah
fuzdur. 

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
askerî ve askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtip
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî Mü
dafaa vekili tarafından intihap ve tayin olu
nur. Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil 
hâkimlik etmiş olanlar arasından seçilir. 

III - Müstacel ve zarurî hallerde örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahallî ha

fi] 263 saydı basmayam zaptın sonundadır. 
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kim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî ad
lî hâkim vazifesini görürler. 

ADLİYE E. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Birinci fıkranın sonundaki (örfî ida
re komutanının temyiz hakkı mahfuzdur) ibare
si yerine (yüksek reisliğe takdim olunur) ibare
sinin ikamesini Encümen namına teklif ediyo
rum. 

Bir de birinci fıkradaki « general » yerine 
« yüksek rütbeli bir subay » denecektir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Bu beşinci 
maddede Adliye encümeni ile bizim hazırladığı
mız madde arasında bir fark vardır. Onu ar-
zedeceğim. Fakat kendilerile görüştüm, kısmen 
tasdik buyurdular. Örfî idare komutanının, 
merkezden hariç mahallerde askerî mahkemelere 
askerî âmir tayinine lüzum gösteriliyor. Bura
da «inha edilir» denmiş. Şahsî tasdiki tazam-
mun eder. Halbuki orada Örfî idare komutan
lığına, fırka komutanlığı yapmış zevattan, Mil
lî müdafaa vekâletinin lüzum göstereceği birisi 
tayin edilir. Usulü muhakemat kanununun 30 
ve 24 ncü maddeleri mucibince orada o vazifeyi 
yapacak salâhiyette bir komutan mevcut ise ev
velâ onu tayin eder, yani salâhiyet tevdi eder, 
o, oranın âmiri adlisi olur. Bu varken biz ha
zırladığımız maddede bunu zikrettik. Bunun 
için Millî müdafaa encümeninin maddesinin ka
bulünü rica ediyorum. 

İkincisi; bütün mevzuatımızda mevcuttur, 
Örfî idare komutanına temyiz için bir müddet 
verilmesi lâzım geliyor ki, kabul buyurduğunuz 
kanunun 230 ncu maddesi var, orada bir hafta
ya kadar temyiz, fesih veya tasdik eder. Bunu 
kabul buyurdular. 

Sonra 6 ncı maddeyi kaldırmışlardır. 6 ve 
9 ncu maddeler yoktur. 6 ncı maddede Millî 
müdafaa vekiline bir salâhiyet veriliyor. Bunu 

4026 numaralı kanuna istinaden kaldırmışlardır. 
Ben kendilerinden soruyorum. Millî müdafaa 
vekiline verilen salâhiyet burada da bunu söy
lemekle tasdik ediliyor mu? 

Bir de 9 ncu maddede, seferberlik cezaları 
verilir amma bunda temyiz hakkı veriliyor. 
250 - 256 ncı maddelere kadar olan hükümlerde 
bu ifade ediliyor. Kendilerinden rica ediyo
rum, bu fıkrayı seferberlikte kaldırmak lâzım 
geliyor, askerî mahkemeler de diğer bir mah
keme de olsa o mahkeme temyiz yolunu kapıyor. 
Gerek beşinci madde, gerek 9 ncu madde mah
kemelerin askerî mahkemeler olduğunu kabul 
ediyor. O halde kanunda böyle bir takım mad
deler lâzımdır. Belki muharrikler orduyu tah
rik eder. Bu adamlar belki Örfî idare mahkeme
leri elinde muhakeme edilirse bunların tezel-
den ceza görmeleri temin edilmiş olur M, ordu
nun disiplinini ve memleketin asayişini temin 
edici faideler verir. Onun için bir takrir takdim 
ediyorum, zaten bir kısmını kabul etmişlerdir. 
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9 ncu maddeye bir fıkra ilâvesini istihdaf edi
yor. Müddetle bir de mahallin komutanı âmiri 
adlî nasbedilmedikten sonra bir mütekaide mü
racaat edilmesin. Biz bunu idarî noktadan ka
bul ettik. Takririn kabulünü rica ederim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, Hükümetten gelmiş olan lâyihanın encü
mence tayyedilen 9 ncu maddesi üzerinde mu
halefette kaldım, buraya da esbabı muhalefeti
mi yazdım. Müsaade ederseniz bunu arzedece-
ğim ve vaktin darlığını nazarı dikkate alarak 
kısaca keseceğim: 

9 ncu madde için böyle demiştim: (Teşkilâtı 
esasiye kanununun 86 ncı maddesine tevfikan 
idarei örfiye mmtakasmda teşkil olunan Örfî 
idare mahkemeleri kararlarının sürati infaz ve 
tesiri bakımından lâyihanın 9 ncu maddesine 
ait olarak Hükümetin teklif ettiği değişikliğin 
aynen ipka ve maddenin kabulü reyindeyim). 
Esbabı mucibesini şimdi kısaca arzedeceğim. 
Eski idarei örfiye kararnamesinde idarei örfiye 
bir defa ilân edildi mi artık temadi ederdi, 

tâ lâğvedilinceye kadar. Onun mütekâmil 
bir şekli olarak yapılan şimdiki örfî idare 
kanununda bu nokta nazarı dikkate alın
mış ve müddetle tahdit edilmiştir. Eski 
örfî idare kanununda bütün örfî idare mah
kemelerinin vermiş olduğu tekmil mukarre-
rat ne kabili temyiz ne de resen temyize 
tâbi değil iken burada bu hüküm konmuştur. 
9 ncu madde budur. Okuyacağım: i 

«DOKUZUNCU MADDE — Örfî idare altına 
alman mahallerde teşkil olunan mahkemelerde 
askerî muhakeme usulü kanununun 250 : 256 ncı 
madde hükümleri hariç olmak üzere seferberli
ğe ait hükümler tatbik olunur.» 

Şimdi bunu tatbik etmişler. Tabiî bu kanun 
yapıldığı zaman seferberlik falan mevzubahs 
değildi. O vakit yapılırken bunu böyle yapmış
lar, kâfi görmüşler. Askerî bir mahkeme te
şekkül ederse o mahkeme mukarreratı temyize 
gitsin, tetkik edilsin, tasdik edilsin. Fakat Hü
kümet bunu tatbik ettiği zaman bu maddenin 
alelıtlak her şeyin kabili temyiz olması nokta
sında durmuştur. Çünkü örfî idare mahkeme
leri, kanunun memuriyet sıfatı her ne olursa 
olsun, onları orada tadat ettikten sonra tahtı 
muhakemeye almaktadır. Yani insanları kendi 
mensup oldukları tabiî mahkemelerden ayıra
rak örfî idare mahkemesine almaktadır. Şu hal
de örfî idare mahkemelerinin faydası noktasın
dan, gerek cezalarının sureti infazı ve gerek 
tesiri bakımından elbette bir mevkii, bir otori
tesi olmak lâzımdır. Hükümet bunu nazarı dik
kate alraak «fevkalâde hallerde, seferde ve se
ferberlikte 250, 256 ncı maddelerin hükümleri 
tatbik olunur» diye bir fıkra ile bunu tadil et
miş. Bittabi buna arzettiğim esbabı mucibeden 
dolayı lüzum vardı. Şimdi bu çıkacak olursa, bu 
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madde girmiyecek olursa, eski kanunda olan 
maddenin ahkâmına nazaran, bu mahkemenin 
bütün mukarreratı temyize gidecek, bir haftaya 
mahkûm olan bir adam tasavvur edin, temyiz 
hakkından istifade ettiği zaman 3 - 5 defa evrakı 
gidip gelecek 3 ay sonra, bir hafta mahkûmiyet 
tasdik edilecek. Onun için tatbikat noktasından 
ve idarei örfiye mahkemesinin mevcudiyeti nok
tasından, bir takım vaziyetler var, o noktai na
zardan bu tadile hakikaten ihtiyaç vardır. 
Bendeniz bu kanaatle bunu yazıyorum. Bu 
noktadan Hükümetin teklif ettiği maddenin 
aynen kabulü için bir takrir takdim edeceğim, 
zannediyorum ki, disiplini ve sürati tesiri se
ven arkadaşlar da bana iltihak eder. Çünkü bu 
lüzumludur ve bu lüzumu da âmirdir. Bu ka
nun tadilen gelmiştir, yeniden bir şey istemi
yorum. Hükümetin teklif etmiş olduğu maddeyi 
müzakere edelim. Çünkü bu gün seferberliğin 
bütün anasırı mevcuttur. Fevkalâdelik vardır. 
Bu gün dahi kabul ettiğimiz kanunlar fevkalâ
de şeylerdir, seferberliğe ait bir takım ahkâmı 
ihtiva etmektedir. Binaenaleyh böyle bir mah
kemenin verdiği kararların tesiri nüfuzu ve 
ibreti müessiresi noktai nazarından bu, lâzım
dır. Bu olmıyacak olursa, îdarei örfiye mahke
mesi kararlarının sürati infaz ve tesiri bakı
mından bir fayda kalmamış olur kanaatinde
yim. Bu hususta bir de takrir takdim ediyo
rum kabulünü rica ederim. 

ADLÎYE En. MAZBATA MUHARRİRİ Sİ
NASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim; muh
terem arkadaşlarım tarafından beyan olunan mü-
taleaların bir kısmı beşinci maddeye, bir kısmı 6 
ncı maddeye, bir kısmı da 9 ncu maddeye taallûk 
etmektedir. Halen beşinci madde müzakere edil
mekte olduğu için evvelâ müsaade buyurursa
nız beşinci maddeye taallûk eden kısma, 6 ncı 
maddede ihtilâf olmadığı için buna ait kısma 
cevap vereyim. 9 ncu maddeye ait kısmada, 
madde akunduğu zaman istenilen tafsilâtı arze
deyim. 

Şimdi beşinci maddede, Millî Müdafaa en
cümeni teklifile Hükümet teklifi ve Adliye en
cümeni teklifi arasında, mefhum itibarile, hiç 
bir fark yoktur. Mefhumlarda tam bir mutaba
kat vardır. En son encümen olan Dahiliye en
cümeni Millî Müdafaa encümeninin teklifine 
iştirak etmiştir. Biz bu metnin maksadı tama-
mile ifade etmediğini ve tatbikatta bazı ihtilât-
lar tevlit edeceğini müşahede ettik ve bu itibar
la, yine ayni maksadı ipka şartile başka bir ifa
de tarzı bulduk. Müsaade buyurursanız o mah
zurlar nelerdir, arzedeyim. Muhterem Millî Mü
dafaa encümeni reisinin teklif ettiği metin ile 
bizim metin nelerdir, bunları arzedeyim. Yüksek 
Heyetiniz hangi tarzı isterse onu kabul eder. 
Tekrar arzedeyim, mefhum itibarile aramızda 
hiç bir fark yoktur. Şimdi esas mesele şudur: 
Örfî idare komutanı vazifesinin çokluğu dola-

yısile bazı uzak mmtakalarda adlî amirlik va
zifesini yapamamaktadır. Oraya başka bir ko
mutan, adlî âmir sıfatile, tayin edilsin. Bunu 
kabul ediyoruz. Fakat orada bir kıta varsa, o 
kıtanın komutanı bununla tavzif edilsin, yoksa, 
hariçten gelsin. İşte yoksa hariçten gelsin de
yince, o zaman bu maddenin yazılış tarzına 
göre, Millî Müdafaa vekâleti oraya bir âmiri ad
lî tayin edemiyecektir. 

Neden bunu arzediyorum? 
MİLLÎ MÜDAFAA E. REİSİ Gl. KİAZIM 

SEVÜKTEKIN (Diyarbakır) — Bu, bir salâhi
yet vermek suretile halledilebilir. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Edemeyecektir, Çünkü Millî Müda
faa encümeninin metni bu salâhiyeti 24 ncü 
maddeye raptediyor. 24 ncü maddeyi aynen oku
yorum : 

« Halin icabına göre bir âmiri adlinin adlî 
salâhiyetinin muayyen kıtalara hasrı veya tev
sii veyahut diğer kumandanlara ve makama da
hi adlî salâhiyet itası hazarda Büyük erkânı 
harbiye reisliğinden, seferde Başkumandanlık
tan verilecek emirle caizdir ». 

Demek ki, bu madde de evvelce orada bir 
kıtanın mevcudiyetini tazammun ediyor. Sulh
ta o mıntakada bir askerî kıta varsa o kıtanın 
mevcut komutanlardan birisi, tavzif edilebile
cektir. Orada bir kıta yoksa bu maddeye göre 
artık dışardan bir komutan tayin edilmeyecek
tir. Halbrid, Millî Müdafaa encümeninin de 
maksadı bu değildir. Bizim metindeki inha ke
limesine Millî Müdafaa encümeni reisi dokun
muşlardı. Biz de « inha » yerine «tensip » de
dik. Örfî idare komutanının göstereceği lüzum 
üzerine Millî Müdafaa vekâletinin tayin edece
ği kelimesinden sonra gelen general kelimesini 
mahzurlu gördüler, biz de bu kelimenin yerini 
yüksek rütbeli bir subay kelimelerini vekâle
tin muvafakatile ikame ettik. 

Demek ki örfî idare komutanının gösterece
ği lüzum üzerine Millî Müdafaa vekâleti orada
ki mevcut kıtalardan veyahut hariçten bir ko
mutanı bu işle tavzif edecektir. 

Bu itibarla Adliye encümeninin metninin 
maksadı daha iyi ifade ettiği neticesine vardık. 
Tabiî takdir Heyeti Celilenindir. 

İkinci mahzur, Adliye encümeninin metni 
maksadı daha iyi ifade eder neticesine vardık. 
Millî Müdafaa encümeninin metninin ikinci 
mahzuru nedir? Son olan Dahiliye encümeni de 
ona iştirak etmiştir. Millî Müdafaa encümeninin 
metnindeki «Bunlar tümen adlî âmiri salâhiye
tini haizdir.» ibaresinden mütevellittir. Çünkü 
idarei örfiye komutanı korkomutan derecesin
dedir. Kendisine vekâleten gelecek olan komu
tanın tümen komutanının sıfat ve salâhiyetini 
haiz olması, usulü cezaiyede de ihtilâtlar yapar. 
Filvaki tümen adlî âmirile korkomutanın salâ
hiyetleri ayni değildir. Birincisinin salâhiyeti 
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daha mahduddur. Ayni işi görmek üzere gön
derilecek âmir daha mahdut olarak salâhiyet 
verilmesi maslahata uygun düşmez ve örfî 
idare mahkemesi tam manasile işleyemez. Bu 
ihtilât 30 ncu maddede görülür. Muhterem 
General de pek iyi bilirler ki mahkemelerin teş
kili noktasından tümen komutanı ile korkomu-
tanın salâhiyetleri arasında farklar vardır. Tü
men komutanı salâhiyeti diğerine nazaran daha 
mahduddur. Halbuki ayni salâhiyetle gönder 
mek istiyorsunuz. Zannediyorum kendileri de 
muvafakat buyuruyorlar, muvafakat ettiklerini 
söylüyorlar. Teşekkür ederim. Müddet noktasın
dan da buyurdukları şeyi aynen koyduk, bir 
aydır. Bu itibarla Encümenimizin metninin ka
bulünü rica ederim. 

6 ncı maddeye gelince; burada zannederim 
ki bir ihtilâf olmryacaktır. Müsaadenizle izah 
edeyim. Türk ceza kanununda bazı suçlar var
dır ki takibi, Adliye vekilinin iznine bağlıdır. 
Bunlar hakkında iznin Millî Müdafaa vekilin
den alınmasında kendilerile mutabıkız. Ancak 
bu lâyihanın şevkinden sonra diğer bir kanun 
çıkmıştır. 4026 numaralı kanun. Bunun (B) 
fıkrası askerî kazaya tâbi olan suçlarda takibi 
ceza kanununa göre Adliye vekilinin iznine bağ
lı olanlar hakkındaki izin Millî Müdafaa vekâ
leti tarafından verileceğini nâtrktır. Zannede
rim bu izahatım kendilerini tatmin etmiştir, 

M. M. E. REİSİ Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbakır) — 5 nci maddeye ait takririmi 
geri alıyorum. 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeplere binaen 9 ncu madde
nin son fıkrasının aynen kabulünü arz ve rica 
ederim, 

Diyarbakır mebusu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — 9 ncu-
madde Adliye encümeni tarafından tayyedilmiş-
tir. Bendenizin mevzubahs ettiğim budur. Maa-
mafih paşa ile aramızda noktai nazar tevafuku 
vardır. Takririmde de sarahaten zikredilmiştir. 
Hükümet lâyihasındaki maddenin aynen kabulü 
mahiyetindedir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Beşinci madde için bir ihtilâf kal
mamıştır. Millî Müdafaa encümeni reisi takriri 
geri almıştır. Onun için okunan maddenin re
ye arzedilmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Tashihlerden sonra maddenin aldı
ğı son şekli okutuyorum: 

Örfî idare kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — 3832 sayılı Örfî idare kanunu

nun dördüncü ve beşinci maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Örfî idare altına alman her 
mıntakada bu kanun hükümlerini tatbik etmek 
üzere hazarda Genel kurmay başkanı ve sefer
de Başkomutanlık tarafından en az Kolordu 
komutanlığı yapmış bir komutan, Örfî idare ko
mutanı olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa ve
kâletince tayin muamelesi yapılır. Bu komu
tanın refakatine lüzumu kadar subay ve askerî 
adlî hâkim ve memur verilir. 

Madde 5 — örfî idare mahkemeleri aşağı
da yazılı şekilde teşekkül eder: 

I - Örfî idare komutanlığı refakatinde Aske
rî muhakeme usulü kanununun 31 ve 35 nci 
maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî mah
keme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplandık
ları mahallin ismini taşırlar. Her mahkeme teş
kil olunan mıntakada Örfî idare komutanının 
göstereceği lüzum üzerine Millî Müdafaa vekâ
letince tensip olunacak yüksek rütbeli bir subay 
o yer örfî idare mahkemesinin adlî amirliğini 
yapar. 

Örfî idare mahkemesi kararlan aleyhine ör
fî idare komutanı da tefhim tarihinden itibaren 
bir ay içinde temyiz yoluna müracaat edebilir. 

II - örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
askerî ve askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtip
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî 
Müdafaa vekili tarafından intihap ve tayin olu
nur. Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil 
hâkimlik etmiş olanlar arasından seçilir. 

III - Müstacel ve zarurî hallerde örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinciye kadar mahallî 
hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî 
adlî hâkim vazifesini görürler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — 9 ncu 
madde hakkında sarih olan bendenizin takriri
min reye konulmasını teklif ediyorum. 

REİS — Abdülhak Fıratın takririni okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen Hükümet tekli

findeki 9 ncu maddenin reye konulmasını ve 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Evvelemirde şurasını arzede-
yim ki şayet Yüksek heyetiniz bu maddenin 
encümene havalesini tensip buyurursanız elbet
te Enncümen bunu bir kere daha müzakere 
eder. 

Müzakere mevzuu olan mesele şudur: 
Örfî idare kanununun bu gün meri olan 
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9 ncu maddesi vardır. Bu maddeye tevfikan 
örfî idare altına alman yerlerde örfî idare 
mahkemeleri askerî ceza usulü kanununun se
ferberliğe ait bütün hükümlerini tatbik eder, 
bir istisna ile. Seferberlikte askerî usulde tem
yiz yolu kapatılmıştır. Örfî idare kanunu bu 
yolu açık tutmaktadır. Bu gün merî olan kanun 
bize bu teklifle gelmiştir. Bu teklif o zamanki 
Hükümet teklifinde vardır. Yani askerî mah
kemelere ait bütün usulü örfî idarede de kabul 
tamiş, yalnız temyiz yolunu açık tutmuştur. 
Bunda bir fayda görmüştür. Çünkü askerî mah
kemelerin sahası vatan müdafaası, hayat memat 
mücadelesidir. Orada bir kanun yolu açık kal
sın diye iş uzatılamaz halbuki örfî idare mah
kemelerinin askerî salâhiyeti istisnaî mahiyette
dir. 6 ncı maddesini okuyacak olursak orada 

bu, vuzuhla görülür; filvaki örfî idare kanununun 
6 ncı maddesinde askerî ceza kanununun 75, 94, 
95, 96 ve 146 ncı maddelerinin ve bunun hari
cinde Türk ceza kanununun hükümleri tatbik 
olunur. Yani bu mahkemeler esas itibarile ceza 
kanunundaki müeyyideleri tatbik ederler. Bu 
itibarla askerlikte gayet meşru olan bazı kaide
ler, çünkü orada hayat memat meselesi vardır, 
burada faydalı olmıyabilir. Şimdi bu teklifle 
temyiz yolunun kapatılması isteniyor. Muhte
rem Millî Müdafaa encümeni reisinin de tek
lifi budur. Bendeniz askerî hususlar hakkında 
bittabi herhangi bir mütalea dermeyan edecek 
değilim. Kendileri bu hususta tamamen salahi
yetlidirler. Bendeniz sırf adlî bakımdan müta
lea arzedeceğim. Biz encümende alâkalı memur
lardan sorduk, dedik ki bir sene evvel mevkii 
tatbika konan bu kanunun tatbikatında ne 
gibi... hatalar veya noksanlar bu tadili lüzumlu 
göstermiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. R. Gl. KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Seferberlikte. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Devamla) — Seferberlikte veya hazarda, tek
lif umumidir. Biz de buna ıttıla hasıl edelim 
dedik. Alâkalı memurların bize verdiği misale 
göre bir karar temyiz mahkemesine gelmiş ve 
gecikmiş fakat bu gecikme işe müessir olma
mış, çünkü o kararda zan altına alman şahıs 
mevkuf kalmıştır. Serbest birakılmasında haki
katen belki bazı mahzurlar olabilirdi. 

Neticede temyiz kararı tasdik etmiştir. O 
da cezasını çekmiş veya çekmektedir. Demek ki, 
maznunun mücerret Temyiz mahkemesine mü-
racaati bir gecikmeye sebebiyet vermemiştir. 
Bu vaziyete nazaran örfî idarenin bu günkü 
meri şekilde bu yolun açık tutulmasını âmir olan 
hükmünü haklı gördüğümüz için biz de bu yo
lu yeniden kapamağa mahal görmedik. Hakikat 
şudur: Malûmu âliniz örfî idare mahkemesi is
tisnaî, tarzı teşekkülü itibarile, haiz olduğu sa
lâhiyet itibarile ve tatbik ettiği usul itibarile 
istisnaî bir mahkemedir. Şimdi bu istisnaiyet-

ler arasında bir tek ıslâh yolu kalmıştır. O da 
temyiz yoludur. Bu maslahata uygun olmasa 
memleketin yüksek menfaatleri başka bir tar
zı halli âmir olsa idi memleketin böyle 
yüksek menfaati mevzubahs olduğu yerde hiç 
bir hukukçu buna muhalif temenniyatta bulu
namaz, böyle bir mütalea dermeyan edemez. 
Böyle bir mahzur olmayınca biz bu yolu ka-
pamamağı faydalı gördük. (Doğru sesleri). 
Encümen bir muhalif reye karşı diğer azasının 
ittifakile bu neticeye varmıştır. Çünkü 20 sene 
hapis cezası veriliyor. Bu 20 sene ağırdır. 
Bu haksız olursa tetkik imkânı verilmelidir. 
Memleketin yüksek menfaati icabettirdiği an
larda hapis veya idam cezalan derhal katileşe-
bilir. Bu uğurda 3 - 5 vatandaşın feda edilme
si gayet tabiidir. Memleket menfaati aleyhine 
hiç bir hukuk prensibi mevcut değildir, muta
savver değildir. Halbuki bu mevzuda bize böy
le bir mülâhazayı haklı gösterecek hiç bir se
bep dermeyan edilmemiştir. Bilâkis burada 
umumî menfaat, vatandaşlara bir teminat 
bahsedilmesi merkezindedir. Bu adamlar esasen 
mevkuf olarak muhakeme edilince bir kanun 
yoluna müracaatın karşısında ancak fayda mü
lâhaza olunabilir, bu sebeplere binaen bir ka
nun yoluna müracaatın kanunda ancak fayda 
mülâhaza olunabilirse bu sebeplere binaen biz 
Hükümetin ilk noktai nazarında kanunun bu 
gün meri olan hükümlerinde büyük bir isabet 
gördük. Maaha,za takdir yüksek Heyetinizindir. 
Nasıl tasvip buyurursanız. (Doğru doğru, re
ye sesleri) 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ben de iki söz 
söyliyecektim amma vazgeçtim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, muhterem arkadaşım vaktile Adliye encü
meninde geçen müzakerede noktai nazarlarını 
burada teyit ettiler. Bu noktai nazarlarını ben
deniz bilerek buna muhalif kaldım. Esbabı mu-
cibesi de şudur : Bu gün bir tane olabilir, fakat 
yarın daha bir çok yapabilir. O vakit de bun
ların hakikaten sürüncemede kalması bizim 
için acıdır. 

İkincisi; bu gün alelade Divanı harpler, as
kerî mahkemeler bu günkü kanunda seferberlik 
vaziyeti halinde kararlan kabili temyizdir. 
Sonra bu mahkemelerin teşekkülünde de bir 
fevkalâdelik yoktur. Yine ayni askerî mahke
melerdir. Yine aynen askerî mahkeme
ler nasıl teşekkül ediyorsa, askerî ha
kim, müddeiumumi, falan bunlardan teşekkül 
etmektedir. Yalnız burada bir nokta vardır. 
Bendenizin mevzubahs ettiğim şey, resen kabili 
temyiz olan şeyler değil, bahis buyurdukları 
ağır cezalar resen kabili temyizdir. Bir takım 
ufak cezalar vardır ki bunlar esasen resen kabili 
temyiz değildirler. Bir ay, bir hafta gibi inzi
batî cezalardır. Bunlar inzibatî cezalardır, fa-
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kat fevkalâde tesirleri vardır. Bunun hakkında 
komutan arzu ederse, gayri kanunî görürse bu
nun için temyiz tariki daima açıktır. Fakat şim
di burada bir şey var; müteessir olan fert Di
vanı harbi örfide bir haftalık ceza almış. Tem
yize müracaat edecek, nihayet üç ay sonra, ce
zası tasdik edildiği zaman, cezası da esasen bit
miş olacak. Eğer biz bu şekli kabul edecek olur
sak bu mahzur da kalmamış olur. Maahaza 
hüküm Heyeti edilenindir. 

REÎS — Takriri okutuyorum: 
(Abdülhak Fıratın takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Al

mayanlar ... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 
Açık reye arzedilen lâyihaya rey vermiyen 

var mı?... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Adliye encümeni bu lâyihadan bir 
maddeyi çıkararak ayrı bir kanun olarak hazır
lamış. Dahilî nizamnameye göre bunun Bütçe 
encümenine gitmesi lâzımdır. Bütçe encümeni 
istiyor mu? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) — Evet, encümene istiyoruz. 

REİS — Pek âlâ gönderiyoruz. 
12 — Yedek subay ve askerî memurlar hak

kındaki kanunun 3993 sayılı kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası (1/667) [1] 

REİS — Efendim, encümen müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Yedek subay ve askerî memurlar kanununda 
değişiklik yapan 3993 numaralı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 3993 numaralı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde ta-

[1] 260 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

dil edilmiştir: 
B) Yabancı memleketlerde Yüksek mühen

dislik ve mühendislik tahsiline talebe olarak 
gönderilip görülen lüzum üzerine memlekete 
celp edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek 
subay olmak için görecekleri tahsil ve staja te
kabül eden iki senelik müddetin mütebakisini 
memleketimizde tamamlayarak liyakatleri usu
len tasdik edilenler yedek asteğmen nasp edi
lirler. 

Yabancı memleketlerde Yüksek mühendis
lik ve mühendislik tahsili için yapılan müsaba
ka imtihanlarında kazanan Askerî lise mezu
nu talebelerden fevkalâde ahval dolayısile ec
nebi memleketlere gönderilemiyenler; ecnebi 
memleketlerde yedek subay olmak için görecek
leri iki senelik bir tahsil ve staja tekabül eden 
müddeti memleketimizde tamamlayarak liyakat
leri usulen tasdik edildikten sonra yedek asteğ
men nasp edilirler. 

Yedek asteğmenliğe nasp edilenlerin müte
akip rütbelere terfileri muvazzaf subaylar gibi 
icra edilir. 

İki seneden evvel yedek asteğmen nasp edil
miş olanların iki senede asteğmen olmaları ka
bul edilmek suretile müteakip terfileri bu ka
nuna göre yürütülür. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

13 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar 
bir kısım subaylara ve seferde bütün subaylarla 
askerî memurlara elbise, kaput ve çizme verilme
si hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı kanunların de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/661) [1] 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 256 sayılı basmayazıya ek zaptın sonun
dadır. 
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Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme 

veya potin verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu

nun kara, deniz ve hava kısımlarile jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde 
müstahdem bilûmum subaylardan hazarda ta
kım ve bölüklerde ve sınıf okullarında bulunan 
asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve ön yüz
başıya erata mahsus birer kat elbise, birer Kar-
put, birer çift çizme veya potin verilir. 

Denizde muadilleri vazifelerde bulunanlara 
erat elbisesi yerine deniz subaylarına mahsus 
iş elbisesile deniz erlerine mahsus birer kaput, 
birer çift potin verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Seferde bütün subaylara ve 
askerî memurlara ve kısmî seferberlikte sefer
ber olan ve büyük manevralarda manevraya işti
rak eden birlik ve müesseselerin subay ve askerî 
memurlarına birinci maddede yazılı elbise, ka
put, çizme veya potin verilir. 

İcra Vekilleri Heyetince verilecek karar üze
rine fevkalâde hallerde bilûmum subay ve as
kerî memurlara ve herhangi bir harekâtta 
harekâta iştirak edenlere ayni hükümler tatbik 
olunur. 

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

MADDE 3 — Bunların miatları ile icabında 
yenilenmeleri erat melbusatı hakkındaki hüküm
lere tâbidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 14 haziran 1935 tarih ve 2811 
numaralı ve 4 mayıs 1938 tarih ve 2962 numa
ralı ve 25 kânunusani 1937 tarih ve 3099 numa
ralı kanunlar mülgadır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Milli Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhi
sarlar ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanonun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 

hakkındaki kanuna (267) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun bu miktar reyle kabul edil
miştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 36 500 000 liraya iblâğı hakkındaki 
kanuna (254) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Ruzname bitmiştir. 
Efendim; son içtimalarda yüksek Meclis mü

him ve müstacel olan lâyihaları kamilen intaç 
etmiştir. Riyaset Divanı sıcak mevsim dolayısile 
tetkikat yaptı, encümen ruznamelerini tetkik 
etti. 

Bundan sonraki inikadın eylülün 15 ine ka
dar tehirinin mümkün olabileceği kanaatine va
sıl oldu. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Bi
zim de reyimizi almanız lâzımdır. 

REİS — Reyinize arzediyorum: Bundan son
raki inikadın eylülün 15 inde yapılmasını kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Eylülün 15 nci pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,18 
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Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankaf'i 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Az£ t adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 267 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 158 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

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

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 

Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgüıı 

Eskişehir 
izzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

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

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
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Remzi Ünlü 

Îsta7ibul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali itana Tarkan 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Kural-ekir 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad Ozoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Dr. Fuad Sorağman 
İb mhim Dıblaıı 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Tüı el 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Namı Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vrelıbi Bilgin 

Kütahya 
Aiâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Y^aman 
Kâzını Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 

Hasan Menemencioğlu 
Kıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. izzeddin Çalışlar 
Sadullah. G üney 

M. us 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid O rai 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Caııib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

iiize 
AU Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad S irmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yöriiker 
Naşit Fırat 
Rıışeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarmarı 

Şiir d 
Ali Riza Esen 
Naki Bekıııen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aluş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De
mi rağ 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Mergube G ürley ük 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
RaiL' Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

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

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
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[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirci 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet îııönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân Örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) (Hasta) 

Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe (Mazur) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hilmi Serem eti i 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
(Hasta) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergen el i 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalcın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 
(Mazur) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. î. Tali öngSren 
Dr. Şükrü E m od 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltaklaran 
Fııad Balkan ' 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykae 
Fund Ziya Oiyiltep-
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Art un (Has
ta) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 
Gl. Zeki Soy d emir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak (Hasta) 

Eskişehir 
Emin Sazak (Mazur) 
îstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Som yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Haindi Selçuk 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
(M.) 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-

men 

Atıf Bayındır (Mazur) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ti)rahim Alâcttin Gövsa 
Sadettin TJraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
M'ahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 
(Mazur) 
Örn e1- Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayser'' 
Suat Hayri Ürgüblü 
(Mazur) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
izzet Özkan 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpal» 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Dr. Osman Şevki IJlııd?-»? 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Mustafa Bacak 
Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
Manisa 

Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Yaşar Özey 

M ar aş 
Dr. Kemali Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
(Hasta) 
irfan Ferid Alpaya 
(I. 1.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(Hasta) 
îsmail Çamaş (M.) 

Bize 
Hasan Cavit (Mazur) 

Kemalettin Kamu (Has
ta) 
Raif Dinç (Mazur) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam ı 
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Siird 

Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 

Sinob 
Yusuf Kemal TengirşenK 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündü*. 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
GL Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

[Kabul 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hajrrettin Karan 
tsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 

-1941 C : 1 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mi+at Yenel 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(Mazur) 

• 

edenler] 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni ülgcn 
Emin Ycrlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Van 
Hakkı Unkan 
Münib Boy? 

Yozgad 
Ekrem Pekcl 
Yeled tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkııu'iı 
Hazim Atıf Kuyucak 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Nevzad Ayaş 
liefet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rcşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayııiı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 36 500 000 liraya iblâğı hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
254 
254 

0 
0 

: 171 
4 
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Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen 

t : 77 11-8 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

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

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 

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

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

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Züzhtü Akm 
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Kırşehir 

Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P ıza T Ü T ! 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 

Rıza Erten ' 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddın Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Oanib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Harndi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem-

Mergube Gürleyük 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

135 
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Hüseyin Sami 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Silki Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(R. V.) (Hasta) 

Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
(Mazur) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
(Hasta) 

Bursa 
Atıf Akgüç 

î : 77 11 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Muhittin Baha Pars 
Çanakkale 

Hilmi Ergeneli 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 
(Mazur) 
Münir Çağıl 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun 
(Hasta) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 

Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak (Hasta) 

Eskişehir 
Emin Sazak (Mazur) 
tstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Ferid Celâl Güven 

îsparî'i 
Hüsnü özdamar 
(M.) 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Atıf Bayındır (Mazur) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 

Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memet Aldemir 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
(Mazur) 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 
(Mazur) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
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Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 
Şefik özdemir 

Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V). 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
(M.) 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
(Hasta) 

î : 77 11-8 
irfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(Hasta) 
ismail Çamaş (M.) 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Hasan Cavid (Mazur) 
Kemalettin Kamu 
(Hasta) 
Raif Dinç (Mazur) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 3 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(Mazur) 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudâk 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 
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S. Sayısı: 256 ya ek 
Hazarda yar subaydan yüzbaşıya kadar bir kısım subaylara 
ve seferde bütün subaylarla askeri memurlara elbise, ka
put ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı ka

nunların değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/661) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 9 _ VIII - 1941 
Mazbata No. 158 
Esas No. 1/661 

Yüksek Eeisliğe 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, 
çizme veya kundura verilmesine dair 2811 ve 
2962 sayılı kanunların değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 1 - VIII - 1941 tarih ve 6/3301 sayılı tezke-
resile Yüksek meclise sunulan kanun lâyihası
nın Umumî Heyette müzakeresi sırasında Encü
menimizi alâkadar etmesi hasebile Encümenimi
ze verilmesi hakkında vaki olan talep Umumî 
Heyetçe kabul ve lâyiha encümene tevdi buyu-
rulmakla Millî Müdafaa vekili Saffet Arıkan 
ve Maliye vekili Fuad Ağralı hazır oldukarı 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Alınan izahlara nazaran muhtelif kanunlarla 
hazarda ve seferde subay ve askerî memurlara 
elbise ve kaput verilmesi kabul edilmiş olup bu 
lâyiha ile de ayni esaslar dahilinde bir çift po
tin veya çizmenin bunlara ilâvesi ve sefere mah
sus hükümlerin icra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunan fevkalâde hallere ve büyük manevralara 
teşmili maksatlarile lâyihanın tanzim edidiği ve 
ilâve edilen ayakkabı bedelinin bütçeye 150 000 
lira kadar bir külfet tahmil eylediği anlaşılmış 

ve Millî Müdafaa encümeninin, teklif ile mev
cut kanunlar hükümlerini bir araya toplayan 
metni, Encümenimizee de muvafık görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Coşkan H. Kitabçı 

Kâtip 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen C. S. Siren Dr. S. Konuk 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Karaağaç 
İsparta Kayseri Kayseri 

R. Ünlü F. Baysal S. Serim 
Kırklareli • Konya Mardin 
B. Denker B. Türel R. Erten 

Muş Ordu - Samsun 
Ş. Ataman H. Yalman M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 





S. Sayısı: 259 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 

3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Em
niyet umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/658) 

T. C. 
Başvekâlet ' 26 - VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3190 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet Umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 - VI - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kısmındaki 
Enstitü mütehassıs muavinlikleri 3968 sayılı kanunla kabul edilen ihtisas mevkileri haricinde bı
rakılmıştır. 

2 — îster ihtisas mevkii olarak kabul edilsin ister daimî ücretli birer memuriyet halinde bı
rakılsın yeni ihdas edilmiş ve hususî bir bilgiyi ve bilhassa bu bilgiyi nakledebilecek yüksek bir 
tercüme kabiliyetini de istilzam etmekte bulunmuş olan bu mevkilere aranılan vasıflarda ne Dev
let teşkilâtında ve nede hariçte memur bulmak kabil olmamakta ve bu sebeple halen Enstitüde 
çalıştırılmakta olan ecnebi mütehassısın mesaisinden de esaslı bir surette istifade imkânı bulunma
maktadır. 

3 — Hem mütehassısın mesaisini daha faideli bir hale koymak ve hem de ileride mütehassısın 
yerini tutabilmek üzere sözü geçen mevkilerde bu ihtisas sahasında tercümeye muktedir kimse
lerin çalıştırılmasını mümkün kılmak icap etmiş ve bu imkânı elde edebilmek için de muavvinlik 
unvanından birinin mütercimlik unvanına tebdili zarureti hasıl olmuştur. 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 148 
Esas No. 1/658 

5 -VII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet 
umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıp Başve
kâletin 26 - VI - 1941 tarih ve 6/3190 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu: 

Polis Enstitüsünde müstahdem bulunan ecne
bi mütehassıslardan hakkile istifade edebilmek 
için takrirlerini Türkçeye noksansız çevirebile -
cek mütercime ihtiyaç derkâr olup hususî bilgi
yi istilzam eden bu sahada ne Devlet teşkilâtın
da ve ne de hariçte ihtisas sahibi memur bulmak 
imkânsızlığı karşısında hem bu ihtiyacı bütçeye 
yeni bir külfet tahmil etmeden temin etmek ve 
hem de burada istihdam edilecek zatin ecnebi 
mütehassısın yerini tutmasına imkân vermek 
üzere elyevm kadroda mevcut iki mütehassıs mu
avininden birinin mütehassıs mütercim diye tef

rik ve tebdili maksadile sevkedildiği anla,şılan lâ
yiha esas itibarüe kabul edilmiş ve ballıkta ve 
metinde ufak bir değişiklik yapılmıştır. 

Havalesi veçhile Dahiliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
Mezun 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 
İsparta 

Kemal Turan 
Kayseri 

R,V. 
Kastamonu 

T. Çoşkan 

Bolu 
C. S. Siren Dr 

İsparta 
B. Ünlü 

Kırklareli 
Suad Hayri Ürgüblü B. Denker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Trabzon 
Sim Vay 

Ordu 
H. Yalman M. 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabçı 

Bursa 
. Sadi Konuk 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
M. öker 

Samsun 
A. Yörüker 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Easas No. 1/658 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

6 - VIII -1941 

3888 numaralı kanuna bağlı cetvelin Emni
yet umum müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gön
derildiğini muhtevi 26 haziran 1941 tarihli ve 
3190 numaralı Başvekâlet tezkeresi Bütçe encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
kılındığından okundu. 

Esbabı mucibe lâyih asındaki izahlara na
zaran kanun lâyihası, esas itibarüe kabul edil
miş ve Bütçe encümenince tanzim edilen lâyi

ha metnine Encümenimizce de iştirak edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye E. Rs. 
Tekirdağ 

Kâtip 
Yozgad 

Kars 
E. özoğuz 

Reis V. 
Çoruh 

Ankara 
F. Daldal 

Zonguldak 
/ . E. Bozkurt 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 259 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet U. mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
saydı cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kıs
mındaki iki enstitü mütehassıs muavininden bi
rinin unvanı enstitü mütehassıs mütercimliği 
unvanma tebdil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 - VI -1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Arikan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı ka
nuna bağlı bir sayılı cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sa
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
umum müdürlüğü kısmındaki dördüncü derece
den iki enstitü mütehassıs muavininden birinin 
unvanı (Enstitü mütehassis mütercimi) şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 259 ) 





S. Sayısı: 260 
Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun 3993 
sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin (B) fıkrasının 
tadiline dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 

mazbatası (1/667) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VHI -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3787 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3993 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 - VIII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Ordu ihtiyacı için yüksek mühendis ve mühendis yetiştirilmek maksadile yabancı memleketle
re gönderilen askerî lise mezunu talebelerden fevkalâde ahval dolayısile geri çekilenlerden veya yüksek 
mühendislik için bilmüsabaka seçilip de yine fevkalâde ahval dolayısile yabancı memleketlere gönde-
rilemiyerek memleketimizde hazırlık tahsillerine devam ettirilenlerden iki senelik müddeti bilikmal 
yedek asteğmen nasp edilenlerin tahsilleri nihayetine kadar yedek asteğmen rütbesinde kalmaları li
selerden harp okullarına geçen emsallerine nazaran mağdur bir vaziyette kalmalarına sebep olmak
tadır, 

Bunların ecnebi memleketlerde görecekleri tahsile ve staja tekabül eden müddeti memleketimizde 
tamamlayarak liyakatları usulen tasdik edildikten sonra yedek asteğmen nasp edilenlerin ve edile
ceklerin mağduriyetlerinin temadisine meydan vermemek için müteakip rütbelere terfilerinin mu
vazzaf subaylar gibi icrasına lüzum ve zaruret görülmüş ve bu sebeple işbu kanun lâyihası tanzim 
edilmiştir. 



— 2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/667 
Karar No. 39 

7 - VIII - 1941 

Yüksek Eeisliğe 

3993 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının tadili hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna dair 
olup Encümenimize havale edilen Başvekâletin 
6 ağustos 1941 tarihli ve 6/3787 sayılı tezkeresi 
Millî Müdafaa vekili huzurile okundu ve görü
şüldü. 

Yabancı memleketlere yüksek mühendis ve 
mühendis yetiştirilmek için gönderilipte harp 
dolayısile geri çekilen veya bilmüsabaka yaban
cı (memleketlere gönderilmek üzere seçilenlerin 
yine harp dolayısile gönderilemeyen ve memle
ketimizde tahsile devam ettirilen ve altı senelik 
müddeti ikmal ederek asteğmen olanların terfileri 
hususunda arkadaşlarından geri kalmamaları 
için Hükümetin teklifi Encümenimizce yerinde 
görülmüş lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak mülga kanuna göre bu iki seneden ev
vel terfi ettirilmiş olan emsalini de iki seneye tâ
bi olması yolundaki teklifin son fıkra olarak ka
bulü muvafık görülmüş ve Heyeti umumiyenin 
tasvip nazarına arzedilmesi ve müstacelen müza
kere olunması ricasile Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

M. M. E. Eeisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan E 
Kars 

Jf. Kızıldağan 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

M. M. 
Samsun 

M. F. Engin 
Çorum 

. Sabri Akgöl 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

8. Güney 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 

Ziya Zarbım 
Kayseri 

8. Turgay 
Samsun 
R. Barkın 

Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3993 numaralı kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3993 numaralı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

B) Yabancı memleketlerde yüksek mühen
dislik ve mühendislik tahsiline talebe olarak 
gönderilip görülen lüzum üzerine memlekete 
celbedilenlerin ecnebi memleketlerde yedek su
bay olmak için görecekleri tahsil ve staja te
kabül eden iki senelik müddetin mütebakisini 
memleketimizde tamamlayarak liyakatleri usu
len tasdik edilenler yedek asteğmene nasbedi-
lirler. 

Yabancı memleketlerde yüksek mühendislik 
ve mühendislik tahsili için yapılan müsabaka 
imtihanlarında kazanan askerî lise mezunu tale
belerden fevkalâde ahval dolayısile ecnebi mem-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TlRlŞl 

8993 numaralı kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3993 numaralı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

B) Yabancı memleketlerde Yüksek mühen
dislik ve mühendislik tahsiline talebe olarak 
gönderilip görülen lüzum üzerine memlekete 
celp edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek 
subay olmak için görecekleri tahsil ve staja te
kabül eden iki sene müddetin mütebakisini mem
leketimizde tamamlayarak liyakatleri usulen 
tasdik edilenler yedek asteğmen nasp edilirler. 

Yabancı memleketlerde Yüksek mühendis
lik ve mühendislik tahsili için yapılan müsaba
ka imtihanlarında kazanan Askerî lise mezu
nu talebelerden fevkalâde ahval dolayısile ec-
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leketlere gönderilemeyenler; ecnebi memleket
lerde yedek subay olmak için görecekleri iki 
senelik tahsil ve staja tekabül eden müddeti 
memleketimizde tamamlayarak liyakatleri usu
len tasdik edildikten sonra yedek asteğmene 
nasbedilirler. 

Yedek asteğmenliğe nasbedilenlerin müte
akip rütbelere terfileri muvazzaf subaylar gibi 
icra edilir. 

Mülga 3052 numaralı kanunun 3. madde
sinin son fıkrasına tevfikan iki seneden ev
vel yedek asteğmen nasbedilmiş olanların iki 
senede asteğmen olmaları kabul edilmek sure-
tile müteakip terfileri bu kanuna göre yürütü
lür. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5-VIII-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Mal. V, 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 
S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. încedayı M. ökmen 

nebi memleketlere gönderilemıyenler; ecnebi 
memleketlerde yedek subay olmak için görecek
leri İM sene bir tahsil ve staja tekabül eden 
müddeti memleketimizde tamamlayarak liyakat
leri usulen tasdik edildikten sonra yedek asteğ
men nasp edilirler. 

Yedek asteğmenliğe nasp edilenlerin müte
akip rütbelere terfileri muvazzaf subaylar gibi 
icra edilir. 

îki seneden evvel yedek asteğmen nasp edil
miş olanların İM senede asteğmen olmaları ka
bul edilmek suretile müteakip terfileri bu ka
nuna göre yürütülür. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

(S. dayısı 260) 





S. Sayısı: 26 
Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/668) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/3791 

6 - VIII -1941 

Eüyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Millî müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - VII -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbab; mucibe 

Muvazzaf hizmet için silâh altına alınma yaşı 1111 sayılı kanunun .8 nei maddesile tayin ve tah
dit edilmiş ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesi de bu yaş haricinde bulunanların alınmasını yalnız 
seferberliğe hasreyienıiş olduğundan fevkalâde hallerde silâh altına alınmasına _ lüzum görülen 
19 ve 20 yaşındaki gençler askere alınamamaktadır. Hâsıl olan katı lüzuma binaen bu yaşlarda 
bulunanları istenilen zamanlarda askere alabilmek için Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin 
tadili cihetine gidilmiş ve bu bapta tanzim kılman kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. Encümeni 
Esas NÜ. 1/668 
Karar No. 40 

7 - VIII - 1941 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik kanununun dördüncü 
maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 8-VII-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile 
birlikte sunulduğuna dair Başvekâletin 6 - VIII -
1941 tarih ve 6/3791 numaralı tezkeresi Millî 
Müdafaadan gönderilen salahiyetli memur hu-
zurile Encümenimizde okundu ve icabı görü
şüldü. 

Muvazzaf hizmet için silâh altına alınma 
yaşı 1111 sayılı kanunun 8 nci maddesile tayin 

ve tahdit edilmiş ve mezkûr kanunun dördüncü 
maddesi de bu yaş haricinde bulunanların alın
masını yalnız seferberliğe hasreylemiştir. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde ahval do-
layısile silâh altına alınmasına lüzum görülen 
19, 20 yaşındaki gençler askere alınamamakta
dır. 

Hâsıl olan katî lüzuma binaen bu yaşlarda 
bulunan gençleri istenilen zamanlarda askere 
alabilmek için Askerlik kanununun 4 ncü mad
desinin tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 
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Okullarda tahsilde bulunan gönçlerin 35 nei 

madde mucibince tecillerine devam edilecektir. 
Tahsilde bulunmayan gençlerden silâh altı

na alınacakların sınıflara ayrılabilmesini te
min maksadilc maddenin son fıkrası kaldırılmış 
ve muayenenin içinde çifte tabip bulunan as
kerlik meclisi tarafından yapılacağı esası ka
bul olunmasına-binaen eski metindeki sıhhî mu
ayene kaydı da çıkarılmış ve kanun lâyihası ay-' 
nen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine ar/olunmak ve müs
taceldi müzakere edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
M. M. En. Ks. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. / i . Arkan 

Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
S. Güney 

Urfa 

M. M. 
Samsun 

A. F. Engin 
Çorum 

E. S. Akgöl 
Kayseri 

S. Turgay 
Samsun 
/ı*. Barkın 

Ahmet Yazgan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 
Ziya Zar bun 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcın
dan kıtaya duhulüne kadardır. 

Yoklama devrinde bulunup 8 nei madde mu
cibince askere istenmesi zamanı gelmemiş olan
larla 19 yaşında bulunanlar, seferberlik zaman
larında veya fevkalâde hallerde Millî müdafaa 
vekâletinin istemesi ve İcra Vekilleri Heyetinin 
kabul ve Reisicumhurun tasdik eylemesile aske
re alınabilirler. 

Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapılmış 
olanlar sevkolunurlar. Yoklamaları yapılmamış 
olanlar için Millî müdafaa vekâletinin tayin ey-
liyeceği herhangi bir zamanda askerlik meclis
leri derhal toplanarak bunların yoklamalarını 
yaparlar ve askerliğine karar verilenler askere 
almırlar. 

Bu suretle askere alınanların kanunen alın

maları lâzımgelen güne kadar yapacakları as
kerliği muvazzaf hizmetlerine mahsup edilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekillirei Heyeti memurdur. 

8 - VII -1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Arıkan 

Da. V. Ha. -V. Mal. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

M İ V. Na. V. Ik. V, 
Yücel A. F. Cebesoy 
S. I. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Dr. II, Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. Incedayı M. Ökmen 

(S. Sayısı 261) 



S. Say.sı: 262 
Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettiril-
mesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 8 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tazkeresi ve Maliye, Adliye, Bütçe 

ve iktisat encümenleri mazbataları (3/379) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - VI - 19U 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/2975 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 8 il
ci maddesinin tefsirine dair İktisat vekilliğinden yazılan 7 - VI - 1941 tarih ve 321 - 1 sayılı tez
kere sureti sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

İktisat vekâleti Hukuk müşavirliği ifadeli ve 7- VI - 1941 tarih ve 321/3 sayılı 
tezkere suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkında 3867 numaralı kanunun 
8 nci maddesinde, ocaklardaki her türlü tesisat ile teferruat ve müştemilâtının kıymetlerini tak

dire ait esaslar vazedilmiş bulunmaktadır. Maddede : Santrallar, kok somikok, briket fabrika
ları gibi tesisatın ve bunların teferruat ve müştemilâtının, bilûmum meskenlerin ve içtimaî tesi
satın ve bunlara müteferri menkullerin kıymetlerinin tesbitinde defter kıymetleri esas tutulur. 

« Defterlerde kıymeti hazırası mukayyet olmayan veya defter kıymetleri vaziyetlerile nisbetsiz 
derecede yüksek görünen tesisat için takdir tarihindeki tesis veyahut satın alınma fiatından nor
mal amortismanlar çıkarılmak veya tesisatın bakım vaziyetleri ve bu günkü halleri nazara alın
mak suretile kıymet takdir olunur » denilmektedir. Bu yazılış şeklinin ifade ettiği mânaya na
zaran, birinci fıkra hükmü, esas kaide ve ikinci fıkra hükmü, istisna suretinde tatbik edilmek 
icabeder. 

Mezkûr maddenin birinci fıkrasında yazılı esas kaide, metinde sarahatle gösterildiği veçhile 
« defter kıymetleri » nden ibarettir. Ancak, maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilen iki halde, ya
ni tesisatın her birine ait kıymetlerin defterlerde ayrı ayrı mukayyet bulunmaması veya defter kıy
metlerinin «vaziyetlerile nisbetsiz derecede yüksek» görünmesi hallerinde, istisnaen kıymet takdiıine 
gidilecektir. Fıkra hükmüne nazaran, istisnaî bir halin vukuunda, defetr kıymetlerinin doğrudan 
doğruya alınamaması hasebile yine aynı esasın muhafaza ve bu esasa uygun kıymetlerin tesbit edil
mesi lâzım geleceği anlaşılır. Şu hale göre, işbu sekizinci maddenin tatbikinde takip edilecek usul, 
defter kıymetlerinin esas ittihaz edilmesi ve kanun vazıımn derpiş ettiği müstesna iki halde kıymet 
takdir olunmasıdır. Burada takdir edilecek kıymetten maksat,tesisatm bakım vaziyetleri ve bu gün-



kü halleri iyi olmak şartile, yapıldıkları veya satın alındıkları zaman göz önünde bulundurulmak 
suretile, mutat amortismanlar çıkarıldıktan sonra usulü dairesinde mevcut olması ieabeden defter 
kıymetinin baliğ olabileceği miktarı bulmaktır. 

Bahis mevzuu maddenin ikinci fıkrasındaki «Kıymeti hazıra» tâbiri, tesisatın mal oldukları kıy
metten, bunların vücude getirildikleri tarih ile ockalara vaziyet olunduğu tarih arasında geçen za
mana ait mutat amortismanlar çıkarıldıktan sonra bakiye kalan miktarı ve «Tesis veya satın alın
ma fiati» tâbiri de, kıymetleri takdir edilecek tesisatın yapıldıkları veya satın alındıkları tarih
teki kıymetleri ifade eder. 

Sekizinci maddenin metninden, kanunun maksat ve gayesile ruhundan bu mefhum açıkça an
laşılmakla beraber yukarıda manaları tahlil edilmiş bulunan «Kıymeti hazıra» ve «Tesis veya 
satın alınma fiatı» tâbirleri tereddüt ve iltibasa yer vermekte olduğundan 3867 sayılı kanunun 
sekizici maddesi hakkıda, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tefsir istenilmesi yüksek tensiplerine 
arzolunur. 

İktisat vekili 
II. Çakır 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 1 - VII -1941 
Esas No. 3/379 
Karar No. 57 

Yüksek 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devlet
çe işletilmesi hakkındaki 3867 numaralı kanunun 
8 nci maddesinin tefsirine dair İktisat vekâletin
ce yasılıp Başvekâletin 6/2975 numaralı ve 
6 - VI -1941 tarihli tezkeresi ile yüksek makam
larına bir sureti takdim kılman 321/1 numaralı 
ve 7 - VI -1941 tarihli tezkere sureti, havale edil
miş olduğu encümenimizde İktisat vekili ve İk
tisat vekâleti hukuk müşaviri hazır oldukları 
halde tetkik olundu. 

Tefsiri istenilen madde: (Santrallar, kok, 
sömikok, briket fabrikaları gibi tesisatın ve bun
ların teferruat ve müştemilâtının, bilûmum mes
kenlerin ve içtimaî tesisatın ve bunlara mütefer-
ri menkullerin kıymetlerinin tesbitinde defter 
kıymetleri esas tutulur). 

«Defterlerde kıymeti hazırası mukayyet ol
mayan veya defter kıymetleri vaziyetlerile nis-
betsiz derecede yüksek görünen tesisat için tak
dir tarihindeki tesis veya satm alınma fiatm-
dan normal amortismanlar çıkarılmak veya tesi
satın bakım vaziyetleri ve bu günkü halleri na
zara alınmak suretile kıymet takdir olunur» 

Reisliğe 

demekte olup gerek İktisat vekâletinin tefsir 
talebini havi tezkeresinin son kısmmdan ve ge
rek alâkalılarca verilen izahlardan bu maddede
ki «kıymeti hazıra» ve «tesis veya satm alınma 
fiatı» tabirlerinin tatbikatta bazı tereddüt ve 
iltibasları mucip olduğu anlaşılmaktadır. 

Maddeyi tahlil eden encümenimiz, bunun bi
rinci fıkrasında zikri geçen fabrikalarla tesisa
ta, meskenlere ve bunlara müteferri menkullere 
kıymet tesbitinde defter kıymetlerinin esas 
tutulması hükmünün ilk prensip olarak konul
muş olduğunu ve «defter kıymeti» tabirinin ise, 
tekniğine göre teşkilâtlanmış mazbut bir muha
sebede gayrimenkul ve menkul demirbaşların ilk 
tesis veya satm alınma bedelinden her hesap 
devresi sonunda mutat yıpranma payı çıkarıl
dıktan sonra kalan bakiyeyi, yani «kıymeti ha
zıra» yi ifade ettiğini nazara alarak kanun vazıı-
mn bahis mevzuu tesisata kıymet tesbitinde 
« defter kıymetleri esas tutulur » demekle 
« kıymeti hazıra »yi kasdeylemiş olduğunu sa
rahatle müşahede etmiştir. 

Şu hale göre, Ereğli kömür havzasındaki 

(S. Sayısı 262) 
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ocakların Devletçe işletilmesi gayesile bu ocak-
lardaki tesisata kıymet tesbit edenler, usulüne 
tevfikan tanzim edilmiş mazbut muhasebe ile 
karşılaştıkları takdirde, defterlerdeki kıymeti 
hazırayı kabul edebilecekler ve fakat, maddenin 
ikinci fıkrasında işaret olunduğu üzere, defter
lerde kıymeti hazırası mukayyet olmayan veya 
defter kıymetleri vaziyetlerile nisbetsiz derece
de yüksek görünen tesisat için de kıymet tak
diri cihetine gideceklerdir. Kıymet takdiri hu
susunda da, kıymet tesbit edenlere iki şekil gös
terilmiştir. Bunlar : 

1 - Tesis veya satm alınma fiatından normal 
amortismanları çıkarmak, yani ihmal veya im-
hal edilmiş olan muhasebe muamelelerini bizzat 
yapmak suretile kıymeti hazırayi bulacaklar; 

2 - Yahut defterlerde tesis veya satm alın
ma fiatı bulamaz yahut işlenmiş olan defterler
deki kıymetlerle tesisatın vaziyetlerini nisbet-

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devlet
çe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanu
nun 8 nci maddesinin tefsirine dair İktisat ve

killiğinden yazılan 7 - VI - 1941 tarih ve 321-3 
sayılı tezkerenin Başvekâletin 16 - VI - 1941 ta
rih ve 6/2975 sayılı yazısıyle birlikte Encüme
nimize de havale ve tevdi buyurulması üzerine 
tefsir talebinin taallûk ettiği kanun maddesi 
iktisat vekili Hüsnü Çakırın huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

3867 sayılı kanunun tefsiri talep olunan 8 n-
ci maddesi Ereğli kömöür havzasının Devletçe 
işlettirilmesi tahtı karara alınan kömür ocakla
rındaki bazı tesisat ve gayrimenkullere ait kıy
metlerin ne suretle tesbit edileceğine müteda
irdir. 

iki fıkradan ibaret olan bu maddenin birin
ci fıkrası kıymet tesbitinde istinat olunacak 
esası ikinci fıkrası bu esasın mevcut olmaması 
veya itimada şayan bulunmaması halinde bu 

siz derecede yüksek görürlerse bakım vaziyetle
rini ve bu günkü hallerini nazara alarak kıyme
ti hakikiyeyi tesbit edeceklerdir. . 

Sekizinci maddenin tetkikinde bu neticele
re varan Encümenimiz, gerek « kıymeti hazıra » 
ve « tesis veya satm alınma fiatları » tabirleri 
ve gerek diğer tabir ve hükümler hakkında te
reddüt ve iltibası mucip cihetler görememiş ol
duğundan işin tefsir yolu ile halledilecek bir ta
rafı bulunmadığına ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tev
dii Yüksek Reislikten rica olunur. 
Maliye E. Eeisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Baydar II. Dicle 
Kayseri Kırşehir Kırşehir 

Ömer Taşçıoğlu t. Özkan M. Seyfeli 
Tokad Zonguldak 

Cemal Kovalı T. Ziya Özençi 

kıymetin ne gibi unsurlardan terekküp edeceği 
hakkında iki hükmü ihtiva etmektedir. Kanun 
vazımın her iki fıkra ile takip ettiği maksat 
ve gayede bir ayniyetin mevcudiyeti aşikârdır. 
Yani birinci fıkradaki esasın tatbiki ile elde 
edilen kıymet ne ise bu esasın mefkudiyeti ha
linde ikinci fıkradaki anasırın vücude getirece
ği kıymet arasında bir fark mevcut olmaması 
ve hale ikinci fıkranın hiç bir halde birinci fık
rada derpiş edilen kıymetin fevkinde, bir kıy
met tesbitine imkân vermemesi lâzımgelir. Aksi 
takdirde muntazam ve mazbut bir muhasebe 
usulüne istinat eden müesseseler, böyle bir 
usulü takip etmemiş olan müesseselere na
zaran gayrimüsait ve kendi aleyhlerine 
gayrimüsavi bir muameleye tâbi tutulmuş 
olurlardı. Kanun vazn böyle bir neticenin hu
sulünü tecviz edemiyecepine göre birinci fıkra
daki esasın bir istisna mahiyetinde olan ikinci 
fıkrada da cari olman tabiidir. Eir.'nci fıkrada-

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - VII - 194.1 
Esas No. 3/379 

Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 
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ki defter kıymeti ibaresi Maliye encümeni maz
batasında, da beyan ve tafsil olunduğu veçhile 
«tekniğine göre teşkilâtlanmış mazbut bir mu
hasebede gayrimenkul ve menkul demirbaşların 
ilk tesis veya satın alınma bedelinden her hesap 
devresi sonunda normal amortismanlar çıkarıl
dıktan sonra kalan bakiyeyi ifade eder. Binaen
aleyh defter kıymetinin mevcut olmaması veya 
bu kıymetin, tesisatın hakikî vaziyetinden nis-
bo'i.TİE derecede yüksek bulunması halinde kanu
nun darpis ettiği usul yukarıda arzolunan esas
lar dairesinde takdir tarihindeki tesis veyahut 
satın alınmak fiatmdan normal amortismanlar 
çıkarılmak veya tesisatın bakım vaziyetleri ve 
bu günkü udileri navara alınmak suretile kıy
met takdiri icobeder. Bu sebeplere binaen En

cümenimiz Maliye erinmeni mazbatasında ara 
ve laah olunan görü? tarzına reylerin ittifakile 
iştirak etmektedir. Havaimi veçhile Bütçe en-
oürtıonino tevdi b^yurulnıak ü?erc Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 
UUiye E. Reisi 

Zonguldak 
H. Devrin 
Anta lya 
N. Aksoy 

Bursa 
A. Ak tjiiç 
. Kayseri 
İL Özsoy 

Trabzon 
F. A, Bavulcu 

N. M . M . 
Zongukb 

Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu , 
l l a i ay 

II. S. Kunt 
Kocaeli 

S'. Yargı 
Tokad 

*S'. A iane 

Kât ip 
ık Konya 

G. (lültekin 
Bingöl 
F. Fikri 

Kastamonu 
. 1 . Bini; ay a 

Sinop 
(l A tay 

Bütçe encümeni mazbatası 

2". B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. ;?53 
Em* No. 3/379 

Yüksek Reisliğe 

6 - VIII -1941 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devlet
çe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 
sekizinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletin 
16 -VI -1941 tarih ve 6/2975 sayılı tezkeresi 
Maliye ve Adliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize havale buyurulmakla İktisat 
vekili Sırrı Day ve Maliye vekâleti namına Büt
çe müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi: 

Tefsiri istenen husus yukarıda adı geçen 
kanunun sekizinci maddesinin kıymet takdirine 
ait hükmünün defterlerde kıymeti hazırası mu
kayyet bulunmayan veya defter kıymetleri vazi-
yetlerile nisbetsiz derecede yüksek görünen te
sisata ne suretle tatbik edileceğinin tayinidir. 

Sekizinci madde havzada Devlete intikal ede
cek fabria, mebani tesisat ve müştemilâtına ne 
suretle kıymet takdir edileceğini göstermekte 
olup maddenin birinci fıkrası, (santrallar, kok, 
sömikok, briket fabrikaları gibi tesisatın ve bun
ların teferruat ve müştemilâtının, bilûmum mes
kenlerin ve içtimaî tesisatın ve bunlara mütefer-
ri menkullerin kıymetlerinin tesbitinde) defter 

kıymetlerini esas tutmuş bulunmaktadır. 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, (defterlerde 

kıymeti hazırası mukayyet olmayan veya defter 
kıymetleri vaziyetlerile nisbetsiz derecede yük
sek görünen tesisat için) takdirin nasıl yapılaca
ğına dair ahkâm vazedilmiş olup metne göre 
(takdir tarihindeki tesis veyahut satın alınma 
fiatmdan normal amortismanlar çıkarılmak ve
ya tesisatın bakım vaziyetleri ve bu günkü hal
leri nazara alınmak suretile) bu takdirin yapı
lacağı ifade edilmektedir. 

Birinci fıkra ile vazıı kanunun işbu ocak
lara ait tesisat ve teferruatının kıymetlerini 
tesbitte defter kayıtlarını - sahih bulunmaları 
şartile - esas tuttuğu görülmektedir. Bu kıy
metin ise hali hazır kıymeti olması yani ikinci 
fıkrada yazıldığı veçhile tesisatın tesis veya 
satın alınma fiatlarmdan normal amortisman
lar çıkarıldıktan sonra elde edilen kıymet ol
ması ticarî usul ve kanunî mevzuat icabı oldu
ğu gibi ikinci fıkra başındaki (defterlerde 
kıymeti hazırası mukayyet olmayan) ibaresi
nin delâletile anlaşılmaktadır. İmdi kanun va-
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simin birinci fıkra ile defterde bu suretle mu-
sayyet bulunmasını tabiî gördüğü kıymeti fiat 
;esbitinde esas olarak kabul etmiş iken ikinci 
'ikrada bu esası terkederek hem de muntazam 
lefter tutmayan veya hesaplarında samimî ol-
nayanlar lehine daha müsait bir hüküm vazet-
nesi asla varit olamaz. Bu itibarla ikinci fıkra 
mcak birinci fıkra ile esası kabul edilen ve fa-
cat defterde kayitli bulunmaması hasebile tak
tire gidilmesi zarureti hâsıl olan kıymetin ne 
uretle tesbit edileceğini göstermektedir. 

Şu halde maddenin ikinci fıkrası mevzuu-
ta giren kıymetlerin takdirinde kanun vazıı-
tm kabul ettiği ilk kıymetin, birinci fıkraya 
rmvazi ve mütenazır olarak, takdir tarihinde-
:i değil tesis veya satın alınma tarihindeki kıy-
aet olduğu aşikâr olup ancak metnin yazılış 
arzı tereddüde mahal vermekte olduğundan 
încümenimiz maddenin ikinci fıkrasını tefsi-
e muhtaç görmüş ve bağlı tefsir fıkrasını tan-
im eylemiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine verilmek 
zere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Coskan H. Kitaba 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya , 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. Serim 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
S. t çöz 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denk er 

Malatya 
31. ÖJcer 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
31. Yenel 

31. 

Bolu 
C. Said Siren 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
31. F. Altay 

İsparta 
31. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 

Maraş 
31. Bozdoğan 

Samsun 
Ali Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

TEFSİR FIKRASI 

30 - V -1.940 tarih ve 3867 sayılı kanunun 8 ne i 
maddesinin tefsiri 

ikinci fıkra mucibince takdir edilecek kıy-
Let, defterlerde kıymeti olmayan veya defter 
lymetleri vaziyetlerile nisbetsiz derecede yük-
ik görünen tesisat için bunların tesis edildik

leri veya satın alındıkları fiattan normal amor
tismanlar çıkarılmak veya tesisatın bakım va
ziyetleri ve bu günkü halleri nazara alınmak 
suretile bulunacak kıymettir. 

İktisat encümeni mazbatası 
T. B. 31. 31. 

iktisat encümeni 
Esas No. 3/379 

Karar No. 55 

7 - VIII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Dev- 1941 tarih ve 321/3 numaralı tezkeresi esbabı 
tçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun mucibesi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz-
nci maddesinin tefsirine dair olup Başvekâ- batalarile birlikte Encümenimize havale buyu-
tten gönderilen İktisat vekilliğinin 7 - VI - rulmus olmakla İktisat vekili hazır olduğu halde 
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tetkik ve mütalea olundu. 
Verilen şifahî izahata ve esbabı mucibede 

serdedileıı mütalealara göre tefsiri istenilen 
husus 3867 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmünün yani defterlerde kıy
meti hazırası mukayyet olmayan veya defter 
kıymetleri vaziyetlerile nisbetsiz derecede yük
sek görünen tesisata ne suretle kıymet takdir 
edileceğinin tayininden ibarettir. 

Merkür kanunun 8 nci maddesinin ilk fık
rası ile vazn kanunun tesisatın kıymetlerini tes-
bitte esas olarak defterdeki kıymeti kabul ettiği 
ve defterde kıymet olmaması veya defter kıy
metlerinin vaziyeti hatıralarına göre nisbetsiz 
derecede yüksek bulunması halinde ne suretle 
kıymet takdir edileceğinden bahseden ikinci 
fıkra hükmünün ancak Devlet lehine mevzu ve 
birinci fıkra hükmünü tamamlayıcı mahiyette 
olduğu ve bu itibarla bu fıkra hükmüne göre 
takdir edilecek kıymetin hiç bir zaman birinci 
fıkrada derpiş edilen kıymeti geçemiyeceği 
hususunda Maliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rinin ittifak eyledikleri görülmüş, bu noktai na
zara Encümenimizce de tamamen iştirak edil
miştir. 

Bu suretle esasta birleşen bu üç encümenden 
Maliye ve Adliye encümenleri ikinci fıkradaki 
«kıymeti hazıra ve tesis veya satın alınma fiat-
lan» tabirlerinde ve diğer tabir ve hükümler 
hakkında tereddüt ve iltibası mucip cihet gör-

6 — 
miyerek işin tefsir yolu ile halledilecek bir ta
rafı olmadığı mütaleasmda bulunmuş, Bütçe 
encümeni ise ikinci fıkra metninin yazılış tarzı 
tereddüde mahal vermekte olduğundan bu fık
rayı tefsire muhtaç görerek bir tefsir fıkrası 
tanzim etmiştir. 

Aslında ittifak vaziyetinde bulunan diğer 
encümenlerle ayni kanaat ve mütaleada bulunan 
Encümenimiz bu hususta Bütçe encümeninin 
noktai nazarına iştirak eylemiş ve tefsir fıkra
sını aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Eize Bilecik 

1. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Ankara 
A. Ulus 
Diyarbakır 

Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. 

Hamza Erkan 
Ankara 
M. Eriş 

Edirne 
V. Necdet Sünkitay T. Göksel 

îçel 
Dr. M. Berker 

izmir 
Benal Anman 

Konya 
A. II. Dikmen 

istanbul 
A. Daver 

Kars 
K. Arıklı 

Konya 
K. Okay 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

Denizli 
T ahir Berkay 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
istanbul 

A, II. Denizmen 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Zonguldak Zonguldak 

II. Karabacak M. Bozma 
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S. Sayısı: 263 
Örfî idare kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümen

leri mazbataları (1/583) 

T. C. 
Başvekalet 21 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1138 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3832 sayılı örfî idare kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 - I I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihasının mucip sebepleri 

örfî idare ilânında 3827 sayılı nakil vasıtaları hakkındaki kanunun sarih hükümleri karşısında 
bu komutanlık omrine lüzumlu nakil vasıtalarının verilmesine ceva; görülemediğinden komutan
lığın çok zaruvî olan bu ihtiyacı karşılamak üzere 4. maddenin sonuna bu yolda bir fıkra ilâve 
\ apılmıştır. 

3832 sayılı Örfî idare kanununun 9. maddesi örfî idare mahkemelerinde As. Malı. U. Kanu
nunun tatbik olunacağını âmir bulunmasına ve As. Mah. U. Kanunu ise hazırlık ve ilk 
ve son tahkikatın açılmasına emir ve tevkif kararı vermek gibi bir çok usulî muameleleri 
yapmak salâhiyetinin adlî âmirlere tanınmış olmasına binaen örfî idare ilân olunan mmtaka-
larm hudutlarının geniş olması halinde muhtelif yerlerde kurulacak örfî idare mahkemesinin 
bütün işlerinin Örfî idare komutanı tarafından idaresi çok müşkül ve kanunun süratle tatbikine 
de mâni olacağından As. Mah. U. Kanununa tevfikan mahkemeye sevkedilecek evrakın for
malitesine ait kısımlarını süratle yapabilmek için her mahkeme nezdinde general veya amiral 
rütbesinde bir adlî âmir bulundurulması zarurî görülmüş ve Örfî idare komutanının inhası üze
rine ve hükümlere karşı temyiz hakkı mahfuz tutulmak şartile kanunun 5. maddesinin 1. nu
maralı fıkrasına o yolda bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Fevkalâde zamanlarda tatbik edilip süratle netice alması lâzımgelen Örfî idare kanununun 
6. maddesinin 1 nci bendinden sayılı suçlardan bir kısmı hakkında takibat icrası Türk ceza ka
nununun 160, 173. maddeleri veçhile Adliye vekilliğinden izin alma şartına bağlıdır. Bu for
malitenin ikmali Örfî idare kanunundan beklenilen gayeyi ihlâl eder bir vaziyet hasıl edeceğin
den bu kabîl suçlara örfî idare mahkemelerinde bakıldığı müddetçe izin alınmadan takibat ifası 
çok lüzumlu ve yerinde görülmüş ve fıkraya o yolda bir ilâve yapılmıştır. 

Askerî Ceza ve Mahkeme U. Kanunlarına müzeyyel olarak hazırlanan kanun lâyihaları
nın mucip sebeplerinde de gösterildiği üzere fevkalâde zamanlarda sefer ve seferberliğe ait hükümlerin 
tatbiki kabul olununca fevkalâde hallerde faaliyete geçen örfî idare mahkemelerinin de seferî hü
kümleri tatbik etmesi tabiî ve zarurî olacağından kanunun 9. maddesine o yolda bir hüküm ko
nulmuştur. 



__ 2 ~ 
Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. cncüvtnıi 
Esas No. 1/r>83 
Karar No. 2 i 

15- IV - 1911 

Yüksek Reisliğe 

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında Millî müdafaa vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine da
ir olup encümenimize havale buyuruları Başvekâ
letin 21 -III -194! tarik ve 6/1138 numaralı 
tezkeresi ve bağlı esbabı mucibe ile lâyiha Ad
liye ve Millî müdafaa vekilliklerinden gönderi
len memurlar huzurile okundu ve icabı görü
şüldü. 

Hükümetçe dördüncü madde sonuna örfî 
idare komutanlığı emrine nakil vasıtaları verile-
bilmesini temin için bir fıkra ilâvesi teklif olun
makta ise de ilâve olunmak üzere yazılmış olan 
fıkrada hakikî veya muhtemel bir ihtiyaç göste-
rilmiyerek umumî bir ifade ile lüzumu kadar 
nakil vasıtası verileceği beyan olunmuş ise de 
bu şekil encümence muvafık görül miyerek Hü
kümetten ihtiyaç sorulmuş ve alman cevaba göre 
her Örfî idare komutanına bir makam otomobili 
ile bir sepetli motosiklet ve her Örfî idare mah
kemesi emrine mevkufların naklinde kullanıl
mak üzere bir kamyonetle mahkemenin diğer 
ihtiyaçları için bir sepetli motosiklet verilmesi 
bunların muvakkat olması hasebile tensip edile
rek buna göre yazılan fıkra maddeye eklenmiş
tir. 

Örfî idare kanununun 4 ncü maddesinin tan
zimi sırasında memleketin yalnız bir semt veya 
bir noktasında zuhuru muhtemel fevkalâdeliğin 
karşılanması düşünülmüş ve buna binaen madde
ye yalnız bir Örfî idare komutanı intihap ve ta
yin olunacağına dair hüküm konulmuş ise de bu 
hüküm, memleketin muhtelif mahallerinde ayni 
zamanda müteaddit örfî idare ilânı halinde ih
tiyacı karşılayamıyacağmdaıı kanunun bu nok
sanını nazara alan encümenimiz icabında muhte
lif mmtukalar için müteaddit Tdarei örfiye ko
mutanı tayinini mümkün kılacak şekilde madde
yi tadil etmiştir. 

Hükümetin, 5 nci maddesinin ta'!ili hakkın

daki teklifinde her mahkeme teşkil olunan ınm-
takada usulen tayin edilecek bir generalin o 
yerin örfî idare mahkemesinin adlî amirliğini 
yapacağı hakkında bir fıkranın maddeye ek
lenmesi lüzumu dermeyan olunmaktadır. Encü
menimiz ihtiyaca binaen vukubulan bu teklifi 
esas itibarile kabul etmiş se de Örfî idare mah
kemelerinin bulunduğu mahallerde bir askerî 
kıtanın mevcut olması ihtimali bulunduğuna ve 
bu takdirde o kıta komutanının bu vazife ile 

tavzifi idarî ve malî bakımdan daha, muvafık 
olacağına ve ancak bu kıta komutanının bir as
kerî lüzum ile başka mahalle gitmiş olması ha
linde veya böyle bir kıta bulunmayan mahaller
de tümen adlî âmirlk salâhiyetini haiz bir zatın 
tayini muvafık görülerek madde o şekilde ya
zılmıştır. 

Bazı ahvalde Adliye vekilinden alınmakta 
olan izin usulünün kaldırılması için altıncı mad
denin sonuna eklenmek üzere teklif olunan fık
ra Eneümenimizee de muvafık görülerek aynen 
kabul edilmişti*. 

Seferde ve seferberlikte örfî idare vukuu 
halinde Askerî muhakeme usulü kanununun 250 
ve 25f> ncı maddelerinin tatbikini temin etmek 
üzere 9 ncu maddenin sonuna bir hüküm ilâvesi, 
teklif veçhile Encümence de kabul edilmiş ise 
de örfî idare ilânı halinde esasen şiddetli ce
zalar tatbiki, mevzuatı kanımı yemiz icabından 
olmakla temyiz yolunun kapanması gibi büküm
lerin örfî idare ile birleşen fevkalâde hallerde 
dahi tatbikimi lüzum görülmemiş ve buna bina
en (fevkalâde hallerde) kaydı maddeden çıka
rılarak kanun lâyihası tadilen kabul edilmiş ve 
yeniden tanzim kılman lâyiha ile havalesi muci
bince Dahiliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. RCİFIİ 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

N. Tınaz 
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Bu M. M. Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çankırı 

Dr, A, Arkan 

Samsun 
A. F. Engin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 



Gümüşan Kayseri Kayseri Urfa Yozgat Seyhaü 
Ziya Zarbun N. Toker S. Turgay Ahmed Yazgan C. Arat S. Tekelioğlu 
Malatya Muğla Samsun Erzurum 

O. Koptagel S. Güney R. Barkın A. Akyürek 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 2 - V -1941 
Esas No. 1/583 

Karar No. 25 
Yüksek Reisliğe 

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadiline dair Millî Müdafaa vekâle
tince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının gönderildiğine dair 21 mart 1941 ta
rihli ve 6/1138 numaralı Başvekâlet tezkeresi, 
Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize havale kılındığından Dahiliye ve
kili ile Millî Müdafaa vekâleti mümessili hazır 
oldukları halde okundu ve müzakere olundu. 

Hükümetin dermeyan eylediği mucip sebep
ler varit olup Millî Müdafaa encümeninin ka
kamın lâyihasında yaptığı tadiller Encümcnimiz-
ce de muvafık görülmüştür. 

Şu kadar ki; kanunun ikinci maddesindeki 
birinci fıkra aslolarak muhafaza edilerek En
cümenin teklifi ayni fıkranın müteakibi olarak 
kabul edilmiştir. Altıncı madde ise kanunun 
onuncu maddesindeki hükümleri tebarüz etti
recek şekilde vazıh olarak yazılmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine ha-

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekâle

tince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 3 -
I I I - 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Millî Mü-

vale kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olu
nur. 
Dahiliye E. Rs. 

Tekirdağ 
C. TJybadın 

Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

E. Kaplan 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzurum 
N. Elgün 

îçel 
T. C. Beriker 

Maraş 
Z. Kayran 

Reis V. 
Çorum 

Atıf T üzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Antalya 
T. Sökmen 

Çanakkale 
H. Erg en eli 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kars 
E. Özoğuz 

Tokad 
Galib Pek el 

Bu M. M. 
Kütahya 

Sadri Ertem 

Ankara 
F. Baldal 
Balıkesir 
S. Uzay 
Çankırı 

A. Doğan 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 
E. Barkan 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

dafaa ve Dahiliye encümenleri mazbatalarile bir
likte -Encümenimize de havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine ihtiva etmekte olduğu hükümler Ad-
\\yc- w ;\İİ1JÎ ûlüdafnn vcM-cfdotioi'iımı salahiyetli 
memurları huzurunda tetkik ve müzakere olundu. 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 8 - VIII - 1941 
Esas No. 1/583 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 
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A . 

Tadili tekli I! olunan dört maddeden birincisi 
Örfî idare komutanlığı enirine lüzumlu olan na
kil vasıtalarının temini için madde metnine «lü
zumu kadar motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 
tahsis olunur » şeklinde bir fıkranın ilâ
vesinden ibarettir, Hakikî bir ihtiyacı 
karşılayan bu hükmü esas itibar il e ka
bul eden Encümenimiz mevzu itibarile 
Örfî idare kanununda yer alamıyacağı neticesine 
vararak taallûk ettiği nakil vasıtaları hakkında
ki 3827 sayılı kanuna ek olarak tanzim eylediği 
projeyi ayni tarihte; Yüksek .Reisliğe takdim ey
lemiş, ancak Millî Müdafaa encümeni mazbata
sında zikredilen iltibasa mahal vermemek maksa
dile İdarei örfiye ilân edilen her mmtakaya ayni 
bir Örfî idare komutanııım tayinine esasen cevaz 
veren maddenin bu yolda tanziminde faidc mülâ
haza edilmiştir. Örfî idare ilân olunan mınta-
ka hududlaruıııı geniş olması halinde muhtelif 
yerlerde kurulacak Örfî idare mahkemesine ait 
bütün işlerin Örfî idare komutanı tarafından 
süratle ifasında bazı müşkülâta tesadüf edilebile
ceği derkâr olduğundan Hükümetin 5 nci mad
deye yaptığı tadil teklifi bu müşkülâtı bertaraf 
edecek mahiyette isabetli bir tedbirdir. 

Bu madde hakkında Millî Müdafaa encümeni 
mazbatasında beyan ve izah olunan mülâhazala
rın Örfî idare mahkemelerinin bulunduğu ma 
hallerde askerî bir kıtanın mevcudiyeti halinde o 
kıta komutanının bu vazife ile tavzifi keyfiyeti
ne taallûk edenlere eııeümeııimizee de iştirak 
edilmekle beraber Hükümet metninin bunu te
min etmiş olmasına ve buna ilâveten dercedileıı 
bazı fıkraların tatbikatta bazı ihtilâflar tevlit 
edebilmesi ihtimaline mebni Hükümet metninin 
aynen kabulüne karar vermiştir. 

G ncı maddenin tadili sebeplerini izah eden 
Hükümet esbabı m acibesinde Örfî idare kanu
nunun 6 ncı maddesinin birinci bendine dahil 

suçların bir kısmı hakkında takibat icrası için 
Adliye vekilinden izin alma şartına bağlı olan
larda bu formalitenin icrasına müteallik derme-
yan olunan mahzurların izalesi maksadile teklif 
ve 1 2 - V - 1941 tarihle Yüksek Meclisçe kabul 
buyur ulan 4026 sayılı kanun muvacehesinde As
kerî mahkemeler için Adliye vekilinden izin is
tihsali mevzııbalıs olamıyacağına göre 6 ncı mad
deye ait tadil teklifi ile fevkalâde hallerde sefer 
ve seferberlikte Örfî idare kararları aleyhine 
250 - 256 ncı maddelerde yazılı kanun yoluna 
müracaat imkânını selbetmek muvafık görülme
diğinden 9 ucu maddenin projeden çıkarılması
na bir rey muhalife karşı (Abdülhak l^ırat Er
zincan) ekseriyetle karar verilmiştir. 

Örfî idarenin faaliyetine taallûk eden bu 
hükümlerin müstaceldi müzakere edilerek bir 
karara raptı hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilınek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. A ksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Bursa Hatay Kastamonu 

Atıf Akfji'n} B, S. Kunt Abidin Binkaya 
Kocaeli Manisa Tokad 

Salâh Yargı A. Tüm er S. Atanç 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Erzincan 
Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı mad

desine tevfikan İdarei örfiye mmtakasında teş
kil olunan Örfî idare mahkemeleri kararların 
sürati infazı ve tesiri bakımından lâyihanın 
9 ncu maddesine ait olarak Hükümetin teklif 
ettiği değişikliğin aynen ipka ve maddenin 
kabulü reyİndeyim. 

A. Fırat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı maddele
rini değiştiren: kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3832 sayılı Örfî idare kanunu
nun 4 ncü, 5 nci, 6 ncı ve 9 ncu maddeleri aşa
ğıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Örfî idare altına alınan yerler
de bu kanun hükümlerini tatbik etmek üzere 
hazarda Genelkurmay başkanı ve seferde Baş
komutanlık tarafından en az kolordu K. ğı 
yapmış bir komutan Örfî idare komutanı ol
mak üzere seçilerek Millî Müdafaa vekâletin
ce tayin muamelesi yapılır. Eu komutanın re
fakatine lüzumu kadar subay ve As. Ad. Hâ
kim ve memur verilir. 

Lüzumu kadar motorlu ve motorsuz nakil 
vasıtaları tahsis olunur. 

Madde 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağıda 
yazılı şekilde teşekkül eder: 

I - Örfî idare komutanlığı refakatinde As. 
Muh. U. K. nun 31 nci ve 35 nci maddelerine 
tevfikan lüzumu kadar As. Mah. Teşkil olunur. 
Bu mahkemeler toplandıkları mahallin ismini 
taşırlar ve her muhakeme teşkil olunan mmta-
kada Örfî idare K. nm inhası üzerine vekâlet
çe tayin olunacak bir general o yer Örfî idare 
mahkemesinin adlî amirliğini yapar. 

(Örfî idare K. nm temyiz hakkı mahfuzdur). 

I I - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
As. ve As. Adlî hâkimleri, zabıt kâtipleri ve 
diğer memur ve müstahdemleri Millî Müdafaa 
vekili tarafından intihap ve tayin olunur. As. 
Ad. Hâkimler bunlardan bilfiil hâkimlik etmiş 
olanlar arasından seçilir. 

6 — 
MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEÖ-lŞTlRlŞÎ 
Örfî idare kanununun bazı madedlerini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3832 sayılı örfî idare kanunu
nun 4, 5, 6, ve 9 ncu maddeleri aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4 — Umumî veya mevziî örfî idare 
ilân olunan yerlerde bu kanun hükümlerini tat
bik etmek üzere hazarda Genel kurmay başka
nı ve seferde Başkomutanlık tarafından en az 
kolordu komutanlığı yapmış bir veya mütead
dit komutan, örfî idare komutanı olmak üzere 
seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tayin mu
amelesi yapılır. 

Bu komutanlar refakatine lüzumu kadar 
subay ve askerî adlî hâkim ve memur verilir. 

Her örfî idare komutanına bir inakçın oto-
mobilile bir sepetli motosiklet ve her örfî idare 
mahkemesine bir sepetli motosikletle bir kam
yonet verilir. 

Madde 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağıda 
yazılı şekilde teşekkül eder : 

1) Bir örfî idare komutanının nüfuz mınta-
kası dahilinde muhtelif yerlerde müteaddit ör
fî idare mahkemeleri teşkiline lüzum görüldüğü 
takdirde Örfî idare komutanlığı merkezi hari
cinde teşekkül edecek örfî idare mahkemeleri
nin kazaî muamelâtını Örfî idare komutanına 
niyabeten ifa eylemek ve yalnız bu ınuamelâttıı 
onun adlî salâhiyeti altında olmak üzere her 
mahkeme için Örfî idare komutanının göstere
ceği lüzum üzerine Askerî muhakeme usulü ka
nununun 24 ncü maddesinin birinci fıkrasına is
tinaden birer adlî âmir tayin olunur. Adlî âmi
rin asktrî âmire merbutiyetine ve askerî vazi
felerine halel gelmez. Bunlar tümen adlî amir
liği salâhiyetini haiz bulunurlar. 

Örfî idare komutanınrn temyiz hakkı mah
fuzdur. 

II) Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
askerî ve Askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtipleri 
ve diğer memur ve müstahdemleri Millî müdafaa 
vekili tarafından intihap ve tayin olunur. Aske
rî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hâkimlik et
miş olanlar arasından seçilir. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİRİ 

örfî idare kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî müdafaa encümeninin 1 
nci maddesi aynen 

Dördüncü madde — Millî müdafaa encümeni
nin 4 ncü maddesi aynen 

Beşinci madde — Örfî idare mahkemeleri 
aşağıda yazılı şekilde teşekkül eder: 

I - Örfî idare komutanlığı refaketinde Aske
rî muhakeme usulü kanununun 31 nci ve 35 nci 
maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî mah
keme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplandık
ları mahallin ismini taşırlar. 

Örfî idare komutanlığı merkezi'haricinde teş
kil edilecek askerî mahkemelerin kazaî muame
lâtını Örfî idare komutanına niyabeten ifa eyle
mek ve yalnız bu muamelâtta onun adlî salâhi
yeti altında olmak üzere her mahkeme için Ör
fî idare komutanının göstereceği lüzum üzerine 
Askerî muhakeme usulü kanununun 24 ncü mad
desinin birinci fıkrasına istinaden birer adlî 
âmir tayin olunur. Adlî âmirin askerî âmire 
merbutiyetine ve askerî vazifelerine halel gel
mez. Bunlar Tümen adlî amirliği salâhiyetini 
haiz olurlar. 

Örfî idare komutanının temyiz hakkı mah
fuzdur. 

II - örfî idare mahkemelerinin asıl ve ye
dek askerî ve askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtip
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî mü
dafaa vekili tarafından intihap ve tayin olunur. 
Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hâkimlik 
etmiş olanlar arasından seçilir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

3832 sayılı örfî idare kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3832 sayılı Örfî dare kanunu
nun dördüncü ve beşinci maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Örfî idare altına alman her 
mmtakada bu kanun hükümlerini tatbik etmek 
üzere hazarda Genel kurmay başkanı ve sefer
de Başkomutanlık tarafından en az Kolordu 
komutanlığı yapmış bir komutan, Örfî dare ko
mutanı olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa ve
kâletince tayin muamelesi yapılır. Bu komu
tanın refakatine lüzumu kadar subay ve askerî 
adlî hâkim ve memur verilir. 

Madde 5 — Örfî idare mahkemeleri 
da yazılı şekilde teşekkül eder: 

aşağı-

I - Örfî idare komutanlığı refakatinde Aske
rî muhakeme usulü kanununun 31 nci ve 35 nci 
maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî mah
keme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplandık
ları mahallin ismini taşırlar. Her mahkeme teş
kil olunan mmtakada Örfî idare komutanının 
inhası üzerine Millî Müdafaa vekâletince tayin 
olunacak bir general o yer Örfî idare mahkeme
sinin adlî amirliğini yapar. 

Örfî idare komutanının temyiz hakkı 
fuzdur. 

mah-

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
askerî ve ve askerî adlî hâkimleri, za.bıt kâtip
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî 
Müdafaa vekili tarafından intihap ve tayin olu
nur. Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil 
hâkimlik etmiş olanlar arasından seçilir. 
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- 8 — 
Hü. 

III - Müstacel ve zaruri hallerde Örfî ida
re mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahal
lî hâkim ve Cumhuriyet Müddeiumumileri As
kerî Ad. Hâkimin vazifesini görürler. 

Madde 6 — Örfî idare altına alman yerler
de aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere iş
tirak edenler Örfî idare komutanı tarafından 
talep edildiği takdirde sıfat ve memuriyetle
ri ne olursa olsun Örfî idare mahkemelerinde 
muhakeme olunurlar. Teşriî masuniyete ait Teş
kilâtı esasiye hükümleri mahfuzdur. 

Türk ceza kanununun 160 ve 173 ncü mad
delerinde yazılı takibi Adliye vekâletinin izni
ne bağlı suçlarda takibat için izin almmasma 
lüzum yoktur. 

I - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
birinci babınm birinci, ikinci ve dördüncü fa
sıllarında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cü
rümler ; 

II - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
beşinci babınm birinci faslında yazılı suç işle
meğe tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cü
rüm ikaı için cemiyet teşkil etmek suçları; 

III - Türk ceza kanununun ikinci kibatınm 
altıncı babınm ikinci faslında yazılı Devlete 
ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi 
hakkındaki suçlar; 

IV - Türk ceza kanununun ikinci kitabınm 
yedinci babında yazılı ammenin selâmeti aley
hindeki suçlar; 

V - Türk ceza kanununun ikinci kitabmm 
onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçları; 

VI - Türk ceza kanununun 179, 180, 188, 
234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde ya
zılı suçlar; 

VII - As. Ceza kanununun 75, 93, 94, 95, 96 
nci maddelerile 148 nci maddenin ikinci fıkra
sında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar. 

Madde 9 — Örfî idare altma alman mahal
lerde teşkil olunan As. Mah. de As. Muh. U. 
K. nun 250, 256 nci madde hükümleri hariç ol
mak üzere seferberliğe ait hükümler tatbik olu
nur. (Fevkalâde hallerde) seferde ve seferber
likte 250, 256 nci madde hükümleri tatbik olu
nur. 

M. M. E. 

III) Müstacel ve zarurî hallerde Örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahallî hâ
kim ve Cumhuriyet müddeiumumileri Askerî 
adlî hâkimin vazifesini görürler. 

Madde 6 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 9 — Örfî idare altma alman mahal
lerde teşkil olunan Askerî mahkemelerde Askerî 
muhakeme usulü kanununun 250 - 256 nci mad
deleri hükümleri hariç olmak üzere seferberliğe 
ait hükümler tatbik olunur. 

Seferde ve seferberlikte 250 - 256 nci mad
deler hükümleri tatbik olunur. 
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Da. E. 

III - Müstacel ve zururî hallerde Örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahalli 
hakim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askeri 
adlı hakimin vazifesini görürler. 

Altıncı madde — Örfî idare altma alman 
yerlerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiil
lere iştirak edenler Örfî idare komutanı taralın
dan talep edildiği takdirde sıfat ve memuriyet
leri ne olursa olsun Örfî idare mahkemelerinde 
muhakeme olunurlar. Teşrii masuniyete ait 
Teşkilâtı esasiye hükümleri mahfuzdur. 10 ncu 
madde hükmü mahfuz kalmak şartile Türk Ceza 
kanununun 160 ve 173 ncü maddelerinde yazılı 
takibi Adliye vekâletinin iznine bağlı suçlarda 
takibat iğin izin alınmasına lüzum yoktur. 

I - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cürüm-

XI . Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
beşinci babının birinci faslında yazılı suç işle
meğe tahrik liillerile ikinci fasılda yazılı cürüm 
ıkaı iğin cemiyet teşkil etmek suçları; 

III - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
altıncı babmm ikinci faslmda yazılı Devlete ait 
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar; 

IV - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
yedinci babında yazılı âmmenin selâmeti aley
hindeki suçlar; 

V - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
onuncu babmm ikinci İaslmda yazılı yağma, 

yol kesme, adam kaldırma suçları; 
VI - Türk Ceza kanununun 179,180,188, 234, 

235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 
258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde yazılı 
suçlar; 

VII - Askerî Ceza kanununun 75, 93, 94, 95, 
96 nci maddelerile 148 nci maddenin ikinci fık
rasında ve 160 nci maddesinde yazdı suçlar. 

Dokuzuncu madde — Örfî idare altına 
alman mahallerde teşkil olunan Askerî mahke
melerde Askerî muhakeme usulü kanununun 
250 • 256 nci maddeleri hükümleri hariç olmak 
üzere seferberliğe ait hükümler tatbik olunur. 

Seferde ve seferberlikte 250 - 256 nci madde
ler hükümleri tatbik olunur. 

A& E. 

İÜ - Müstacel ve zarurî hallerde Örfi idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahallî 
hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî 
adlî hâkim vazifesini görürler. 
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Hü. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

3-III-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencıoğlu S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. ökmen 

M. M. E. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 
nen. 

- 1 1 -
Da. E. 

Hükümetin 2 nci maddesi ay-

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

Ad. E. 
MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay-

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 1/583 

Karar No. 59 

8 - VIII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

3832 sayılı Örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekâle
tince hazırlanarak icra Vekilleri Heyetinin 
3 - III - 1941 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Millî 
Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte Encümenimize de havale ve tevdi bu-
yurulması üzerine zikri geçen lâyihanın dördün
cü maddesinin müzakeresi sırasında bu maddeye 
Örfî idare komutanlığına lüzuuiu kadar motorlu 
ve motorsuz nakil vasıtaları tahsis olunacağına 
dair ilâve edilen fıkranın do£**',.daıı doğruya 
3827 sayılı kanunu alâkada** '-tmekte olduğu 
müşahede edilerek 0n fî idaı.- komutanına lü
zumlu olan vesaitin verilme.îi ıuaksadile teklif 
olunan hükmün 3827 sayılı kanuna ek bir lâyiha 
halinde tanzimi ittifakla karar altına alınmıştır. 
Millî Müdafaa encümeninin mazbatasında da 
izah edildiği veçhile örfî idare komutanına tah
sis edilmesi istenilen binek otomobili bağlı lâyi
hanın birinci maddesile temin edilmiş bulun

maktadır. Gerek bu makam ve gerek her örfî 
idare mahkemesine tahsis edilmek istenilen se
petli motosiklet bu lâyihanın kanuniyet iktisabı 
halinde 3827 sayılı kanunla bir kül teşkil ede
ceği bedihî olmasına binaen 3827 sayılı kanunun 
7 nci maddesinin bu ihtiyaçları karşılayacak hü
kümleri ihtiva etmekte olduğu neticesine va
rılmıştır. Dahilî nizamname hükümlerine tevfi
kan müteakip muamelenin icra buyurulması ri-
casile Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
adliye E. Reisi 

Çorum 
M. Çağıl 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
A. Akgüç 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Tokad 
S. Atamç 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
Erzinian 
A. Fırat 

Kayseri 
R. Özsoy 

Trabzon 

Kâtip 
Konya 
G. Gültekin 
Bingöl 

F. Fikri 
Hatay 

B. S. Kunt 
Kocaeli 
S. Yargı 

F. A. Barutçu 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 
MADDÜ i — Örfî idare komutanlığına ma- muteberdir. 

kam hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binek 
otomobili tahsis edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 264 
Hatay Kadastrosu itiraz müddeti hakkında kan un lâyihası 

ve Adliye encümeni mazbatası (1/488) 

T. C. 
Başvekâlet 23-IX-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4389 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 14 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkındaki kanuna ait esbabı mucibe lâyihası 

işgal zamanında Fransızlar tarafından Hatayda yapılan kadastro ameliyesi esnasında mülga 
kadastro hâkimliğince verilen tesbit kararları aleyhine iki sene zarfında itiraz edilebilmesi o zaman
ki mevzuat icabatından ise de gayrimenkul sahiplerinden Türkiye tabiiyetini haiz olanların mahallî 
vaziyetler dolayısile bu hakkı itirazlarını istimal edememiş olmaları derpiş edilerek mülga Hatay 
Devleti tarafından neşredilen 30 - III -1939 tarihli bir kanunla mezkûr itiraz müddeti Türkiyede 
bulunanlar için altı ay daha temdit edilmişti. 

Gayrimenkul sahiplerinden Türkiye ve sair memleketlerde bulunup ta anasırı sairenin Türklere 
karşı fazla himaye görmelerinden ve bir takım gayri adilâne sebeplerden dolayı tegallüben mal
ları zaptedilen vatandaşlar bulunduğu ve Hatayın anavatana ilhakından evvel malûm olan ahvali 

mahalliye icabatma binaen mülga Hatay Devletince müddeti itirazın temdidine amelî bir fai-
de istihsal edilemediği ve mağsup hakların istirdat imkânını alâkadarlara vermek üzere bu husus
ta bir kanun lâyihası teklifi lüzumu Hatay valiliğinin 9 - XII -1939 tarih ve 123/201 numaralı ya-
zısile bildirilmiş ve mahallî kadastro müdürlüğünden alman bir yazıda da filhakika Fransız idaresi 
zamanında yapılan kadastro tesbitleri aleyhinehalen müteaddit müracaatlar vuku bulmakta ol
duğu anlaşılmıştır. 

Maruz esbabı mücbireye istinaden hazırlanan üç maddelik kanun lâyihasının kesbi kanuniyet et-
mesile hak ve hakikatin tecelli ve mağsup hakların istirdat edileceği mülâhazasile işbu lâyiha tan
zim ve takdim kılındı. 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni ~ 8-VIII -1941 
Esas No. 1/488 
Karar No. 62 

Yüksek Reisliğe 

Hatay kadastrosunun itiraz müddeti hak
kında Adliye vekâletince hazırlanarak icra Ve
killeri Heyetinin 14- IX-1940 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka

nun lâyihasının Encümenimize havale ve tevdi 
buyurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hü
kümler Tapu ve kadastro ve Adliye vekâleti Hu
kuk işleri umum müdürlerinin huzurile tetkik^ 



'i 
ve müzakere olundu. 

İşgal zamanında Hatayda yapılan kadastro 
ameliyesi esnasında mülga Kadastro hâkimli-
ğince verilen teshit kararları aleyhine mevzuat 
dairesinde o zamanki mevcut olan itiraz hakkı
nın mahallî vaziyetler dolayısile Türk tabiiyeti
ni haiz bazı kimseler tarafından istimal edile
memiş ve bu suretle ziyaa uğrayan hakların ye
rine geçirilmesi maksadile bu lâyihanın tanzi
mine zaruret hâsıl olduğu Hükümet mucip se
bepler lâyihasında münderiç bulunmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında lâyiha hükümlerini esas iti-
barile kabule şayan bulan Encümenimizin bi
rinci maddede yaptığı değişiklik bu husustaki 
itirazların mahallî kadastro müdürlüğüne değil 
Kadastro hâkimi nezdinde yapılmasını tetkika-
tm mahiyetine daha uygun bulmuş ve birinci 
maddeyi bu şekilde üç muhalif reye karşı (Mü
nir Çağıl Çorum, Salâh Yargı Kocaeli, Şinasi 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Esbabı mücbire dolayısile 
« Türk tabiiyetinde » bulunup itiraz hakkını 
kullanmak imkânından mahrum olanlar Hatay
da Fransızlar zamanmda yapılan kadastro tes-
bitleri aleyhine mahallindeki kadastro müdürlü
ğü nezdinde bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren altı ay zarfında itiraz edebilmek hakkını 
haizdirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden ev
vel bu hususta vukubulan müracaatlere de şa
mildir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

14 - IX - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. ¥ . 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topçoğlu 

Devrin Zonguldak) ekseriyetle kabul etmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur, 

Adliye En. Es. M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

G. Gültekin 
Antalya Bingöl Bursa 
İV. Aksoy Feridun Fikri Atıf Akgüç 

Erzincan Manisa 
A. Fırat A. Tümer 
Tokad Trabzon 

S. Atanç F. A. Barutçu 

Lâyihada bahsedilen haksızlık yabancı tabiiye
tinde bulunanlara da yapılmış ise onun da 
Türk mahkemeleri tarafından izalesi adalete 

daha uygun olur. 
Çorum Kocaeli Zonguldak 

Münir Çağıl Salâh Yargı Şinasİ Devrin 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTlRlŞl 

Hatay kadastrosuna itiraz müddeti hakkında kanur 
layihası 

MADDE 1 — Türk tabiiyetinde bulunup 
esbabı mücbire dola.yısile itiraz hakkını kullan 
mak imkânından mahrum olanlar Hataym ana 
vatana avdetinden evvel yapılan kadastro tesbi-
ti aleyhine kadastro hâkimi nezdinde bu kani] 
nun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde iti 
raz edebilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya Adliye vekili memurdur. 
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S. Sayısı: 265 
İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
36 500 000 liraya iblâğı hakkında kanun lâyihası ve Büt

çe encümeni mazbatası (1/670) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VIII - 19 Ul 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/8790 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

înhsarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 36 500 000 liraya iblâğı hakkında Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 8 - VII - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

inhisarlar Umum müdürlüğünün mütedavil sermayesi, 30 - V - 1938 tarihinde kabul buyurulan 
3421 sayılı kanunla 30 000 000 liraya çıkarılmış ve Ankara bira fabrikasının İnhisarlar Umum 
müdürlüğüne devrine mütedair 6 - VII - 1939 tarihli 3967 sayılı kanunla bu sermaye 31 500 000 
liraya iblâğ olunmuştu. 

İnhisarlar idaresi mütedavil sermayesinin 30 000 000 lira olarak tesbit edildiği sırada bu ida
renin senelik gayri safi hasılatı 1937 malî yılı bilânçosile tesbit edildiği üzere (63 667 404) lira 
iken halen yani 1940 malî yılı sonunda bu hasılat işletme istatistiklerine göre 75 273 000 liraya 
baliğ olmuştur. 

Satışlarda ve iş hacminde hasıl olan bu inkişaf, stoklarda en az 3,5 milyon lira fazla sermayeyi 
istilzam etmektedir. 

Bundan başka hali hazır vaziyet dolayısile iptidaî madde mubayaa fiatlarmdaki tereffü ve bir 
kısım iptidaî madde ve malzemenin imkân bulununca fazla miktarda mubayaası ve mamulâttan 
mümkün olduğu kadar fazla stok bulundurulması gibi mecburiyetler, yukarıda zikredilen üç 
buçuk milyon liraya ayrıca en az daha bir buçuk milyon lira ilâvesini zarurî kılmaktadır. 

Bu sebeplerle sermayenin 36,5 milyon liraya iblâğı için ekli lâyiha hazırlanmıştır. 
Arttırılmış olan mütedavil sermaye müdafaa vergisi ile birlikte inhisarlar hasılatı olarak İn

hisarlar Umum müdürlüğü ve umumî varidat bütçelerinde tahmin olunan varidattan fazla tahak
kuk edecek mebaliğ ile karşılanacaktır. 

Ancak bu suretle tahakkuk edecek varidat fazlasının 1940 malî yılma ait Hazineye henüz 
ödenmemiş kısmı tamamen mütedavil'sermayeye tahsis ve mahsup edilecek. 1941 ve yetişmediği 
takdirde müteakip malî yıllara ait varidat fazlasından ne miktarlarının mütedavil sermayeye tah
sis ve mahsup edileceği Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâletleri arasında müştereken tayin 
olunacağı gibi, bunun tahakkukuna kadar ihtiyaç olan mütedavil sermaye de yine bu iki vekâlet 
arasında müştereken tesbit olunacak esaslara göre temin olunacaktır. 

Lâyihanın ikinci maddesi bu maksatla yazılmıştır. 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 155 

Esas No. 1/670 

8 - VIII - İHI 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 36 500 000 liraya iblâğı hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 6 - VIII - 1941 tarih ve 6/3790 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla 
Maliye vevkili Fuad Ağralı ve Gümrük inhisar
lar vekili Raif Karadeniz hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

İnhisarlar idaresince satın alınacak iptidaî 
maddelerle idarenin inhisarı altında bulunan ec
nebi maddelerin bedelleri, fabrika, imalâthane, 
tuzla ve yaprak tütün depolarile nakliye vesa
itinin levazımı ve bilûmum işletme ve idare 
masrafları ve bunların demirbaş eşya ve mef-
ruşatile makine, alât ve edevatının yedek ak
samı bedel ve tamir masrafları, amele ücretleri, 
inhisar mamulâtmın muhafazalarile nakliye 
masrafları satış aidatı, menkul ve gayrimenkul 
kıymetlerin itfa bedelleri ve bilûmum sigorta 
ücretlerile bütçeye dahil olmayan sair her nevi 
işletme masrafları için 2159 sayılı kanunla 
25 000 000 liraya kadar mütedavil sermaye ka
bul edilmiş ve bu miktar 3480 sayılı kanunla 
25 750 000 liraya ve 3421 sayılı kanunla 
30 000 000 na ve 3697 sayılı kanunla da 
31 500 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

1933 tarihinde kabul edilmiş olan ilk serma
yenin muhtelif tarihlerde tezyidine sebep olan 
âmiller tetkik edilirse bunu iş hacminin art
ması ile ifade etmek kabildir. 

Bu lâyiha ile de istenilen tezyidin sebebi ay
ni esasa dayanmaktadır. Encümenimizce yapı
lan tetkikat idarenin iş hacmi noktasından ser
mayenin 30 milyona iblâğından evvelki vaziyet
le bu günkü durumunu bize şu suretle göster
miştir. 

1937 malî yılı bilançosuna göre mütedavil 
sermayenin tevzi sureti: 

Lira 

2 474 601 

24 S90 7S4 

1 049 534 
I 100 000 

849 749 

30 364 668 

Paralar ( kasa, bankalarda, ve 
yolda) 
Mal (tütün, müskirat, tuz, barut, 
levazım) 
Borçlular 
iştirakler 
Mütedavil sermaye demirbaşı 

Olarak görülmektedir. Ayni tarihteki satışların 
da bira hariç olmak üzere, tütün, müskirat, tuz 
ve barut hasılatı olarak 62 601 000 lira olduğu 
görülür. 

î ş hacminin bu durumu 1938 tarihinde müte
davil sermayenin 30 milyon liraya çıkarılmasını 
intaç etmiştir. 

İdarenin bu günkü inkişafını da şu rakamlar 
vazıhan göstermektedir. 

Lira 

3 000 000 

27 878 000 

2 000 000 
1 100 000 
1 200 000 

35 278 000 

Paralar ( kasa, bankalarda ve 
yolda) 
Mal (tütün, müskirat, tuz, barut, 
levazım) 
Borçlular 
İştirakler 
Mütedavil sermaye demirbaşı 

1940 satışları ise bira da dahil olmak üzere 
75 271 000 lira bulunmaktadır. 

Görülüyor ki iş hacminin bu artışı mevcut 
mütedavil sermaye ile bu günkü vaziyetin ida
mesini gayri mümkün kılmaktadır. 

( S Sayısı : 265 ) 



Gerçi yukarıda bu günkü ihtiyacı ifade eden 
rakamlara göre 35 milyon liralık bir sermaye
nin kifayeti derpiş edilebilirse de bu günkü dün
ya vaziyeti karşısında iptidaî maddelerde fazla 
stok yapmak zarureti ve bunların fiatlarmın es
kisine nazaran bir hayli yükselmiş bulunması ser
mayenin 36 500 000 lira olarak tesbitini icabet-
tirmiştir. 

Encümenimizce bu izahlara nazaran lâyiha esas 
itibarile kabul edilmiş ve bu tezayüdün de 1938 
malî yılından itibaren hâsıl olan ve ileride elde 
edilecek bulunan varidat fazlalarile temin edile
ceği anlaşılmıştır. 

Ancak, 1938 ve 1939 malî yılları hesabı kati
leri taayyün etmiş ve bu yıllar varidat fazlasının 
bir buçuk milyon lira olduğu anlaşılmış bulun
duğundan bu miktarın sarahaten metinde gösteril
mesi ve mütebakisinin diğer seneler varidat faz
lasından temin edileceğinin ifade edilmesi Encü
menimizce muvafık görülmüş ve lâyihanın ikin
ci maddesi bu esas dairesinde yeniden yazılmış

tır. Birinci ve üçüncü maddelerde yazıya ait 
bir değişiklik yapılmış ve diğer maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Eeis R. V. M, M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Çoşkan H. Kitdbcı 

Kâtip 
İstanbul Bolu Bursa 

F. öymen Celâl S. Siren Dr. Sadi Konuk 
Bursa Gümüşane İsparta 

Nevzat Ayaş D. Sakarya M. Karaağaç 
İsparta Kayseri Kayseri Kırklareli 
B. Ünlü F. Baysal S. Serim B. Denker 

Konya Kütahya Malatya 
B. Türel A. Tiridoğlu M. Öker 

Maraş Mardin Samsun 
M. Bozdoğan B. Erten M. A. Yörüker 

Seyhan Yozgad 
S. Çam A. Sungur 

(S Sayısı: 265) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil serma
yesinin 36 500 000 liraya iblâğına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2159, 2480, 3421 ve 3697 sa
yılı kanunlarla 31 500 000 lira olarak tesbit 
edilmiş olan İnhisarlar umum müdürlüğünün 
mütedavil sermayesi 36 500 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

MADDE 2 — Birinci madde ile tesbit olu
nan mütedavil sermayenin henüz temin edil
memiş olan kısmı İnhisarlar umum müdürlü
ğünün 1938 ve 1939 malî yılları varidat fazla
sı ve 1940 malî yılı varidat fazlasının henüz 
Hazineye ödenmemiş miktarı ile karşılanır, mü
tebakisi 1941 ve müteakip malî yıllar varidat 
fazlasından mahsup edilmek üzere Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâletlerince müştere
ken tesbit edilecek esaslara göre, temin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

8 - VII -1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencîoğlu S. Arıltan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. AğraU 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 
S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. Incedayı M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRÎŞt 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil serma
yesinin 36 500 000 liraya iblâğına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 6 - VII -1939 tarih ve 3697 sa
yılı kanunla 31 500 000 lira olarak tesbit edil
miş olan inhisarlar umum müdürlüğünün mü
tedavil sermayesi 36 500 000 liraya çıkarılmış
tır. 

MADDE 2 — Birinci madde ile tesbit olu
nan mütedavil sermayenin tezyit edilen kısmı 
inhisarlar umum müdürlüğünün 1938 ve 1939 
malî yıllan varidat fazlası olan bir buçuk mil
yon lira ile 1940 malî yılı varidat fazlasının 
henüz Hazineye ödenmemiş miktarı ile karşı
lanır. Mütebakisi 1941 ve müteakip malî yıllar 
varidat fazlasından mahsup edilmek üzere Ma
liye ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince müş
tereken tesbit edilecek esaslara göre temin olu
nur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 
si aynen. 

Hükümetin dördüncü madde-

>>©<< 
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S. Sayısı: 266 
Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı verilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/666) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VIII - 1941 

Kararlar daireni müdürlüğü 
Sayı : 6/3788 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 - VII I - -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

1 — Seferberlikte veya buna tekaddüm eden hali hazır vaziyeti gibi mühim hallerde Ordu men
supları, ailelerinden ayrı olarak arazi üzerinde çadır ve ordugâhlarda vazife görmekte, en basit 
yiyecek maddelerin dahi tedarik ve teminde çok defa zorluk çekmektedirler 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere geçen umumî harpte Ordu mensuplarının kâffesine birer er tayı
nı verilmiş olduğu gibi ecnebi ordularda da bu yardımlar daha büyük mikyasta yapılmakta bulun
muştur. 

2 — Hususî ehemmiyeti haiz askerî harekât icrası halinde bu harekâta iştirak eden subay ve 
askerî mensuplara birer er tayın zammı verilmesi 31 - V - 1926 tarih ve 881 numaralı kanun iktiza
sından ise de, bu kanun memleketin mahdut bir mmtakasmda vukua gelen hâdiseler üzerine tedvin 
edilmiş olup seferin veya ahvali hazıra dolayısile ordunun bu günkü durumunun ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak mahiyette bulunmadığı gibi, seferde ve fevkalâde hallerde hizmet icabı olarak ordu men
suplarının külliyetle tebdili mevki etmeleri sebebile mezkûr kanunun tatbik kabiliyeti de görüle
memektedir. 

3 — Gerek seferde ve gerek bu günkü gibi fevkalâde hallerde ordu subaylarının ve askerî me
murlarının muhtaç oldukları iaşe maddelerinin temini maksadile bağlı lâyiha tanzim edilerek tak
dim olunmuştur. 



Millî müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. encümeni 
Esas No. 1/666 
Karar No. 37 

7 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı ve
rilmesi hakkında Millî müdafaa vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mueibesile birlikte sunulduğuna dair olup 
encümenimize havale edilen Başvekâletin 6 ağus
tos 1941 tarihli ve 6/3788 sayılı tezkeresi Millî 
müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri, Gümrük 
ve inhisarlar ve Ziraat vekilliklerinden gönderi
len memurları huzurunda okundu ve görüşüldü. 

Bağlı esbabı mucibeye ve verilen izahata na
zaran serferberlikte olduğu gibi fevkalâde olan 
hali hazır vaziyeti gibi mühim hallerde ordu 
mensuplarına vazife icabı bulundukları mahal
lerde ve bir harekât icrası halinde en basit yi
yecek maddelerini dahi tedarik etmemekte ol
dukları ve esasen ordu mensuplarına mevcut ka
nun ile verilmiş olan birer er taymmm bu fevka
lâde ahvalde dahi verilmesi hakkındaki teklif 
encümenimizce de yerinde görülmüş ancak ha

zirandan itibaren bu kanun mucibince verilme
ğe başlanıp bir aydan fazla bir mahalde kalma
ları dolayısile kesilmesi icabeden er tayını zam
mının devamı için muvakkat bir madde ilâvesi-
le kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere ve Heyeti Umumiyede müstacelen mü
zakere edilmesi ricasile Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

M. M. Kâtip 
Samsun Konya 

M. F. Engin Vehbi Bilgin 
Çorum Gümüşane 

E. Sabri Akgöl Ziya Zarhun 
Kayseri Kayseri 
N. Toker S. Turgay 
Muğla Samsun 

8. Güney R. Barkın 
Urfa Yozgad 

Ahmed Yazgan C. Arat 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 
A. Arkan 
Kars 
Ktzıldoğan 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Dr. 

H 

W Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 156 

Esas No. 1/666 
Yüksek Reisliğe 

8 - VIII - 1941 

Ordu mensuplarına bir er tayım istihkakı 
verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 6 - VIII - 1941 
tarih ve 6/3788 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasile- birlikte Encümenimize 
havale buyurulmakla Millî Müdafaa vekili 
Saffet Arıkan ve Maliye vekili Fuad Ağralı ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Hususî ehemmiyeti haiz askerî herakât icrası 
halinde bu harekâta iştirak eden subay ve as
kerî mensuplara birer er tayını istihkakı veril
mesi hakkında 881 sayılı kanun mevcut ise de 

bu kanun hükümlerinin bn günkü gibi fevkalâ
de hallerde tatbiki mümkün görülemediğinden 
mezkûr kanun yerine kaim olmak ve ailelerin
den ayrı olarak arazi üzerinde çadır ve ordu
gâhlarda ve iaşe müşkülâtı içerisinde vazife 
görmek mecburiyetinde bulunan ordu mensu-
binine, bir seferberlik halinde veya bu günkü 
gibi hususî ehemmiyeti icra Vekilleri Heyetince 
kabul edilen fevkalâde hallerin devamı müdde-
tince seyyanen bir nefer tayını verilmesi husu
sunu temin etmek üzere sevkedildiği anlaşılan 
kanun lâyihası esas itibarile Encümenimizce de 
kabul edilmiş ve Millî Müdafaa encümenince 

( S. Sayısı : 266 ) 
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tetkik edilen 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler ayneiı ve 
muvakkat madde ile beşinci maddede yazılış 
tarzına ait bir değişiklik yapılmış ve tanzim 
edilen lâyiha müstacelen müzakere edilmek di-
leğile Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
Mezun 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymcn 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
C. S. Siren 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabçı 

Bursa 
Dr, S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Malatya 
31. Öker 

Ordu 
/ / . Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
S. Çam 

{ S. Sayısı : 266 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı veril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seferberlikte seferin devamı 
müddetince ve hususî ehemmiyeti îcra Vekil
leri Heyetince kabul edilen fevkalâde hallerde 
bu hallerin devamı müddetince; 

Askerî kadrolarda müstahdem bulûmum su
bay ve askerî memurlarla bunlarm yerlerinde 
ücretle çalıştırılan müstahdemlere ve ordu kad
rosunda seferî vazifesinde müstahdem olanlara 
birer er taymı istihkak olarak verilir. 

Kısmî seferberlikte bu istihkak yalnız se
ferber olan kıtaat ve karargâhları mensupları
na verilir. 

MADDE 2 — îşbu er tayını istihkakı kazan
dan yemek suretile veya aynen veya bedelen 
verilir. 

MADDE 3 — îşbu kanun hükümleri jan
darma, gümrük muhafaza ve orman muhafaza 
teşkilâtına da şamildir. 

MADDE 4 — 881 sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 5 — işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — îşbu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 - VIII -1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H.Menemencioğlu S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mİ V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Gebesoy Sim Bay 
S. t M. V. G, î . V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. încedayt M. ökmen 

{ S. Saj 
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MİLLl MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-

TlRÎŞt 
Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seferberlikte seferin devamı 
müddetince ve hususî ehemmiyeti îcra Vekilleri 
Heyetince kabul edilen fevkalâde hallerde bu 
hallerin devamı müddetince, 

Askerî kadrolarda müstahdem bilûmum su
bay ve askerî memurlarla bunların yerlerinde 
ücretle çalıştırılan müstahdemlere ve ordu kad
rosunda seferî vazifesinde müstahdem olanlara 
birer er tayını istihkak olarak verilir. 

Kısmî seferberlikte bu istihkak yalnız se
ferber olan kıtaat ve karargâhları mensupları
na verilir. 

MADDE 2 — îşbu er tayını istihkakı ka
zandan yemek suretile veya aynen veya bede
len verilir. 

MADDE 3 — îşbu kanun hükümleri jandar
ma, Gümrük muhafaza ve Orman muhafaza teş
kilâtına şamildir. 

MADDE 4 — 881 sayılı kanun mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — 881 numaralı ka
nunun birinci maddesi veçhile hususî ehemmi
yeti îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen za
mana ait olarak haziran bidayetinden itibaren 
verilmeğe başlanan er tayını zammının deva
mı kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — îşbu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri memurdur. 

ısı : 266 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTtRİŞÎ 

Ordu mensuplarına bir er tayım istihkakı veril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin 
birinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa encümeninin 
ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3 — Millî Müdafaa encümeninin 
üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa encümeninin 
dördüncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rine kadar 881 sayılı kanunun birinci madde
si veçhile hususî ehemmiyeti icra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilen zamana ait olarak ha
ziran 1941 bidayetinden itibaren verilmeğe 
başlanan er taymı zammı kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 

{ 8. Bayisi : 2fiti ) 





S. Sayısı: 269 
Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan memleke
timize gelmekte olan mülteciler hakkında kanun lâyihası 
ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/665) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VIII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3786 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan memleketimize gelmekte bulunan mültecilerin ve 
beraberlerinde getirdikleri esliha, mühimmat ve sair harp vasıtalarının idare ve bakımları hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 - VII I - 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte nunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Harp dolayısile yabancı mamleketlerden memleketimize gerek kıta halinde ve gerek perakende 
surette karadan, denizden ve havadan mülteciler gelmektedir. 

Ne şekilde olursa olsun bu mültecilerin idare ve bakımları ve bir kayit ve şart altında bulun
durulmalarının temini Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bir vazife teşkil eylemektedir. 

Mültecilerin idare ve bakımlarının ne tarzda temin edileceğine dair mevzuatımızda esaslı hü
kümler mevcut bulunmamaktadır. 

Gerçi muhacir ve mültecilerin tarzı idaresi hakkında 5 haziran 1337 tarihli bir nizamname ve 
bir de Lâhey mııkarreratmda bazı umumî fıkralar varsa da bunlar ihtiyacı karşılayacak mahiyette 
bulunmadığı gibi mültecilere ait hizmetlerin istilzam ettiği masrafların bütçemizin hangi tertibine 
taallûk edeceği ve muhtelif dairelerin bu hususta yapacakları masrafların hesapları nasıl ve nere
de toplanacağı tayin edilmemiş olduğundan mültecilerin idareleri bir takım muhabere ve münakaşa
lara yol açtığı cihetle mültecilerin bakımına ve beraber getirdikleri esliha, mühimmat, eşya ve 
bilûmum harp vasıtalarına ait hizmetleri esaslı bir hükme raptederek tanzim eylemek maksadile 
ba"lı kanun lâyihası takdim olunmuştur. 

Bunda: ';,v ' • 
A) Mültecilerin esliha, mühimmat ve sair harp vasıtalarından tecridi; 
B) Mültecilerin beraber getirecekleri esliha, mühimmat, eşya, gemi ve tayyare ve sair harp 

vasıtalarının hüsnü halde muhafazası ve bunun için icabeden masrafların yapılması; 
C) Kampa girecek mültecilerin dışarıda çalışmalarrna imkân olmayacağı cihetle bunlardan su

bay ve askerî memurlara ordumuzdaki muadili rütbelerine mahsus maaş verilmesi ve erlerin ordu
muz eratı gibi iaşe, ilbas ve tedavi edilmeleri ve zarurî ihtiyaçları için maaş almaları; 

D) Mültecilerden sivil şahısların geldikleri günden itibaren en yakın muhacir ve mülteci komis
yonlarına devir ve teslim edilinceye kadar idarelerinin orduca temini; 

E) Yabancı asker mültecilerin bakımları hayır cemiyetlerine devrolunduğu takdirde yapılacak 
muamele; 

F) Mülteciler namına yapılacak masraflar bütçemizin tanziminde derpiş edilmemiş olacağından 
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bu umurda. yapı lacak masrafların muahha ran bütçeye zam ve ilâvesi-; 
U) MiiÜeci kamplarında iıızibahıı ve hüsnü idat'enin tesis i ; 
\l) iVîüiiecdcrbı tâ!"»i olacakı adlî esasların t ay in i ; 
I. Mü bocilere yap ı lmak masraf lara ait hesaplaa' için ne gibi vesaik ter t ib i icabedeeeğiuin ve 

bn üesnpiar uasd \ e nerede l.evhit olunacağının ve mültecilerle gelecek esliha, mühimmat, eşya ve 
sair harp vasii a lan ımı tarzı tesellümü ve muhafaza ve bakımları hakk ındak i esasların velhasıl işbu 
I. yıbaya müteall ik sair hıısıısatın ta l imat nameler ile tayin ve tanzimi. 

-Derpiş edilmiştir, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. /?. M, M. 

Millî Müdafaa rrıciivımi 
tixas No, J./UUii 

Karar No. X8 

7 - VIII - İHI 

Yüksek Reisliğe 

.Harp dolayısile karadan , denizden ve hava-
dan memleketimize gelmekte bulunan mülleei-
leriıı ve beraber ler inde get i rdikler i esliha, mü
h immat ve sair harp vası ta lar ının idare ve ba
kımları hakkında. M ülî JVlüda,faa, vekilliğince ha
zır lanan ve İcra, Vekilleri Heyet ince \ ilksele 
Meclise arzı ka ra r laş t ı r ı l an kanım lâyihası es
babı mucibesile bir l ikte gönderi ldiğine dair 
olup Encümenimize havale edilen .Başvekâletin 
(i ağustos 1941 tardı I i ve (i/o78(i sayılı tezkeresi 
Millî Müdafaa ve Hariciye vekil lerde Maliye 
Müsteşar ı ve iskân umum müdürü ve Müna
ka l â t vekâle t inden gönderi len memur bulun
dukla r ı ha lde Eneüm enim izce okundu ve ha.bı 
görüşüldü. 

Veri len İzahata ve bağlı esbabı nmcibeye 
göre a ra l a r ında ha rp hali mevcut olan Devlet
ler o rdu la r ına mensup olup memleketimize ilti
ca, eden ve Hukuku düvel esasa/tına, güre hak
la r ında muamele ifası lâzım oları yabanca as
kerlerin idare ve bakımları hakkında, olunacak 
muameleye dai r mevzuat ımızda kâfi derecede 
ve ihtiyacı karş ı l ayacak mahiye t te esaslı hü
kümler mevcut bulunmadığı cihetle kanun lâ
yihası Encümenim izce esas t i t ibar i le kabu l edil
miştir . 

Ancak lây ihanın birinci maddes inde sivil 
olarak iltica eden askerî şahıslar hakk ında ay
ni muamele yapı lacağından son f ık ran ın ya
zılmasına lüzum görül m emiştir. 

İkinci madde aynen. Ve üçüncü madde kü
çük bir tad i l ile kabul edilmiştir . 

Lâyihanın dördüncü maddesi enterne edilen 
askerî şahıs lara ne suret le yard ım yapı lacağına 
da i rd i r . Her ne k a d a r lâyihada bun la ra T ü r k 
askeri şahısları gibi maaş verleceği ve muame
le yapı lacağı yaz ı lmakta ise de Encümenimiz 
Hükümet in Milletler arası Anlaşmalar ve Dev-
lefJetr h u k u k u kaideler ine göre alâkal ı Devlet
lerle müzakere ve yapı lacak ya rd ım mik ta r ın ı 
teshil; edebilmesini temin maksadi le maddey i 
yazılı şekilde tadil ederek kabu l etmişt ir . 

.Beşinci madde sivil mülteciler hakkındadır . 
2510 ve 2848 sayılı kanun la r esasen bu kabîl sivil 
mülteciler hakkında ne suretle muamele yapıla
cağım tasrih eylemekle ve bunlar için ayrıca ah
kâm vazıııa lüzum bulunmamakta o lduğundan 
mezkûr madde lâyihadan çıkarı lmışt ır . 

Alt ıncı madde enterne edilenlerin idareleri
n in hayır cemiyetlerine devrolunabileceği hakkın
dadır . İ l e r ne kadar lâyihada umumî olarak 
(Hay ı r cemiyetleri) denilmiş ise de bu mühim 
vazifeyi Kızılay cemiyetinin yapacağı tabiî ol
duğundan hayı r cemiyeti yer ine (Kızılay Cemi
yet i) ikame o lunmuştur . 

Kızılay cemiyetinin işi üzerine aldığı t a r ih ten 
i t ibaren enterne edilenlerin, ilbas, iaşe, iskân na
kil, tedavi ve sair bütün masraf lar ının bi lâhare 
Hükümetçe Kızılay cemiyetine ödeneceği t a s r ih 
edilerek madde kabul o lunmuştur . 

Yedinci madde küçük bir tadil ile ve 8 ve 
10 ucu maddeler aynen kabul olunmuş, ve lüzum 
görülmediği için 9 ucu madde kaldır ı lmış ve 
madde sıra numaralar ı buna göre değiştiri l-

( S. Sayısı : 2Ö9 ) 



mistir. 
On birinci madde kanunun 1 nisandan itiba

ren meri olmasına lüzum göstermekte ise de 
Encümen kanun heyeti umumiyesinin geçmiş' 
bir tarihten meri olmasını muvafık görmemiş ve 
1 nisan 1941 tarihinden itibaren Millî Müdafaa 
vekâletince mülteciler için yapılan masrafların 
kabul olunduğu tarzında bir muvakkat madde 
kaleme alınarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
ve Heyeti Unıumiycde müstaceldi müzakere 

edilmek ricasile 
M. M. E. Keisi 

Diyarbakır 
K. tievüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Kars 
II. Kızıldoğan 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
S. Tekclioğlu 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. M. Katip 

Samsun Konya 
Amiral F. Engin V. Bilgin 

Çorum 
E. S. Akgöl 

Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
$. Güney 

Urfa 

Gümüşane 
Y. Z. Zarbını 
Kayseri 
&. Turgay 

Samsun 
R. Barkın 

Yn/gad 
Ol. A. Yazgan C. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 157 
Esas No. 1/665 

8 - VIII - 194 l 

Yüksek Reisliğe 

Harp dolayısile karadan, denizden ve hava
dan memleketimize gelmekte olan mültecilerin 
ve beraberlerinde getirdikleri esliha, mühimmat 
ve sair harp vasıtalarının idare ve bakımları hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 6 - VIII - 1941 tarih ve 6/378G sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî 
Müdafaa vekili Saffet Arıkan, Maliye vekili Fu
at Ağraiı, Hariciye vekâleti namına Vekâlet 
hukuk müşaviri ile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti namına İskân umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Yabancı memleketlerden memleketimize ilti
ca edecekler hakkında Hukuku düvel kaideleri 
mucibince muamele ifası tabiî olup bunlardan si
vil olanlar hakkında mevcut İskân kanunu hü
kümleri dairesinde hareket edilmekte ise de mu
harip ordulara mensup asker mülteciler hakkında 
bu hususa dair Dâhide aktcdilen ve Türkiyelim 
de imzası bulunan mukavele ahkâmı tatbik olu
narak bunlar enterne edilmektedir. Ancak bu ka
bil askerî eşhasın ilbas, iaşe ve harçlıklarının ida
re ve inzibatlarının ne suretle temin edileceğine 
ve beraberlerinde getirecekleri şahsî ve askerî eş
ya hakkında ne muamele yapılacağına dair mev
zuatımız mevanmda sarih ahkâm mevcut olma

dığından bu hususların bir esasa bağlanarak her 
türlü ihtilâfın önüne geçilmesi zarureti hâsıl ol
duğundan bu maksadı temin için tanzim ve sev-
kedildiği anlaşılan lâyiha esas itibarile Encü-
menimizce de kabule şayan görülerek Millî Mü
dafaa encümeni metni müzakereye esas tutul
muştur. 

Dâyihanm başlığı maksadı daha sarih ifade 
edecek bir tarzda yazılmıştır. 

Hangi memleketten gelirse gelsin bu kanu
nun mevzuuna girecek olanlar yalnız muharip 
yabancı ordu mensupları bulunduğundan bi
rinci maddede bu husus tebarüz ettirilmiş ve 
maddenin son fıkrası dördüncü maddede ayrı
ca tasrih edilmiş olduğundan buradan kaldırıl
mıştır. 

İkinci madde aynen, üçüncü madde bir iba
re değişikliğile kabul edilmiştir. 

İşbu askerî mültecilere yapılacak masraf ve 
yardımlar luıkkında bunların mensup oklukları 
Devletlerle mukavele akline Hükümetin mezun 
kılınması için müzakere sırasında Hükümetçe 
yapılan teklif Encümenimizce de muvafık gö
rülmüş ve dördüncü maddede bu husus temin edil
mekle beraber yapılacak masrafların hangi he
sapta toplanacağı da tasrih edilmek suretile mez
kûr madde kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 269 ) 
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Beş ve altıncı maddeler aynen kabul edilmiş 

ve yedinci maddede bir tavzih yapılmıştır. 
Muvakkat madde, maksadı daha vazıh ifade 

edecek şekilde tadil edilmiş ve sekizinci madde
de bir ibare değişikliği yapılmıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanım lâ
yihası müstacel en müzakere edilmek dileğile 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuşlar. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kasta m onu Muğla 

Mezun T. Coşkan II. Kitabet 

HÜ KÜM'ETİN TEKLÎFl 

lîarp dolayısile haradan, denizden ve havadan 
memleketimize, gelmekte olan mülteciler hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yabancı memleketlerden harp 
dolayısile Türkiyeye iltica eden yabancı ordu 
mensuplarının Türkiye topraklarına girdikleri 
tarihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar 
nakil, iaşe, ilbas, iskân ve tedavi hususlarını 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti deruhde eder. 
Bu vazife bidayeten Millî müdafaa teşkilâtı ta
rafından yapılır. Yabancı ordu mensupları si
lâhsız ve teçhizatsız ve sivil elbiseyi lâbis olarak 
iltica etmiş olsalar dahi bunlar, askerî mülteci 
addedilir. 

MADDE 2 — Mülteciler topraklarımıza ayak 
bastıklarında ve kara sularımıza girdiklerinde 
esliha, mühimmat ve sair harp vasıtalarından 
tecrit edilirler. 

MADDE 3 — Mültecilerin üzerindeki eşya 
ile beraberlerinde getirdikleri zatî eşyadan maa
da (kara, deniz, hava) esliha, mühimmat, teç
hizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare ve sair as
kerî eşya orduca tahtı muhafazaya almır ve 
bunların hüsnü halde muhafazaları için icabe-
den masraflar da yapılır. 

MADDE 4 — İltica edenlerden subay ve as
kerî memur olanlarına Türkiye Cumhuriyeti or
dusunda muadili rütbelerine mahsus maaş ve
rilir ve bunların tedavileri hususunda Türkiye 

( S. Sayış 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 
R. Ünlü 
Malatya 
M. Öker 

Bolu 
(7. Sait Siren 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
M araş 

M. Bozdoğan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

îsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Mardin 
R. Erten 

Ordu Samsun 
Tl. Yalman M. A. Yörükcr 
Seyhan Yozgad 
ASY. Çam A. Sungur 

Mil J / î MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞIŞ-
TlRÎŞt 

Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan 
memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yabancı memleketlerden harp 
dolayısile Türkiyeye iltica eden yabancı ordu 
mensuplarının Türkiye topraklarına girdikleri 
tarihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar 
nakil, iaşe, ilbas, iskân ve tedavi hususlarını 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti deruhte eder. 
Bu vazife bidayeten Millî Müdafaa teşkilâtı ta
rafından yapılır. 

MAADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Mültecilerin üzerindeki eşya 
ile beraberlerinde getirdikleri zatî eşyadan ma
ada (kara, deniz, hava) esliha, mühimmat, teç
hizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare ve sair as
kerî eşya ve her çeşit harp malzemesi orduca 
tahtı muhafazaya alınır ve bunların muhafaza
ları için icabeden masraflar da yapılır. 

MADDE 4 — Enterne edilmiş subay ve as
kerî memurlarla erlere Türkiye Hükümetince 
takdir olunacak naktî yardım yapılır ve bu 
masraflarla birinci maddenin istilzam ettiği sair 

: 2G9 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye
'ye iltica edenler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yabancı memleketlerden Tür-
kiyeye iltica eden muharip yabancı ordu men
suplarının Türkiye topraklarına girdikleri ta
rihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar 
nakil, iaşe, ilbas, iskân ve tedavi hususları 
Hükümetçe temin olunur. 

MADDE 2 — Hükûmetn ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Mültecilerin üzerindeki eşya 
ile beraberlerinde getirdikleri zatî eşyadan ma
ada (Kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, 
teçhizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare vesair 
askerî eşya ve her çeşit harp malzemesi orduca 
muhafaza altına alınır ve bunlarm muhafaza
ları için ıcabeden masraflar da yaplır. 

MADDE 4 — Enterne edilmiş subay ve as
kerî memurlarla erlerin iaşe ve ilbasları ve ken
dilerine yapılacak yardım hakkında mensup ol
dukları Hükümetlerle mukavele akdine Hükû-

( S. Sayısı : 269 
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Cumhuriyeti subay ve askerî memurları gibi 
muameleye tâbi tutulurlar ve mülteci eratın 
maaş, iaşe, ilbas ve sair idare hususları Türkiye 
Cumhuriyeti ordusu eratı misillû temin olunur. 
Bu masraflar Millî müdafaa vekâleti bütçesinin 
masraflarına taallûk ettiği tertiplerinden tediye 
edilir. 

MADDE 5 — Mültecilerden sivil şahısların 
dahi geldikleri günden itibaren en yakm muha
cir ve mülteci komisyonlarına devir ve teslim 
edilinceye kadar sevk, iaşe ve sair bakımları or
duca temin olunur. Muhacir ve mülteci komis
yonlarına devir ve teslim olunan sivil mülteci
ler 510 ve 2848 sayılı kanunlar hükümleri daire
sinde muameleye ve muhtaç olanları Türkiyede 
kaldıkları müddetçe iskân yardımlarına tâbi tu
tulurlar. 

MADDE 6 — Mültecilerden asker olanların 
idarelerinin hayır cemiyetlerine devri halinde 
idare işleri işbu kanun hükümleri dairesinde 
mezkûr cemiyetler tarafından temin olunur ve 
bu cemiyetlerin yapacağı masraflar bilâhare 
Hükümetçe cemiyete iade olunur. 

MADDE 7 — Tesis edilecek mülteci kampla
rındaki inzibatın temini ve buna müteallik iş
lerin tanzim ve idaresi Türk ordusu Dahilî 
hizmet kanununun esaslarına göre bir talimat
name ile tesbit olunur. 

MADDE 8 — Enterne edilen yabancı askerî 
şahısların cezaî muameleleri askerî ceza ve as
kerî muhakeme usulleri kanunlarına tâbidir. 

MADDE 9 — Bu kanunun tatbik tarzı Millî 
Müdafaa vekâletince ihzar edilecek bir talimat
name ile temin olunur. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M. M. E. 

masraflar Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin 
taallûk ettiği tertiplerinden tediye olunur. 

MADDE 5 — Enterne edilen yabancı asker
lerin idareleri Kızılay cemiyetine devredilebilir. 
Devredildiği takdirde nakil, iaşe, ilbas, iskân 
ve tedavi gibi bilûmum idare işleri cemiyet tara
fından yapılır ve masrafları bilâhare Hükümet
çe cemiyete iade olunur. 

MADDE 6 — Enterne edilenler için tesis 
edilecek kamplardaki inzibatın temini ve buna 
müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk ordusu 
dahilî hizmet kanununun esaslarına göre Millî 
Müdafaa vekilliğince tesbit olunur. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Harp dolayısile 
1 nisan 1941 tarihinden itibaren yabancı mem
leketlerden Türkiyeye iltica edenler için Millî 
Müdafaa vekâletince yapılan masraflar kabul 
olunmuştur. 

MADDE 8 
muteberdir. 

— Bu kanun nesri tarihinden 

S. Sayısı : 2G9 ) 
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B. E. 

met mezundur. Mukavele bulunmadığı takdir
de bu hususta yapılacak masraflar ve naktî 
yardımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu 
masraflarla birinci maddenin istilzam ettiği sa
ir masraflar hususî bir hesaba kaydedilmek su-
retile Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin taallûk 
ettiği tertiplerinden ödenir. 

MADDE 5 — Millî Müdafaa encümeninin 
beşinci maddesi aynen. 

MADDE 6 — Millî Müdafaa encümeninin al-
tinci maddesi aynen. 

MADDE 7 — Enterne edilen yabancı askerî 
şahısların cezaî muameleleri Türk askerî ceza 
ve Askerî muhakeme usulleri kanunlarina tâ
bidir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar Türkiyeye iltica edip enterne 
edilenler için Millî Müdafaa vekâletince yapı
lan masraflar bu kanun hükümlerine göre ka-
yit ve mahsup olunur 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

( S. Sayısı : 269 ) , 



— 8 ~ 
Hü. M. M. E. 

MADDE 11 — Bu kanun nisan 1941 iptida- MADDE 9 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
sından muteberdir. aynen. 

5 - VIII -1941 
Bş. V.. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mi V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Celesoy S. Day 
S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

G. K. tncedayı M. ökmen 

( S. Sayısı : 269 ) 
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aynen. 

Hükümetin onuncu maddesi 
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S. Sayısı: 270 
Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümen mazbatası (1/664) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - VIII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/3785 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 5 - Vl l I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Hazerde ve seferde 45 günden fazla müddetle silâh altına alınanların muhtaç ailelerine yar
dım. işi hali hazır vaziyetin iktisap ettiği şümul itibar ile ehemmiyet kesbetmiştir. 1111 numara
lı Askerlik kanununun 71, 72, 73 ncü maddelorilc 425 numaralı Koy kanununun 13 ncü maddesi
nin 19 ncu fıkrası hükümleri dairesinde şehir, kasaba ve köylerde yapılmakta olan yardımlar ha
kikî ihtiyaca tekabül etmemektedir. Dahiliye vekâletince tanzim edilen ve 20 - VIII -1940 tarih 
ve 2/14231 sayılı kararname ile meriyete konulan talimatnamenin tatbikatı faydalı olmuş ve mu
amelâtı nizam altına almış ise de zaman zaman bazı sınıf efrat silâh altına alınmış, bazıları ter
his edilmiş, ihtiyaç miktarı daima seyyaliyetini muhafaza etmiş, muhtaç nüfus adedi çoğalmış 
ve yapılan yardım istikrar bulamamıştır. Bilhassa bazı mmtakalarda daha fazla sınıfın silâh ai-
tma alınması ve bunların ekseriyetle günlük kazançiarile geçinen zümreden bulunmaları dolayı-
sile bu hal daha bariz bir surette müşahede edilmiştir. 

Asker ailelerine yardım mevzuu üzerinde telkikat yapmak için Cumhuriyet II. P. (Jrupu Umumî 
heyetince teşkil olunan komisyon tarafından ittihaz olunan kararda menabi hususunda bu gün tat
bik edilmekte olan ve tatbikatta verimli görülen ve halkın alışmış bulunduğu yardım menabiin-
den istifade olunması ve bunlar kâfi gelmediği takdirde Devletçe lüzum görülürse diğer vergile
re bazı zamlar yapılması tavsiye olunmuştur. 

Lâyihada komisyonun bu kararı nazarı d i ideale alınanark 1111 numaralı Askerlik kanunu' 
ile 423 numaralı Köy kanununun şahsı takdir sııretile mükellefiyet tahmili usulü temin edilen va
ridat membalarından hâsıl olacak para ile ihtiyaç karşılanmadıktan sonra baş vurulacak bir şekle 
konulmuştur. 

Askerlik kanununun 71 nei maddesi yardıma muhtaç asker ailelerine yardımla mükellef olanla
rı tesbit etmiştir. Mevzubahs hüküm ihtiyaca kâfi gelmediği görülmüş ve mükellefiyet tahmil edile
cek olanlarla yardımdan istifade edecek olanlar lâyihada vazıhan tesbit olunmuştur. 

Halen belediyelerin vergi, rüsum ve harç mı mile malik oldukları gelirlere % 50 nisbetinde 
asker ailelerine yardım için zam yapılabilmesi esası kabul edilmiştir. 423 sayıl i kanunun 1, 2, İS 
ve 41 nei maddeleri bu zamdan istisna edilmiştir. Tenvirat için kullanılan elektrik kilovat saat 
başına bir kuruş ve havagazı metre mikâbına 20 para, şehir ve kasabalar dahilinde işleyen otobüs-
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lerle tramvay, tünel, banliyö trenleri, sevahüi nüikvavire vapurları biletlerine de birer kuruş 
zam yapümsaı kabul edilmiştir. 2256 sayılı kanımla alınmakta olan gümrük resmine munzam 
belediye hissesine İcra Vekilleri Heyeti kararile % 50 ye kadar zam yapılabilecek yani % 10, 
% 15 e' iblâğ edilebilecektir. Ayrıca tecil edilen erat ve yedek subaylardan maktuan beşer lira 
asker ailelerine yardım parası alınması için lâyihanın ikinci maddesine hükümler konulmuştu,-. 
Ancak tecil edilenlere tahmil edilen işbu mükellefiyetin Askerlik kanununun 64 ncü maddesinde 
yazılı mükellefiyetle bir irtibat ve münasebatı mevcut değildir. 

Bazı belediye ve köylerde bu kanunla temin edilen gelirlerin de ihtiyaca kifayet etmeyeceği 
ve bunlara merkezden yardım yapılmasr icabedeceği göz önünde tutulmuş bu sebeple belediye hu
dutları dışında işleyen muayyen tarifeli bilûmum nakil vasıtalarına % 10 gümrük resmine yapı
lan zamların Dahiliye vekâleti emrine Belediyeler bankasına yatırılması ciheti tercih edilmiştir. 
Bunlar da kâl'i gelmediği takdirde belediye, hususî idare1 bütçelerine tahsisat konulması için de ay
rıca hükümler ilâve edilmiştir. 

Köylerde yardım esası imece ve ayniyat olarak nazarı dikkate alınmış ise de bazı zarurî ahvalde 
yapılacak naktî yardımlarda köy halkının tazyikimi meydan vermemek düşüncesile senesi içinde 
köyce salınan salma haddini geçmemek üzere yardım mükellefiyeti tarhı esası lâyihada tebarüz et
tirilmiştir. 

Belediye encümenlerinin bu kanunun tatbikatında ittihaz eyleyecekleri, kararlara alâkalılar 
tarafından vukuu muhtemel itirazlar için de idare heyetleri merci olarak gösterilmiş ve kararları
nın katî olması ciheti de düşünülerek alâkalıların Devlet şûrasına kadar baş vurmaları önlenmiştir. 

Bu kanunun tatbikatında alâkalıların büyük ekseriyetini muhtaç asker aileleri teşkil ettiğin
den dolayı bu kamın tatbikatına müteallik bilcümle muamelelerin damga resminden ve bilcümle 
harçlardan muaf tutulmaları muvafık görülmüştür. 

Köy, kasaba ve şehirlerde asgari maişet haddinin ayrı ayrı tesbit olunmasından çıkacak müş
külâtı hafifletmek üzere vilâyet içindeki şehir, kasaba ve köylerin asgari maişet lıaddinin tesbit ve 
tayini salâhiyeti vilâyet idare heyetine bırakılmıştır. 

( S. Sayısı : 270 ) 
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Bütçe, Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa ve Na 

kil edilen Muvakkat 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen i 
Esas No-. 1/664 

Karar No. 2 
Yüksek 

Dahiliye vekilliğince tanzim ve îera Vekilleri 
Heyetinin 5 - VIII - 1941 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kabul edilerek Başvekâletin 
6 - VIII - 1941 tarihli ve kararlar 6/3785 sayılı 
tezkeresile takdim kılınmış ve tetkiki Millî Mü
dafaa, Nafia, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encü
menlerince seçilen beşer azadan teşkil edilen Encü
menimize havale ve tevdi buyrulmuş olan «Muh
taç asker ailelerine yapılacak yardım hakkında
ki kanun» lâyihası ve mucip sebepleri Dahiliye 
vekili hazır bulunduğu halde okundu ve yer yev 
Maliye, Münakalât, Millî Müdafaa vekilleri de ha
zır bulundurulmak ve dinlenmek suretile tetkik 
olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müza
kereler yapılırken karara varmadan önce mev
zuun ehemmiyeti dolayısile bilhassa ana pren

sipler üzerinde duruldu. Bunlar şu noktalarda 
hülâsa edilebilir: 

1 - Normal zamanlara ait olarak mevcut mev
zuatın günün fevkalâde ihtiyacını, milletin bu hu
sustaki yüksek alâka ve arzularile tamamen mü1e-
nasip bir şekilde karşılayamaması ihtimallerini 
şimdiden önlemek . 

Filhakika bu günkü mevzuat 1111 sayılı as
kerlik kanununun 71, 72, 73 ncü ve 442 sayılı 
köy kanununun 13 ncü maddesinin 19 ncu fık
rası hükümlerine inhisar etmekte ve bunlardan 
birincisinde idarei hususiye ve belediyelerin de 
yardıma iştiraki ancak sefer vukuuna hasredile
rek halen içinde yaşanılan fevkalâde devrenin 
ieabettirdiği vüsat ve elastikiyet bulunmamakta
dır. 

2 - Yardım işinin mahallî veya Devlet işi 
olması : 

Bu mevzu üzerinde esaslı ve etraflı görüşme
ler yapılmış ve istatistik umum müdürlüğün
den alınan ve yardıma muhtaç olduğu tes-
bit edilecek asker ailelerinin büyük kîs-

( S. Say 

fia encümenlerinden seçilen 5 şer üyeden teş-
encümen mazbatası 

8 - VIII - 1911 

Reisliğe 

m m in vaziyet ve ihtiyaçlarının mahiyeti 
hakkında fikir veren aşağıdaki rakamlar ve 
Dahiliye vekilinin şimdiye kadar yapılmış tec
rübeler hakkında verdiği hulasaten aşağıya alı
nan malûmat varılan neticede âmil olmuştur: 

a) Memleket faal nüfusunun % ,82 si çiftçi ve 
köylüdür. 

1>) Nüfus grupları itibarile şehir ve kasaba
larımızın vaziyeti şudur: 

Şehir ve kasaba 
adedi 

1 -
501 -

1 001 -
2 001 -
3 001 -
4 001 -
5 001 -
6 001 -
7 001 -
8 001 -
9 001 -
10 001 -
15 000 -
20 000 -
25 001 -
50 001 -
100 001 -

500 nüfus 
1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 000 
10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
50 000 
100 000 

u olan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

9 
39 
63 
59 
48 
26 
30 
15 
10 
10 
14 
32 
11 
16 
14 
4 
3 

403 

e) Memleketimizdeki köy adedi 43 598, na
hiye adedi 239 zu tam teşkilâtlı, 673 ü yarı teş
kilâtlı olmak üzere 912 dir. Bütün belediyeleri
mizin adedi 544, belediyesi olan nahiyelerin ade
di 86, belediyesi olan köylerin adedi 30 dur. Muh
tarlık teşkilâtı olan köylerimiz, nüfus vaziyet
leri itibarile aşağıdaki manzarayı göstermekte
dir . 
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.1 
51 
101 - 150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 400 

50 ye kadar nüfuslu 
100 

Muhtarlık köy 
adedi 

966 
2 903 
3 935 
4 270 
4 092 
3 359 
5 292 

401 
501 

500 ze kadar 
» 

Yekûn 

Muhtarlık köy 
adedi 

3 293 
6 766 

34 876 

d) Şimdiye kadar yapılmakta olan yardımın 
miktar, nevi ve tevzii hakkında Dahiliyece ve
rilmiş olan malûmat ise şudur: 

Vilayetin ismi 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantel) 
Oiresun 
Oümüşano 
Hakâri 
Hatay 
îçel 

Şehirlerdeki 
nüfus 

4 

1 
2 
1 
2 
3 

2 
1 

17 
3 
3 

3 

1 
1 

1 

1 

2 

adedi 

990 
80 

835 
573 
385 
140 
004 
420 

56 
260 
080 
035 
735 
715 
680 
165 
809 
220 
232 
345 
005 
950 
685 
500 
795 
620 
20 
90 

250 
855 

Köylerdeki 
nüfus 

14 
1 
2 
3 
3 
1 
7 

6 
4 

14 
7 
6 
1 
1 
4 

2 
5 
3 

6 

4 

adedi 

155 
220 
025 
319 
615 
660 
455 
587 
777 
234 
880 
035 
650 
450 
290 
210 
526 
865 
540 
075 
395 
630 
225 
110 
595 
205 
236 
446 
325 
365 

Bir aylık vari
dat ve yapılan 

yardım 
Lira 

2 196 
1 900 
1 843 
6 315 
1 039 
2 405 
7 393 

873 
65 

627 
1 257 

270 
8 491 
3 410 
5 506 

326 
2 077 
1 009 
1 470 
1 336 
1 223 
2 729 

906 
2 008 
1 129 

961 
91 
73 

399 
3 332 

Asgarî ma
işet haddi 

Lira 

Ş. Köy 
6 - 4 
2 - 1 
4 - 3 
8 - 6 
6 - 4 
3 - 2 
6 - 5 
8 - 5 

10 - 5 
7 - 5 
7 - 5 
6 - 4 
8 - 5 
6 - 4 
6 - 5 
3 - 2 
4 - 3 
6 - 4 
6 - 4 
5 - 3 
4 - 3 
4 - 3 
5 - 3 
4 - 3 
5 - 4 
3 - 2 
8 - 5 
5 - 4 
6 - 4 
4 - 2 
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Bir aylık vari
dat ve yapılan Asgarî ma-

Şehirlerdeki Köylerdeki yardım işet haddi 
Vilâyetin ismi nüfus adedi nüfus adedi Lira Lira 

İ spar ta 
İ s t anbu l 
İzmir 
K a r s 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırk lare l i 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kü tahya 
Malatya 
Manisa 

Maraş 
Mard in 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

6 
34 
14 

2 
4 
8 
1 
1 

13 
6 
9 
2 
8 

.1 

1 

1 

1 

3 
3 

5 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

265 
430 
560 

170 
990 
535 
510 
805 
990 
920 
050 
315 
110 

135 
316 
620 

270 
017 
381 
285 

235 
630 
590 
850 
335 
360 
330 
240 

195 
795 

165 
085 
545 

6 

4 

5 
3 
7 
2 
5 

14 
7 
7 

14 
7 

1 

4 

3 
2 

8 
3 

1 
6 
4 

13 
1 

1 
2 
1 

625 

920 

705 
960 
170 
735 
680 
605 
275 
025 
565 
110 

135 
905 
335 

350 
217 
960 
935 
240 
235 
435 
035 
735 
100 
900 
975 

393 
410 

430 
375 
065 

1 
51 
18 

1 
1 
6 

2 
6 
2 
2 
6 

1 

1 

8 
1 

8 
4 

2 
2 
2 
1 

2 

736 
618 
314 

048 
555 
897 
911 
689 
668 
636 
431 
130 
401 

908 
155 
469 
385 
188 
848 
834 
448 
352 
408 
491 
110 
113 
061 
799 

632 
613 
628 
870 
996 

Ş. Köy 
3 - 2 
8 - 6 
6 - 4 

5 - 4 
6 - 5 
7 - 5 
6 - 4 
7 - 6 
7 - 5 
6 - 4 
6 - 5 
6 - 5 
6 - 4 

7 - 6 
7 --6 
4 - 3 

8 - 6 
4 - 3 
4 - 3 
6 - 4 
8 - 6 
7 - 5,5 
3 - 2,5 
6 - 4 

7 - 5 
4 - 3 
3 - 2 
6 - 5 

6 - 5 
5 - 4 

6 - 5 
3 - 2 
5 - 4 

Yekûn 206 188 260 630 208 265 
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Bir ayda yapılan ay-
Vüâyetin ismi niyat miktarı (Kilo) 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
(îümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
tsparta 
îstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Krrşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 

2 532 
5 635 
4 274 
2 822 
1 640 
3 198 

36 095 
26 898 
10 014 
2 576 
2 992 
7 320 
3 050 

29 127 
6 700 
2 516 

16 261 
793 
550 

1 200 
27 983 
2 150 
6 517 
5 125 
3 985 
1 260 
1 540 
2 190 
2 690 
1 100 
1 050 
1 239 
2 714 
1 000 
1 100 
1 200 
1 400 

10 297 
1 700 
5 970 
5 291 

65 291 
5 200 
4 000 
2 300 
1 100 
2 050 

6 -
1 >îi* ayda yapılan ay-

Yilâyctin ismi niyat miktarı (Kilo) 

N iğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 

• Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yoz «'ad 
Zonguldak 

Umumî yekûn 

21 654 
10 800 

850 
9 094 

13 637 
870 

1 659 
778 

7 887 
7 012 

862 
î) 022 
5 915 
4 100 
6 385 
4 318 

435 473 

3 - Başlıcaları aynen naklolunmuş olan bu müs-
bet malûmatın tetkiki, yardıma muhtaç olanlar
dan büyük kısmının, mahiyet ve nevi bakımın
dan, ihtiyaçlarının, hususiyet ve galip vasfı üze
rinde tereddüde mahal bırakmıyacak kanaatlere 
isal etmiş ve bilhassa köylü ve çiftçi ailelerden 
mühim bir kısmının hiç bir naktî yardımla karşı-
lanamıyacak aynî ve imece yolile yardım ihti
yaçları da nazara alınarak : 

i) Esas itibarile yardımın, mahallî olması ve 
mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına, uygun tatbik 
şekillerini ihtiva etmesi, 

ii)vo ancak mahallen ihtiyacın karşılanamadı
ğı hallerde merkezce yardım edilmesi ve bunun 
için de. Dahiliye emrinde bir fon tesisi, 

iii) ve bulunulan mahallerden, şeraiti daha 
uygun sahalara akın ihtimallerini önlemek için, 
bulunulan mahallere tâbi kalarak, alâkalıların 
ikametgâhlarını tebdil halinde dahi yine ayni 
yerden yardım hisselerini almağa devam etme
leri, 

Kanaatleri tebarüz etmiştir. 
Dahiliye vekâletinden alınmış olan, vilâyet-

lerce tayin olunmuş asgarî maişet sütununu da 
havi cetvelin, burada aynen nakli, sadece bu 
mevzuda esaslı bir vesikanın kaydinde fayda 
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— 7 — 
olacağı mülâhazasına müstenit olup ayni za
manda gerek bu suretle takdir olunacak asgarî 
maişet hadlerinin hakikî hadler olmasının ehem
miyetle takip ve temini ve gerek yardım nisbe-
tinin daima mümkin olan en yüksek derecelere 
yükseltilmesi için her türlü mesai sarf mın bilhas
sa temenni edilmesinin bu mazbataya kaydinda 
da fayda görülmüştür. 

4 - Asgarî maişet : 
Ayni mülâhazjalarla asgarî maişet hadlerinin 

kanunda veya umumî esaslar halinde tesbiti 
ciheti de uzun uzadıya görüşülmüş ve varılan 

mülâhazalara âmil başlıca 
olmuştur. 

mütalealar şunlar 

a) Memleketimizin arzettiği muhtelif iklim, 
çalışma vesait ve tarzı ve geçinme şartları itibarile 
bütün memleketi şamil umumî hadler tesbitine 
imkân yoktur. 

b) Konjonktür dairesinin bu hususta şimdi
ye kadar mahdut mıntakalarda yaptığı ve neş
rettiği tetkik neticelerine göre ankete dahil ve 
binnetice muayyen ve mahdut ziraî işletmeler 
itibarile vaziyet şudur: 

Varidat 100 itibarile 

Mıntakalar 

Orta Anadolu 
Karadeniz 
Marmara 
Eğe 
Akdeniz 

Ankete dahil 
işletme adedi 

63 
66 
60 
60 
53 

Nüfus sayısı 

448 
468 
420 
368 
344 

Senelik hasılatı 
Lira 

430 
363 
486 
548 
536 

Geçinme mas
rafı 

62 
70 
58 
55 
55 

İşletme mas
rafı 

38 
30 
42 
45 
45 

c) Ayni dairenin yine mahdut işçi ve küçük 
memur aiie grupları üzerinde yaptığı geçinme 
vaziyeti hakkındaki anketde ayni tenevvüü gös
termektedir. 

d) Nihayet, bundan evvelki fıkrada arzolu-
nan vesikada vilâyetlerce tesbit edildiği görü
len asgarî maişet hadleri hakkındaki rakamlar 
da bu neticeleri teyit etmektedir. 

Bütün bu mülâhazaların da sevkile asgarî 
maişet hadlerinin ne rakam halinde ne de umu
mî prensipleri tesbit edilmek suretüe bu kanun
da tavzihi doğru ve mümkün görülmemiş ve 
yapılacak yardımın asla bu derece dununa dü-
şürülmemesi kaydile bu ciheti mahallin hususi
yetlerine göre tetkik ve tesbit edilmek üzere vi
lâyetlere bırakmak daha uygun görülmüştür: 

5 - Yardımın malî plânı : 
Yapılan tetkikata ve alman malûmata göre 

yardıma muhtaç yurtdaşların sayısı hali hazırda 
500 000 sularındadır. Bunlara yapılacak yar
dım senede 18 milyon lira olarak tahmin olun
makta ve ır.sfı ve belki de nısfından biraz fazlası 

imece ve ayniyat şeklinde temin olunacağı he
saplanmaktadır. 

Filî vaziyete nazaran, bu günkü mevzuat da
hilinde bu maksat için yapılmış naktî tahsilat 
ayda 208 bin lira hadlerinde bulunmakta ve 
yardımın merkezi sıkletini aynî yardımlar ve 
imece şekilleri teşkil etmektedir. Bu vaziyet da
hilinde ve ileride bu gün için 500 bin olarak 
ifade edilmiş rakamın daha ziyade artması veya 
azalması imkân ve ihtimalleri de nazara alına
rak buna göre tatbikatı tanzim olunacak elâs
tikî bir sistem zaruret halinde görülmüş ve 
yeni teşkilâtı istilzam edecek ve akisleri ve muh
telif faaliyet şubeleri ve vergiler üzerinde tesirle
ri iyice hesaplanmağa muhtaç yeni yeni vergi mat
rahları yerine, mevcut, umumî ve yukarıdanberi 
arzolunan mülâhazalara uygun menabie zam 
yapılması ve bu zamlar da kâfi gelmezse tev
zi şekline gidilmesi ve belediye ve hususî idare
ler bütçelerinden doğrudan doğruya ve Muva-
zenei umumiyeye dahil vergilere bu maksatla 
yapılacak zamlar yolilada Muvazenei umumiye-
den bilvasıta, yardım temin edilmiş olması hak
kındaki mütalealar daha uygun ve matlup elâs-
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tikiyete daha hadim görülmüştür. 

6 - Murakabe, takip: 
Asker adetlerine yardım için bu kanında tah

sil edilecek paralar ve bu paralardan sarfiyatın 
belediye ve köy bütçeletrinde hususî fasıllara 
alınması suretilc malî kontrolün, bu bütçelere tat
bik olunan usullerle teinini, ayniyat ve imece 
yardımları hakkında da bu bütçelerin mucip se
bepler kısmında tafsilat verilmesi ve Dahiliye 
vekfdetiniıı ayrıca teşkilât yapmaksızın kendi 
alâkalı teşkilâtile müstemirren, yurt içinde bu 
kanunun lâyikile tatbikini temin edecek mesai 
sarf ve bütün yurda şamil malûmat cem ve su
reti mahsusada telfik etmesi de tabiî bir vazi
fe olarak görülmüştür. 

7 - Umumî hesaptan neticede artacak para
lar: 

Böyle bir hal velev müstebat dahi olsa, 
böyle bir ihtimali karşılayacak hükmü şim
diden derpiş etmek veya âtiye bırakmak görü
şülmüş, tahassül edecek vaziyete göre bunu, bu 
maksatla faizle müstemirren büyüyecek daimî 
ve bu iş için bir ihtiyat fonu yapmak veya di
ğer bir teklifle Meclise gelmek şıklarının Hükü
mete bırakılması tercih olunmuştur. 

8 - Diğer memleketlerde tatbikat : 
Aynı zamanda diğer memleketlterdeki tatbi

kata ait kanunlar ve malûmat da gözden geçiril
miş ve bunlardan her birinin ancak kendi vazi
yet ve hususiyetine ve kanun manzumelerine uyar 
hükümleri ihtiva ettiği ve yukarıdanberi hulâ
sa edilen umumî prensip düşüncelerimizi teyit 
eder mahiyette olduğu görülmüştür. 

Bu umumî incelemelerden ve bazı ana pren
sipler üzerinde görüş iştirakleri tesbit edildik
ten sonra bu mülâhazaları da tatmin eder ma
hiyette olan lâyihanın heyeti umumiyesi ile şa
yanı müzakere olunduğuna karar verilerek sı-
rasile maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1, 2 —- (Hükümetin birinci maddesi), 
Yardımın mebde ve müntehasımn da ilâvesile 

iki madde halinde telfikı daha uygun olacağına 
karar verilerek, bazı ifade tashihleri de yapıl
mak ve firariler ve izinsizler hakkında da hüküm 

Ö — 
konmak suretile ilişik şekle ifrağ edilmiştir. 

Bu madde üzerinde Encümenimizde hayli 
uzun süren görüşmeler sonuna nazaran mazbata
ya kaydında fayda görülen noktalar şunlardır : 

a) Prensip itibarile 45 günden ziyade asker
lik hizmetinde bulundurulacakların ailelerine 
yardım, ihtiyat veya kura efradı arasında tef
rik yapılmaksızın, mutlak olarak kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

b) İkinci madde sonundaki (c) fıkrasında 
yardımdan istifade edebilmek için ileri sürül
mekte olan şartlar arasındaki imkân kelimesile 
Encümenin istihdaf ettiği mâna, ötedenberi ça
lışarak hayatını müstakillen ve normal geçim se
viyesinde kazanmakta olan ve yardım istediği 
anda da bu tarzda çalışmakta bulunan veya bu 
şekilde filen çalışma imkânı tehiye ve irae edilen 
kimseler hakındaki tetkiki kolaylaştırmaktır. 
Burada maksut olan şey tam ve normal şekilde 
geçim imkânına malik olmak veya edilmektir. 
Yoksa yardım hükmünü infazla mükellef olanla
rın, yardım yapılanlardan herhangi birinin ma
işet seviyesini bir az daha islâlı edebilecek bir iş 
bulmuş olmasının yardımı kesmelerine sebep teş
kil edemeyeceği aşikârdır. 

Bilâkis encümenimiz yardım görenlerin ma
işet seviyelerini imkân nisbetinde daha iyi bir 
hale getirebilmeleri için kendilerine, her birinin 
vaziyetine en uygun munzam iş ve çalışma im
kânı ve iş bulmak ve çocuk sahi -
bi kadın yurddaşların müsterih bir h a l 
de işe gidebilmelerini temin etmek için 
sıhhî çocuk bakım merkezleri tesisine 
çalışmak hususunda belediyelerin vilâyetlerin 
ve hatta Dahiliye ve iktisat vekâletlerinin 
bilhassa sarfı mesai etmesi ve muktazi teşki
lâtı vücııde getirmesini ehemmiyetle tavsiye ve 
temenniye şayan bulmuştur. 

Madde -i - (Ilükmûetin ikinci maddesi) : 
Bu madde vuzuhu daha ziyade temin için 

bazı kelime ve ifade tashihlerde kabul edilmiş
tir. 

Metinde görüleceği üzere buradaki «asgarî 
maişet» tabiri, yardım asgarî maişet haddi da
hilinde olacak demek olmayıp bunun dununa 
asla düşmiyeceğini göstermek maksadile kulla
nılmış bul unm akladı r. 

Yardın görenler ikametgâhlarını şartları da-
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ha müsait yerlere nakletseler dahi yine askere 
gidenin askere gittiği tarihteki ikametgâhının 
bulunduğu mahallin yardımını ve yine o mahal
den alacaklardır. 

Madde 4 — (Hükümetin üçüncü maddesi) : 
Bu madde de, ke/.a kelime ve ifade tashihle-

rile ve banliyö trenlerinin ikinci mevkiine ait 
ufak bir tadille kabuj edilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan tetkikatâ4* göre belediyelerin vargi, 
rüsum, harç ve ücret olarak, Belediye vergi ve 
resimleri kanununa? tevfikan elde ettikleri 
gelir yekûnu, en sonÂakamlara nazaran, senede 
14 407 000 lirayı bulmakta ve bu miktarın 
3 566 000'lirası istanbul belediyesine ait bulun
maktadır. 

(a) fıkrasında istisna edilmiş olan maddeler 
sırasile; müsakkafat vergisinin belediye hudu
du dahilinde tahsil olunan kısmının ruhunun 
belediyeye ait olacağı hakkındaki hükümle, te
mettü vergisine % 25 şi tecavüz etmemek üzere 
belediyelerce ilâve edilebilecek munzam hisse, 
kasaba ve şehir kadastrosunun tanzimi ve bağ, 
bahçe ve bostanların mahallelere tefriki ile 
muktazi harita ve masarifi keşfiye için arsa ve 
ebniye sahiplerinden alınacak ücret ve müced-
deden inşa edilecek hadlarm ve lâğım masarifi 
inşaiyesi olarak o sokakta bulunan ebniye esba
bından alınacak iştirak hissesi hakkındaki hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bu istisnalar hariç 
olmak üzere elde edilmesi mümkün varidat 
6 250 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

(b) fıkrasında mukayyet zamlardan ümit edi
len gelir: 

Elektrik sarfiyatından 74 634 
Havagazı sarfiyatından 128 841 
(c) fıkrasında mukayyet zamlardan tahmin

ler ise: 444 900 liradır. 
Maamafih ayni maddede muharrer veçhile 

bu zamların hepsini birden veya kısmen yap
mak hususunda olduğu kadar, (a) fıkrası itiba
rile her birine yapılacak ve azamisi % 50 yi 
geçmiyecek zam nisbeti itibarile de, belediyeler 
için takdir hakkı kabul edilmek suretile, hayata 
ve ihtiyaca intibak ve elastikiyet imkânları te
minine bilhassa atfı ehemmiyet edilmiştir. 

Madde 5 — (Hükümetin dördüncü maddesi) 
Bazı kelime değişiklerile aynen kabul edilmiş

tir. Bu maddenin tatbikile kabili temin görülen 
gelir yekûnu 225. 000 lira raddelerindedir. 

( S . Say 

Madde 6 — (Hükümetin beşinci maddesi) 
Bu maddede mevcut tecili, mevcut mevzuatta 

matuf bulunduğu maddeler zikrolunmak 
suretile tadilen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Ekalliyetin noktai nazarı bir kısım işçi ve küçük 
memurun istisnası ekseriyetin fikri tecilin bunu 
telâfi edeceğidir. Bu maddenin tatbikile elde edil
mesi düşünülen gelir 700 000 liradır. 

Madde 7 — (Hükümetin altıncı maddesi) 
Bu madde üzerinde encümende bilhassa ko

nuşmalar ve fikir teatileri yapılmıştır ki başlıca-
ları şu noktalarda toplanabilir. 

1 - Tevziin bir çok bakımlardan doğurabile
ceği güçlükleri nazara alarak bu maddeyi kül
liyen tay ve yerine yeni yeni vergi kaynakları 
ikame etmek : 

Bu mülâhaza ile ileri sürülmüş fikirler tet
kik ve tahlil edilmiş ve bu mazbatanın başlarında 
arzedilen umumî mülâhazalar sevkile ve bu iş 
için hiç bir yeni masraf ve teşkilât yapmamak 
em el ile Hükümetin teklifi tercih olunmuştur. 

2 - Tevzide adaleti temin ve her türlü örfî 
hareket ve karar ihtimallerini önlemek için sabit 
esaslar koymak ve ayni belde ve\a belediye hudu
du içinde veya sureti umumiyede yurt içinde 
aynı matrahlar üzerine mükerrer tarhiyata mey
dan vermemek ve imecelerde vücudu sağlam ol
mayıp malî vaziyeti müsait olan veya malî va
ziyeti müsait olup vücut sağlamlığı bulunma
yanların da yardıma iştiraklerini temin edecek 
hükümler koymak. 

3 - Memur ve müstahdemler maaşatma müra
caatı bunların muhtelif vergilerle mahmul bir 
halde bulunmaları ve sabit iratlılarm buhran 
zamanlarında ve fevkalâde vaziyetlerde malûm 
olan hususî halleri dolayısile, katî zaruret ha
linde ve en sonra yapılmasını temenni etmek ve 
Hükümet teklifindeki 30 lira haddi 50 liraya çı
karmak ve hasılatı mahallî vilâyetler emrine 
bırakmıyarak, Belediyeler bankasında Dahiliye 
vekâleti emrine açılacak umumî hesaba nakil ve 
geliri karşılaştığı masrafı karşılamayan belediye
lere yardıma hasretmek. 

Maddede bu mülâhazaları tatmin eder ke
lime ve ifade değişiklikleri yapılmış ve memur ve 
müstahdem maaşlarına müracaatın en sona ve 
katî zaruret haline bırakılmasının mazbataya 
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ehemmiyetle kaydinda fayda görülmüştür. 

Bu maddenin en sonunda «idare heyetlerinin 
kararları katidir» ibaresile encümenim izce kasde-
dilmiş mâna, bu nevi kararlar hakkında idarî 
dava yolunun kapalı olacağıdır. Yoksa sarih bir 
kanunsuzluk veya hesabi vesair hata vu
kuunda vazifeli makamlar doğrudan doğruya 
veya müracaat üzerine tashih yapamaz demek 
değildir. 

Maddet 8 -— (Hükümetin 7 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. Bu maddenin tatbiki-

le elde edilecek gelir bir milyon lira olarak tah
min edilmiştir. 

Madde 9 — (Yeni madde) 
Kanun sadece fevkalâde zamanlara münha

sır olmak üzere tanzim ve kabul edilmemekte 
olduğuna nazaran, hasran asker ailelerine yar
dım maksadile kabul edilmiş imkânların ihtiyaç 
ve zaruretlerle mukayyet kalması ve ihtiyaç 
azaldıkça normal ve mahallî yardımlarla teinini 
maksada çalışılması hiç bir veçhile hiç bir şart da
hilinde hiç bir maksat için malî kaynak halini al
maması için Hükümetin de teklifi ve mütaleası 
üzerine vazolunmustur. 

Madde 10 — (Hükümetin 8 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11 - - (Hükümetin 9 ncu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. Tlvr halde % 1 den 

dun olmaması temennisi ilâve olunur. 

Madde 12 — (Hükümetin 10 ncu maddesi) 
Kelime tashihi ile kabul edilmiştir. 

Madde l'i -— (Hükümetin 11 nci maddesi) 
tfade tertibi ve kelime değişikliklerde aynen 

kabul edilmiştir. 

Madde 14 (ilâve edilen madde) 
Bu kanun hükümlerinin 45 günden fazla as

kerlik hizmetinde kalacakların kâffesini şamil 
halde bulunması itibarile 1111 sayılı kanunun 
mütenazır maddelerinin ilgası zarurî olduğun
dan Hükümetle müttefik olarak konmuştur. 

Muvakkat madde 1 — Hükümetin muvak
kat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 —- Hükümetçe müzakere 
sırasında teklif olunmuştur. Mucip sebebi ba
zı vilâyetlerde yeni kanunun istilzam ettiği ha

zırlıkları derhal ifaya imkân olmadığı Dahiliye 
vekilinin verdiği izahattan anlaşılmış ve bu mın-
takalardaki muhtaç asker ailelerinin menfaatle
rini vikayeten bu hükmün kabulünde zaruret gö-
rülmıütür. Bu vilâyetlerin ayni zamanda yeni 
kanunun icabettirdiği hazırlıkları süratle ikmale 
çalışmaları ve icabettirdiği tahsilat ve tevziatı da 

bir taraftan ve ayni zamanda yapacakları tabiidir. 

Madde 15 — Hükümetin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 16 — Hükümetin son maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ehemmiyet ve müstaceliyetine bi
naen takdimen ve müstacelen müzakeresinin ar
zına karar verilerek Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtip 
Urfa Manisa Zonguldak 

Gl. Ahmed Yazgan F. Kurdoglu 1. F. liozkurl 

Kütahya Kırklareli Konya 
A. Tirit oğlu B. Denker A. R. Türel 

Muş Kayseri Seyhan 
Ş. Ataman N. Toker idimin Tckdioğlu 

Erzurum Afyon K. Çoruh 
Aziz Akyürck M. Gönenç A. E. Frem 

Sivas Urfa Urfa 
A. N. Demirağ li. 8 oy er 8. Uluğ 

Erzurum Kars Ankara 
N. Flgün F. Özoğuz Ekrem Ergim 

Balıkesir Tokad Kırklareli 
Hacim Çarıklı Cemal Kovalı JJamdi Kuleli 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Gümüşane 
Ziya Zarbım 

Lâyihanın üçüncü maddesinin ikinci fık
rasındaki « en az oradaki asgarî nıa-
işiet » ifadesinde « asgarî » tabirinin 
yerine « vasatı » , üçüncü fıkrasında 
« yardım mahallerine ait asgarî maişet haddi» 
i Padesindeki « asgarî » tabirinin yerine de 
« en az vasati » kaydinin konmasını ve bu su-
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retle ifadenin « yardım en az mahallerine ait 
vasati maişet » şeklini almasını tercih edi

yorum. 
Bursa 

Nevzad Ayaş 

6 ncı madde : fabrikalar ve maden havzaları 
amelelerini dairei şümulüne aldığından bu ver-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardım hak 
kında kanun 

MADDE 1 — Hazarda ve seferde 45 günden 
ziyade müddetle askerde bulunanların muhtaç 
ailelerine yardım yapılır. 

Bu yardım yapılabilmek için yardım isteyen
lerin : 

a) Askerin usul ve füruu, zevcesi, erkek ve
ya kız kardeşi olmaları, 

b) Yiyecek ve sair ihtiyaçlarının ötedenberi 
askere giden tarafından temin edilmekte ol
ması, 

c) Rayici mahalliye göre idare ve ihtiyaçla
rını temin edecek ne kendilerinin ve ne de as
kere gidenin servet ve gelirleri bulunmaması 
şarttır. 

MADDE 2 — Yardım isteyenlerin talepleri
ni şehir ve kasabalarda belediye encümenleri ve 
köylerde ihtiyar meclisleri tetkik ederek yar
dıma muhtaç olanların adedini, rayici mahalli
ye göre her bir nüfusa yapılacak aynî veya nak
dî yardım miktarını ve imecenin nevi ve tarzını 
tesbit ederler, yardım miktarı her yerde asker 
ailelerine en az oradaki asgarî maişet haddi 
içinde geçindirecek derecede olacaktır. İhtiyaç
larının tamammı kendileri tedarik edemeyip 

ginin bu gibi geliri az vatandaşlar hakkında 
tatbikini muvafık bulmuyorum. 

Günlük kazancı 100 kuruştan aşağı olan 
işçi ve amele ile aylık maaş veya ücret tutarı 
30 liradan aşağı olan memurin ve müstah
demine teşmil edilmemesi mütaleasmdayım. 

İçel 
T. C. Beriker 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ve seferde 45 gün
den ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulu
nanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. 

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarih
ten başlar, terhisini takip eden 15 günün hita
mında sona erer. 

Kanunî sebep ve salâhiyete müstenit ol
maksızın vazifesinden ayrılmış olanların aile
lerine yapılmakta olan yardım, resmî ıttıla ta
rihinden itibaren, iltihakında tekrar devam 
olunmak üzere derhal kesilir. 

MADDE 2 — Yardımdan istifade için: 
a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya 

erkek kardeşi olmak, 
b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden 

tarafından temin edilmekte bulunmak, 
c) Mahallî rayice nazaran idare ve ihtiyaç

larını temin edecek ne kendilerinin, ne aske
re gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak 
şarttır. 

MADDE 3 — Yardım isteyenlerin talepleri, 
şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, 
köylerde ihtiyar meclisleri tarafmdan tetkik 
edilerek yardıma muhtaç olanların adedi, ma
hallî rayice göre her bir nüfusa yapılacak aynî 
veya naktî yardım miktarı ve imece nevi ve 
tarzı tesbit olunur. 

Yardım miktarı, her yerde asker aileleri
ni, en az oradaki asgarî maişet haddi içinde, 
geçindirecek derecede olacaktır. 
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ancak bir kısmmı tedarik edenlere yapılacak 
yardım; mahallerinde asgarî maişet haddi ile 
kendi gelirleri arasındaki farkın ikmaline inhi
sar eder. Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgarî ma
işet haddi vilâyet idare heyetince tesbit ve tayin 
olunur, idare heyetinin bu kararı katidir. 

îşbu yardımın ne suretle yapılacağı şehir ve 
kasabalarda belediye encümenlerince ve köyler
de ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıta-
sile ifa olunur. Büyük şehirlerde tahkikatın 
lâyikile icra edilebilmesi için şehri lüzumu kadar 
semtlere ayırmağa ve ayrıca talî heyetler teşki
line de belediyeler salahiyetlidir. 

MADDE 3 — Bu yardıma karşılık olarak 
şehir ve kasabalarda belediye meclisleri : 

a) Belediye vergi ve resimleri kanununun 
1, 2, 18 ve 41 nci maddelerinde yazılı hisse ve 
masarifi keşfiye ve inşaiye hariç olmak üzere 
mezkûr kanuna müsteniden alınmakta olan re
simlere % 50 ye kadar zam icrasına, 

b) Sınaî müesseselerde (Tramvaylar dahil) 
kullanılan elektrik, havagazı hariç olmak üzere 
belediye hududu içinde istihlâk olunan elektrik
lerin beher kilovat saatine bir kuruş ve hava-
gazinin beher metre mikâbına yirmi para zam 
vazma, 

c) Şehir ve kasabalar dahilinde işleyen oto
büslerin bilet bedelelrine bir kuruş, banliyö 
trenlerinin birinci ve 2 nci (abonman kartları 
dahil) ve diğer muayyen tarifeli bilûmum nakil 
vasıtalarının (Haliç vapurları hariç) birinci 
mevki biletlerine (lüks bilet dahil) bir kuruş 
zam yapmağa salahiyetlidir. Bunların hepsine 
birden zam yapmak mecburî olmayıp ihtiyaçları 
nisbetinde ve hangisine münasip ise ona zam 
yapmağı belediyeler takdire salahiyetlidirler. 

Bunlardan (a) işaretli fıkrada yazılı olanlar 
asılları ile birlikte belediyecelerce tahsil olunur. 
(b) işaretli fıkrada yazılı zamlar faturalara zam 
suretile, elektrik ve havagazı müesseseleri ta
rafından, (c) işaretli fıkrada yazılı olanlarda 
bilet bedellerine ilâveten vesaiti nakliyeyi işleten 
efrat ve müesseselerce tahsil olunarak tahsil 
edildiği ayın nihayetinden itibaren 45 nci günü 
akşamına kadar. Banliyö trenlerinde bilet bedel
lerine yapılacak zamlar tahsil edildiği ayın ni-

îhtiyaçlarmm tamamını kendileri tedarik 
edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere 
yapılacak yardım, mahallerine ait maişet had
di ile kendi gelirleri arasındaki farkm ikmali
ne inhisar eder. 

Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgarî maişet 
haddi, vilâyet idare heyetince tesbit ve tayin 
olunur. İdare heyetinin bu kararı katidir. 

Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve ka
sabalarda Belediye encümenlerince, köylerde 
ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasile 
ifa olunur. 

Büyük şehirlerde incelemenlerm lâyikile ya
pılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere 
ayırmağa ve ayrıca talî heyetler teşkiline bele
diyeler salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Bu yardım karşılığı olarak şe
hir ve kasabalarda belediye meclisleri: 

a) Belediye vergi ve resimleri kanununun 
1, 2, 18 ve 41 nci maddelerinde yazılı hisse, 
keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mez
kûr kanuna müsteniden alınmakta olan resim
lere % 50 ye kadar, 

b) Sınaî müesseselerde ve tramvaylarda kul
lanılan elektrik ve havagazı hariç olmak üzere 
belediye hududu içinde istihlâk olunan elektrik
lerin beher kilovatına bir kuruş ve havagazının 
beher metre mikâbına 20 para, 

c) Şehir ve kasabalar dahilinde işleyen oto
büslerin bilet bedellerine ve banliyö trenlerinin 
ve haliç vapurları hariç olmak üzere diğer mu
ayyen tarifeli bilûmum nakil vasıtalarının bi
rinci mevki biletlerine bir kuruş zam yapmağa 
mezundur. 

Şu kadarki bu zamların hepsinin birden ya
pılması mecburî olmayıp, ihtiyaçları nisbetinde 
ve hangisi münasipse ona zam yapmağı takdire, 
belediyeler salahiyetlidir. 

Bunlardan (a) işaretli fıkrada yazılı olanlar, 
asıllarile birlikte belediyeler, 

(b) işaretli fıkrada yazılı zamlar, faturala
ra zam suretile elektrik ve havagazı müessese
leri, (c) işaretli fıkrada yazılı olanlar ise bilet 
bedellerine ilâveten nakil vasıtalarını işleten 
fertler ve müesseseler tarafından tahsil olunur. 
Bunlardan banliyö trenlerinde bilet bedelleri
ne yapılacak zamlar, tahsil edildiği ayın niha
yetinden itibaren 75 nci günü akşamına kadar 
ve diğerleri tahsil edildikleri ayın nihayetin-
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hayetinden 75 nci günü akşamına kadar doğru
dan doğruya bulundukları mahallerin belediye
lerine yatırılır. 

Belediye meclislerince konulan yardım zam
larını tahsil etmeyen veya tahsil ettikleri yardım 
paralarını yukarıda yazılı müddetler içinde ya
tırmayan efrat ve müesseselerden ve Devlete ait 
müesseselerin âmiri ita ve muhasiplerinden tah
sil etmeğe veya yatırmağa mecbur oldukları me-
baliği % 10 zam ile ve Tahsili emval kanununa 
göre belediyelerce tahsil edilir. 

MADDE 4 — Belediye meclisleri asker aile
lerine yardım için tiyatro, sinema ve konserlerin 
biletlerine de % 10 a kadar zam icrasına salahi
yetlidir. Bu zamlar biletler üzerinde gösterilebi
leceği gibi bilet bedellerine ilâve de olunabi
lir. Bu zamlar da 3702 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde Maliyece tahsil olunarak beledi
yelere verilir. 3702 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı hallerde asker ailelerine yar
dım paraları da mezkûr maddede yazılı cezalara 
tâbi tutulur ve yardım paraları ile cezalar ayni 
hükümler dairesinde tahsil ve belediyelere tevdi 
olunur. 

MADDE 5 — Davlet vukuunda silâh altına 
alınmaktan tecil edilecek olanlardan mahalli be
lediyeleri ve ihtiyar meclisleri tarafından as
ker ailelerine yardım karşılığı olarak beher mü-
ecceliyet senesi için beş lira tahsil olunur. Tecil 
edilenlerin listesi askerlik şubelerince mahallî 
belediyelerine ve ihtiyar meclislerine verilir. 

Malî yılın birinci yarısından sonra askere 
davet edilip tecil edilmiş olanlardan o sene için 
senelik miktarın yarısı ve malî yılm ikinci yarı
sından daha evvel davet edilenlerden tamamı alı
nır. 

Bu paralar mükelleflerin bulundukları ma
hallin belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından 
tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur. 

MADDE 6 — Yukarıda yazılı gelirlerden 
hâsıl olacak miktar ihtiyaca kâfi gelmediği tak
dirde eksik kalan miktar o şehir ve kasabada 
oturanlara servet ve iktidarları nisbetinde tevzi 
edilir. Hükmî şahsiyeti haiz ticarî şirketler de bu 
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den itibaren 45 nci günü akşamına kadar doğ" 
rudan doğruya bulundukları mahallerin beledi
yelerine yatırılır. 

Belediye meclislerince konulan yardım zam
larını tahsil etmeyen veya tahsil ettikleri yar
dım paralarını yukarıda yazılı müddetler için
de yatırmayan fertler ve müesseselerden ve 
Devlete ve belediyelere ait müesseselerin âmiri 
ita ve muhasiplerinden, tahsil etmeğe veya ya
tırmağa mecbur oldukları paralar, % 10 zam 
ile ve Tahsili emval kanununa göre belediyeler
ce tahsil edilir. 

MADDE 5 — Belediye meclisleri asker aile
lerine yardım için, tiyatro, sinema, konser bi
letlerine % 10 na kadar zam yapmağa salahi
yetlidir. Bu zamlar biletler üzerinde gösterilebi
leceği gibi bilet bedellerine de ilâve olunabilir. 
Bu zamlar da 3702 numaralı kanun hükümleri 
dairesinde Maliyece tahsil olunarak belediyele
re verilir. 3702 numaralı kanunun 4 ncü madde
sinde yazılı hallerde asker ailelerine yardım 
paraları da mezkûr maddede yazılı cezalara tâ
bi tutularak yardım paralarile cezalar ayni hü
kümler dairesinde tahsil ve belediyelere tevdi 
olunur. 

MADDE 6 — 1076 sayılı kanunun 25 nci 
ve 1111 sayılı kanunun 63 ve 64 ncü maddele
rinde yazılı sebeplerle silâh altma alınmayanr 
lardan, mahallî belediyeler ve ihtiyar meclis
leri tarafından asker ailelerine yardım karşı
lığı olarak beher müecceliyet senesi için beş 
lira tahsil olunur. Bu suretle silâh altma alın
mamış olanların listesi askerlik şubelerince 
mahallî belediyelere ve ihtiyar meclislerine ve
rilir. 

Malî yılm birinci yansından sonra askere 
davet edilip tecil edilmiş olanlardan o sene 
için senelik miktarm yarısı ve malî yılın ikin
ci yarısından daha evvel davet edilenlerden ta
mamı almır. 

Bu paralar mükelleflerin bulundukları ma
hallerin belediye veya ihtiyar meclisleri tara
fından takip ettirilerek defaten tahsil olunur. 

MADDE 7 — Yukarıda yazılı gelirlerden 
hâsıl olacak miktar ihtiyaca kâfi gelmediği 
takdirde, eksik kalan kısım, belediye encüme
nince o şehir ve kasabada oturanlarla hükmî 
şahsiyeti haiz ticarî şirketlere, ayni belde da-
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Şartlıma iştirak ettirilir. Bu suretle tevzi edile
cek para mükelleflerin o seneye ait kazanç ve 
bina vergileri ile bunlar üzerinden alınan buh
ran, fevkalâde zam ve müdafaa vergileri mec-
muunun % 25 nisbetinden fazla olamıyacağı gibi 
Devlet, ıvilâyet ve belediyelerle bunlara bağlı ve 
sermayesinin yansından fazlası bunlar tarafın
dan temin edilen daire ve müesseselerdeki bil
ûmum memur ve müstahdemlerin aylak maaş 
ve ücretlerinin de ita miktarlarının % 1 ini ge
çemez. İta miktarları otuz lirayı geçmeyen m&-
mur ve müstahdemler bu yardımdan müstes
nadırlar. 

Kendilerine bu miktardan fazla yardım pa
rası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik ile is-
bat ettikleri takdirde Belediye encümenince 
tevzi olunan miktar bu hadde indirilir. 

Köylerde, kasaba ve şehirlerde ziraat erba
bından olan asker ailelerine yapılacak yardım 
tercihan imece ve ayniyat suretile temin edilir. 
Köylerde imece ve aynî yardımlardan başka 
muhtaç ailelere naktî yardım yapılmasına lüzum 
ve ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde mükelleflere 
tevzi edilecek para 3664 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde senesi içinde tevzi edilmiş olan 
salma hattını geçemez. 

Belediye encümenleri ve köy ihtiyar meclis
leri tarafından tevzi olunan yardımı yapmaktan 
imtina edenlerden naktî yardımlar şehir ve ka
sabalarda belediyelerce ve tahsili emval kanu
nuna ve köylerde köy kanununun 66 ncı madde
si hükümlerine göre tahsil olunur. İmece ve 
ayni yardımları yapmaktan imtina edenlerden 
bu yardımlar mahallî rayice göre Belediye encü
menleri ve köy ihtiyar meclislerince kıymetlen
dirilerek bedeli yukarıki fıkra hükümleri dai
resinde tahsil olunur. 

Belediye encümenleri ve köy ihtiyar mec
lislerinin bu kanuna göre ittihaz eyliyecek-
leri kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden 
itibaren 15 gün zarfmda kaza ve vilâyet idare 
heyetlerine itiraz olunabilir. İdare heyetlerinin 
kararları katidir. Bu kararlar aleyhine herhan
gi bir kanun yolile itiraz edilemez. 

1 4 -
hilinde veya umumi surette ayni matrahlar 

büzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden 
tevzi edilir. 

Bu suretle tevzi edilecek para, mükellefle
rin o seneye ait kazanç ve bina vergilerile bun
lar üzerinden alman buhran, fevkalâde zam ve 
müdafaa vergileri mecmuunun % 25 sinden 
fazla olamıyacağı gibi Devlet, vilâyet ve bele
diyelerle bunlara bağlı ve sermayelerinin en az 
yarısı bunlar tarafmdan temin edilen daire ve 
müesseselerdeki bilûmum memur ve müstah
demlerin aylık maaş ve ücretlerinin de ita mik
tarlarının % 1 rini geçemez. İta miktarları 50 
lirayı geçmeyen memur ve müstahdemlerden 
bu yardım parası alınmaz. 

Kendilerine bu miktardan fazla yardım pa
rası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik ile 
isbat ettikleri takdirde belediye encümenince 
tevzi olunan miktar bu hadde indirilir. 

Bu suretle yapılmış tevziattan memur ve 
müstahdem maaşlarına taallûk edenler Beledi
yeler bankası nezdinde Dahiliye vekâleti emri
ne açılacak «umumî hesaba» yatırılır. Köylerde 
ve kasaba ve şehirlerde ziraat erbabından olan 
asker ailelerine yapılacak yardım tercihan ime
ce ve ayniyat suretile temin edilir. Köylerde 
imece ve aynî yardımlardan başka muhtaç ai
lelere naktî yardım yapılamsma da lüzum ve ih
tiyaç hâsıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi 
edilecek para 3664 sayılı kanunun hükümleri 
dairesinde senesi içinde tevzi edilmiş olan salma 
haddini geçemez. 

Yardımla mükellef olacakların malî vaziyet
leri veya vücut sağlamlıkları şarttır. Belediye 
encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri tarafmdan 
tevzi olunan yardımı yapmaktan imtina edenler
den naktî yardımlar şehir ve kasabalarda bele
diyelerce Tahsili emval kanununa ve köylerde 
Köy kanununun 66 ncı maddesi hükümlerine gö
re tahsil olunur. 

İmece ve aynî yardımı yapmaktan imtina 
edenlerden bu yardımlar mahallî rayice göre be
lediye encümenleri ve köy ihtiyar meclislerince 
kıymetlendirilerek bedeli yukarıdaki fıkra hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. 

Belediye encümenlerinin ve köy ihtiyar mec
lislerinin bu kanuna göre ittihaz eyleyecekleri 
kararlar aleyhinde kararın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün zarfında kaza ve vilâyet idare he
yetlerine itiraz olunabilir. İdare heyetlerinin 
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MADDE 7 — 2256 numaralı kanunla güm
rük resmine munzam belediye hissesine % 50 ye 
kadar ve şehir hudutları haricindeki muayyen 
tarifeli bilûmum nakil vasıtalarının birinci ve 
ikinci mevki bilet bedellerine % 30 kadar icra 
Vekilleri Heyeti kararile zam yapılabilir. Bu 
zamlardan hâsıl olacak para Dahiliye vekâeti 
emrine Belediyeler bankasına tevdi olunur. Ve
kâlet bu parayı kendi ihtiyaçlarını temin ede
meyen belde ve köylere yardım için kullanır. 

MADADE 8 — Bu kanunun tatbikatından 
mütevellit muameleler dolayısile tanzim olu
nacak bilcümle evrak ve alâkalılar tarafından 
vukubulacak müracaat ve itirazlar bilcümle re
simler, harçlar ve kaydiyelerden muaftır. 

MADDE 9 — Muhtaç asker ailelerine yapı
lacak yardıma belediye ve hususî idareler bir 
sene evvelki naktî tahsilat miktarının azamî 
% 2 si nisbetinde iştirake mecburdurlar. 

MADDE 10 — Bu kanun mucibince tahsil 
oluracak paralar belediye ve köy bütçelerinde 
açılacak hususî bir fasla varidat ve mukabili 
asker ailelerine yardım namı ile açılacak; fasla 
tahsisat kayıt ve o suretle muhtaçlara tediye 
olunur. Paralar asker ailelerine yardımdan baş
ka işlere sarfolunamaz. Senesi içinde sarfedile-
miyen paralar ertesi sene bütçelerine varidat 
kaydedilerek ayni hizmete tahsisen sarfalunur. 

MADDE 11 — 3 ncü maddede belediyelerce 
Tahsili emval kanununa göre tahsili gösterilmiş 
olan paraların tahsiline haciz ve hapis karar
ları Belediye encümenlerince verilir. Haciz ka
rarları Belediyelerce ve hapis kararları da Cum
huriyet müddei umumiliğince infaz olunur. 

kararları katidir. 
Bu kararlar aleyhine herhangi bir kanun yoli-

le itiraz edilemez. 

MADDE 8 — 2256 sayılı kanunla gümrük 
resmine munzam belediye hissesine % 50 ye ka
dar ve şehir hudutları haricindeki muayyen tar 
rifeli bilûmum nakil vasıtalarının birinci ve 
ikinci mevki bilet bedellerine yüzde üçe kadar 
îcra Vekilleri Heyeti kararile zam yapılarak ha-
silâtı Dahiliye vekâleti emrine Belediyeler ban
kasında açılacak umumî hesaba yatırılır. 

Vekâlet «Umumî hesab» a yatırılmış paraları 
kendi ihtiyaçlarını temin edemeyen belediye ve 
köylere yardım için kullanır. 

MADDE 9 — ihtiyaç azaldıkça belediyeler 
ve köy ihtiyar heyetleri tarafından bu kanun 
mucibince yurtdaşlara tahmil edilecek mükelle
fiyetler de, ihtiyacı karşılayacak hadlere irca 
olunur. ! 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikatından 
mütevellit muameleler dolayısile tanzim oluna

cak bilcümle evrak ve alâkalılar tarafından vuku
bulacak her türlü müracaat ve itirazlar bilcüm
le resimler, harçlar ve kaydiyelerden muaftır. 

MADDE 11 — Muhtaç asker ailelerine yapı
lacak yardıma, belediye ve hususî idareler bir 
sene evvelki naktî tahsilat yekûnunun azamî 
yüzde ikisi nisbetinde iştirake mecburdurlar. 

MADDE 12 — Bu kanun mucibince tahsil ve 
tahsis olunacak paralar belediye ve köy bütçe
lerinde açılacak hususî bir fasla varidat ve mu
kabili asker ailelerine yardım namile açılacak 
fasla sarfiyat kaydolunur. 

Bu paralar asker ailelerine yardımdan başka 
işlere ve maksatlara sarfolunamaz. Senesi içinde 
sarfedilemeyen paralar ertesi sene bütçelerinde 
ayni fasla varidat kaydedilerek ayni hizmete 
tahsisen sarfolunur. 

MADDE 13 — Bu kanunun 4 ncü maddesin
de belediyelerce Tahsili emval kanununa göre 
tahsil edleceği gösterilmiş olan paraların tahsili 
emrinde icabedecek haciz ve hapis kararları 
Belediye encümenlerince verilir. Haciz Kararla
rı belediyelerce, hapis kararlan Cumhuriyet 
Müddeiumumilerince infaz olunur. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel belediye ve köylerce asker aileleri
ne yardım için yapılan istikraz ve tavizlerden 
kalan borçlar bu kanunda yazılı menabiden hasıl 
olacak paralardan ödenir. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

5 - VIII - 1941 
Bş. V. 

Dr. B. Saydan 
Da. V. 

Fayık Öztraîc 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 

M. M. V. 
8. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 

Zr. V. 
Dr. İT. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayt M. Ökfnen 

MADDE 14 — 1111 sayılı askerlik kanunu
nun 71, 72, 73 ncü maddeleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
neşrinden evvel belediye ve köylerce asker aile
lerine yardım için yapılan istikraz ve tavizler
den kalan borçlar bu kanunda yazılı memba-
lardan hâsıl olacak paralardan ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Lüzum görülen 
vilâyetlerde, valilerin muvafakati ile, şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan ta
hakkuk ettirilen tekâliften bu kanunun icabet-
tirdiği ihzaratm ikmaline kadar azamî iki ay 
müddetle tahslâta devam olunablir. 

MADDE 15 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 271 
Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 000 000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/672) 

T. On 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3826 

8 - VIII - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 000 000 fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 4054 sayılı kanuna ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
8 - VIII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince irat kaydedi
lecek mebaliğin, Millî Müdafaa Bütçesine tahsisat kay di şeklinin tayini maksadile ilişik kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 
83 000 000 fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 4054 sayılı kanuna , ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tasaruf bonoları ihracına dair 
4058 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince 
irat kaydedilecek miktar 4054 sayılı kanunla 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) bütçesin
de açılan muhtelif müdafaa hizmetleri faslma 
tahsisat kaydolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya icra Vekilleri memurdur. 
8 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 

Da. V. Ha. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
A. F. Gebesoy 

S. 1. M. V. G. I. V. 
Dr. 11. Alataş R. Karadeniz ı 

Mü. V. 
C. K. încedayı M 

• VIII-1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
. ökmen 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9 - VIII -1941 
Mazbata No. 159 
Esas No. 1/672 

Yüksek Reisliğe 

Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı büt
çesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek olarak 
Millî müdafaa vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 8 - VIII -1941 tarih ve 6/3826 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize havale buyurulmakla Millî müda
faa vekili Saffet Arıkan ve Maliye vekili Fuad 
Ağralı hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 sa
yılı kanunun beşinci maddesi mucibince irat kay
dedilecek mebaliğin Millî müdafaa bütçesine 
tahsisat kaydının temini maksadile bu lâyihanın 
hazırlandığı verilen izahlardan anlaşılmıştır. 

Adı geqen kanunun beşinci maddesi (tasar
ruf bonolarının hasılatı Amortisman sandığınca 
Hazineye devredilir. Bu hasılat Hazinece Millî 
müdafaa hizmetlerine müteallik fevkalâde tah
sisata karşılık olmak üzere irat kaydolunur) de
mekte olup buna nazaran bu bonolar hasılatının 
millî müdafaa hizmetlerine karşılık olmak üzere 
irat kaydolunacağı zikredilmek suretile tahsis 
ciheti tayin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gibi fevkalâde tahsisat itasını mutazam-
mın kanunlarda elde edilecek mebaliğin bir ta-

>>WK< 
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raftan irat ve diğer taraftan Millî müdafaa büt
çesine tahsisat kaydedileceği gösterilerek bera-
yi tahsis ayrı bir kanun tedvini cihetine gidilme
mekte ve yukarıda yazılı beşinci madde ise (bo
nolar hâsılının Millî müdafaa hizmetlerine müte
allik fevkalâde tahsisata karşılık) olacağını va-
zıhan ifade etmekte olmasına göre bunu temin 
için yeni bir kanun tedvinine ve hüküm vazına 
ihtiyaç olmadığına Encümenimiz ekseriyetle ka-
rar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe 

Reis 
Çorum 
Mezun 
Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B .Denker 

Ordu 
H. Yalman 

sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Bolu 
C. S. Siren 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 
Samsun 

M. A. Yörüker 

arzedilmek üzere 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 


