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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun lâyihasının birinci müzakeresi icra 
edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas İsparta Gazianteb 

Şemsettin Günaltay Kemal Turan Bekir Kaleli 

2 - - HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçeliğin 
mahkûm olduğu cezanın a'ffine dair kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası (1/696) (Ruznameye) 

2 — ingiliz lirası sahasına dahil memleketler lis
tesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edi
lecek usul hakkında teati edilen notaların tasdikma 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümen
leri mazbataları (1/655) (Ruznameye) 

3 — Türkiye ile Almanya arasında ticarî müba

dele ve tediyelerin tanzimi hakkında akit ve imza 
olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı proto
kol ve mektupların tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/707) 
(Ruznameye) 

4 —- Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 eylül 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının mer-
butlarile beraber iki ay uzatılması hakkında teati 
edilen notaların tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/708) 
(Ruznameye) 

ı>m<i 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15, 00 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), VeditUzgören (Kütahya) 

RElS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye - Almanya arasında ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susi Anlaşmanın iki ay temdidi hakkında teati 
olunan notaların tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/692) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir, maddeler oku
nacak. 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübade
lelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmanın meriyet müddetinin sona erdiği 9 
ağustos 1941 den itibaren 2 ay uzatılması hak
kında Alman Hükûmetile teati olunan notaların 

tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasmda 

[1] Birinci müzakeresi 10 ncu inikat zaptın-
dadır. 

ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşmanın mezkûr Anlaşma me
riyet müddetinin sona erdiği 9 ağustos İ941 ta
rihinden itibaren iki ay uzatılması hakkında 
Alman Hükûmetile teati olunan notalar kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 
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2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümenleri mazba
taları (1/699) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir, maddeler oku
nacaktır. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maarif vekâleti teşkilâtına ait 
kısmında «Gazi orta muallim mektebi ve Ter
biye enstitüsü» başlığı altında gösterilen kadro
lar kaldırılmış ve yerine ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

CETVEL 
Gazi orta öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 

Memuriyetin nevi Adet Maaş D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
11 
12 
13 

Öğretmen 

Dahiliye şefi 
Kâtip ve hesap memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar ve depo memuru [*] 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
25 
20 

[*] Ayniyat 
çektir. 

muhasibi mutemetliğini göre-

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

3 — İstanbul Üniversitesinin umumî muva
zeneye alınmasına dair olan 3694 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/697) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir; maddeler oku
nacaktır. 

istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye 
alınmasına^ dair olan 3694 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — 3694 sayılı kanuna bağlı (B) 

işaretli cetvelin ordinaryüs profesörlere mahsus 
ismi ilişik cetveldeki şekilde değiştirilmiştir: 

[1, 2] Birinci müzakereleri 11 nci inikat zap-
tmdadır. 

D. 

2 
3 
4 

CETVEL 
Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Ordinaryüs profesör 6 125 
10 100 
11 90 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Efendim, kanunun birinci müzakeresi esnasın
da bulunamadığım için bir tadil teklifi... 

REİS — Lütfen evvelâ tadil teklifinizi veri
niz, okunsun, sonra izah edersiniz. 

Yüksek Reisliğe 
Ordinaryüs profesörlerin maaşları asgarî yüz 

liradır. 
Konya mebusu 

Dr. O. Ş. Uludağ 
REtS — Buyurun. 
Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 

Efendim, bu meseleyi gene maarife taallûk eden 
bir kanun münasebetile konuşmuştuk, ilk mek
tep muallimlerinin 90 liraya kadar terfi etme
leri karşısında, Üniversitede hocalık etmeğe 
baslıyan, hattâ hocalığın en yüksek derecesi 
olan ordinaryüs profesörlüğe kadar çıkmış olan 
bir zatin maaşının yüz liradan başlaması, ilme 
olan alâkanın delili olacaktır. Ordinaryüs pro
fesörlüğe, ilmin en yüksek derecesine kadar 
yükselmiş bir adama biraz yaşanacak bir hayat 
hazırlamak lâzımdır. Onun için bunların ma
aşlarının asgarî yüz liradan başlaması hakkın
da bir teklif yapıyorum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) 
— Efendim, burada ihtisas encümeni gerçi Ma
arif encümenidir. Yalnız tahsisata taallûk et
tiği için arkadaşımın teklifine bendeniz o nokta
dan cevap vereceğim: Yoksa buraya girenlerin 
hepsine yüz lira, 125 lira lâzımdır diye benim 
söz söylemem doğru değildir. Maarif vekâleti 
bir teklif dermeyan etti. 125 lira maaşlardan 
bir kısmını indirdik, bir kısmını da 90 a çıkar
dık ve bu şekilde, bütçeye hiç dokunmadan bu 
ameliyeyi tamamladık dedi. Bize bu günkü 
Üniversite ihtiyacına göre bunun kâfi olduğunu 
söyledi. Buna nazaran şimdi arkadaşımızın 
teklifi; bu ordinaryüs profesörlerin maaş mik-
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t a n da daha taklil edilmelidir, azaltılmalı ve 
bu suretle bütçeye bar olmadan bu iş halledil
meli şeklinde midir? Eğer bu şekilde ise o vakit 
diyeceğimiz yoktur. Hükümetle bütçe Encü
meninin mutabakatı şu şekildedir ki ; arada bir 
fark olmaksızın Üniversite ihtiyacını temin et
mektir. Arkadaşımız biraz mübaleğa ettiler mi 
bilmem, ilk mektep muallimlerinden bazıları
nın maaşları 90 iken, yüksek mektepte ders ve
ren ordinaryüs profesör maaşları nasıl 90 dan 
başlar? dediler. Bu, pek varit değildir. Bun
ların maaşları kademe, kademe yükselmekte
dir. Zaten böyle bir kademeye ihtiyaç vardır. 

Maahajza ben bunu tahsisat noktasından söyledim. 
Yoksa buna Maarif vekili veya Maarif encüme
ni cevap verir. 

RE IS — Maarif encümeni söz istiyor mu 
efendim?. 

MAARİF E. M. M. İBRAHİM ALİETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Dr. arkadaşımızın teklif
leri şüphesiz hepimiz için şayanı arzudur (İşit
miyoruz sesleri, mikrofona yaklaşın sesleri). 

Keşke bütün Üniversite profesörlerinin maa
şı, ordinaryüs olmadan evvel dahi, 100 liradan 
başlayabilmeydi. Bunun imkânı bütçe muvazene
sine ait olduğu için, doğrudan doğruya Maarif 
encümenine taallûk etmez. Maarif encümeni, mev-
zubahs olan kanunu kabul ederken, yalnız tek
lif edilen şeklin ihtiyaca muvafık olduğunu 
görmüş, bu müşahede üzerine teklifi Heyeti 
umumiyeye arzetmiştir. Eğer bütçenin heyeti 
umumiyesi ve Maarife ait olan tahsisat bundan 
müteessir olmıyacaksa, şüphesiz ordinaryüs pro
fesörlerin maaşlarının 100 liradan başlaması 
Maarif encümenimizce dahi mültezemdir. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Para meselesi 
para. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağın 

takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 

dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı 
dikkate alınmadı. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar. . . Etmeyenler. . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . , , Etmeyenler . . . 
Kanun kabul edilmiştir. 

4 — Avukatlık kanununun muvakkat S nci 
maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/718) [1] 

REİS — Encümen, bunun müstacelen müza
keresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim; Bü
yük Meclis Avukatlık kanununu kabul buyur
makla, avukatlığı hakikaten bir meslek haline 
koymuş ve avukatların amme hizmeti yaptıkla
rını kabul buyurmuştur. Bu büyük şeyi avu
katlığa verdikten sonra, bu kanunda bir çok 
hükümler vazetmiştir ki, çok yerinde ve doğru 
hükümlerdir. Avukatlık kanununun beşinci 
maddesi aynen şöyle diyor: (Maaş veya ücreti; 
Devlet, vilâyet veya belediye bütçelerinden ya
hut Devlet, vilâyet veya belediyelerin idare ve 
murakabesi altındaki daire veya müessese yahut 
şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar yal
nız bu daire, müessese veya şirketlere ait işlerde 
avukatlık edebilirler). 

Vazn kanun bu madde ile maksadını çok iyi 
bir surette izah etmiştir. Muhterem Adliye encü
menimiz de mucip sebeplerinde bunu esas olarak 
kabul buyurduğu halde, bu esasa tamamile ay
kırı olarak böyle bir madde ile Yüksek Meclisin 
huzuruna gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Avukatlık kanununun 
muvakkat sekizinci maddesi, bu maddenin tatbi
kini şu şekilde üç sene tehir ediyor. Burada ayni 
zamanda hariçte iş yapan ve dairelerde çalışan 
avukatların ellerindeki işlerin tasfiyesine imkân 
vermek için diyor ki ; bu kanunun beşinci madde
si hükümlerinin tatbiki üç sene tehir edilebilir. 
Binaenaleyh, Hükümet bu üç sene tehiri yapmış 
ve bu tasfiye imkânını vermiş olduğu halde, 
çok zayıf bir esbabı mucibe ile, bu kanunun be
şinci maddesi hükmünün tehirine iki sene daha 
lüzum görülüyor. Bendenizce buna lüzum yok
tur ve olmaması lâzımdır. Eğer üç sene gibi 
bir müddet zarfında bu avukatlar, bu arkadaş
lar, kendi hususî işlerini tasfiye edememişlerse, 
sizi temin ederim ki bu arkadaşların, gerek ça
lıştıkları Devlet ve iş müesseselerine hiç bir fay
daları yoktur. Buna iman ederim. 

Hattâ müsaadenizle Adliye encümeninin es
babı mucibesine istinat edeceğim için okuyaca
ğım. (Devlet dairelerine ve zikri geçen maddede 
yazılı diğer müesseselere ait işlerin selâmet ve 
ciddiyetle takibini temin maksadile Vazedilmiş 
olan bu hükmün tam. olarak tatbiki için ayni ka
nunun muvakkat 8 nci maddesinin kabul etmiş 
olduğu üç senelik intikal devresi ) Görüyor
sunuz arkadaşlar esbabı ne kadar güzeldir. Fa-

[1] 26 sayılı basmayazı zaptın somıudadır. 
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kat bu esbabın, temdide hiç bir zaman saik ola
cağına kani olmadım. (1 kânunuevvel 1941 tari
hinden sona ermiş ise de . . .) Gelelim bu kanu
nun sebebi tedvinine. (Vaziyeti hazıra kanunun 
derpiş ettiği tasfiyenin icrasile beşinci madde-
hükmünün tatbik mevkiine geçmesine imkân 
vermemiştir). Bendenizin anlıyamadığım nokta 
budur. 3 sene zarfında Hazineden ve diğer mü
esseselerden bir çok para alan bu arkadaşlar şim
diye kadar ayni zamanda hususî yazıhanelerini 
işlettiler. Yani iki karpuz bir koltuğa sığdırıldı. 

Esasen bu kanun çıktıktan sonra, bu kanun 
mevkii meriyete girdikten sonra bütün müesse
seler, bütün şirketler, bu kanunda yazılı olan 
müesseseler, avukatlarının ücretlerini de arttır
dılar. Misal olarak arzediyorum: Ankara be
lediyesi ve Ankara îdarei hususiyesi müştere
ken bir avukat kullanırlardı ve 200 lira ücret 
verirlerdi. Şimdi ayrı ayrı birer avukat kulla
nıyorlar ve 400 er lira ücret veriyorlar. Bundan 
başka bir de devairde hukuk müşavirleri var
dır. Barem kanunu, bütçe teşkilât kanunu 
elimizdedir. Maliye vekâleti bizden 500 liraya, 
600 liraya avukat istedi, verdik. Ne istedise 
verdik. Bugün azamî tasarruf yapmak mev
kiinde iken, hariçte çalışan ve bir istinat nok
tası bulamryan ve Devlet kapısında bir iş bu
lamayan avukat arkadaşlarımızın vaziyetini de 
göz önünde tutmak, Yüksek Meclisin şıarmdan-
dır. 50 liraya bir yer bulup ta sığınmak iste
yen bir çok arkadaşlarımız vardır. Devlete bar 
olmadan geçinmek isteyen bu arkadaşlara, da 
bir ekmek, bir yivim vasıtası temin etmek mec-
buriyetindeviz. Çünkü 400 lira alan bir Makye 
avukatı, diğer bir arkadaşın kanunî tarife mu
cibince kabul etmek mecburivetinde bulunduğu 
bir ücretten daha az bir ücretle bir davayı ala
biliyor. Çünkü dayandığı bir yer vardır. Onun 
için bendeniz bu kanunun kabul edilmemesini 
istirham ediyorum ve bir de takrir takdim edi
yorum. 

SUAT HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
Efendim; Ekrem arkadaşımızın mütaleası, eğer 
yalmz Ankara ve Istanbuldaki vaziyete göre 
tetkik edilseydi doğru olurdu. Çünkü Ankara 
ve tstanbulda avukat adedi, bu gibi dairelerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok olabilir. 
Yalnız düşünmeleri lâzım gelir ki; memleketin 
bir cok yerlerinde henüz baro dahi teessüs et
memiştir. Gene bir çok yerlerde, dava vekilleri 
sıfatile, avukatlık ruhsatiyesi olmıvan kimse
lerin, bu müessesatm hukukunu müdafaa etme
si zarureti vardır. Buna şimdiki halde bir de 
avukatların bir çoğunun askere alınması vazi
yetini ilâve ederseniz, o zaman bu müessesatm 
hukukunu müdafaa etmek için vekil tutmakta, 
tatbikatta ve filiyatta, çok müşkülât çekeriz. 
Buna ilâveten bugün kazalarımızdan bazıla
rında tek avukat vardır, buna verilen ücret 

| ise, arkadaşımızın Ankara için tasvir ettiği 
gibi, 300 - 400 lira değildir. Bu, Maliye bütçesi
nin tetkikinde çok temas edilmiş bir mevzudur. 

* Bunlara ancak 40 - 50 - 60 lira ücret verilmek
tedir. Bu ücretlerle bunların bütün mesaisini 
o daireye tahsis etmesine imkân elde edileme
miş ve elde edilemez de. Ankara ve İstanbul 
gibi yerlerle bir tutarak bunlara 250 - 300 lira 
ücret vermeğe malî takatları da müsait değil
dir. Bu itibarla o maddenin tatbikinin tehiri 
hakkındaki kanun lâyihası yerindedir ve 
tehirdeki maksat, bu kimselerin işlerini 
tasfiye etmek değildir. Bunlar işlerini üç 
sene zarfında tasfiye edebilirlerdi Binaen
aleyh esas maksadın esbabı mucibesi bu 
olmamak lâzımdır. Bu sebeple arkadaşımı

zın noktai nazarına - iştirak etmeğe imkân 
görülemez. Tatbikat ve filiyatm neticesi itiba-
rile Hükümetin teklifinin daha doğru olduğu 
kanaatmdayım. Bunu arzediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bendeniz Adliye encümeni 
namına cevap arzedeceğim. 

Ekrem Bey arkadaşımızın izah ettikleri gibi, 
3499 sayılı Avukatlık kanunu, filhakika avukat
lığı bir amme hizmeti mesabesine çıkarmış ve 
bunun da tabiî bir neticesi olarak, artık Devlet 
dairelerine veyahut Devletin murakabesi al
tında bulunan müesseselere mensup avukatların 
dışarıda iş deruhte edememeleri esasını dahi 
besinci maddesinde vazetmiştir. Bu esas, haki
katen lüzumlu ve çok yerinde bir esastır. Bu 
itibarla Ekrem Bey arkadaşımızın esas mev
zua taallûk eden beyanatına, hem Encümen na
mına ve hem de şahsen iştirak etmekteyiz. Za
man müsait olduğu takdirde bunun yerine ge
tirilmesinde de fayda vardır. Nitekim kendile
rinin okudukları esbabı mucibemizde bu cihet 
tamamile teyit edilmektedir. Biz bu esastan 
ayrılmış değiliz. Bilâkis bunu teyit ediyoruz. 
Yoksa esastan ayrılmış olsak, muvakkat mad
deyi temdit suretile değil, beşinci madde lâve-
dilmiştir şeklinde bir teklifle huzurunuza çık
mış bulunurduk. Bu itibarla Ekrem Bey arka
daşımızın cidden yerinde ve Devlet daireleri
nin de nefine olan bu esastan hiç bir vakit ay
rılmış değiliz ve bizi takviye etmiş olmaların
dan dolayı da müteşekkiriz. Ortadada filî bir 
vaziyet var. Bu esas şimdiye kadar cari olma
makta idi. Yani Devlet devairine dahil avu
katlar dahi dışarda serbestçe iş deruhte et
mekte idiler. Bir defa işlerin tasfiyesi ve bu 
kanuna intibakı bakımından, her kaza ve her 
vilâyette yüzlerce avukat vardır; bunlara büt
çeden tahsisat ayrılması, verilen paralarla iş 
deruhte edip edememesi ve kendi hayatlarını 
buna tevafuk ettirmeleri bakımından zaruret, 
bir taraftan göz önünde tutulur, diğer taraftan, 

I mazbatamızda izah ettiğimiz veçhile, hali hazır 
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vaziyetin de zarurî icapları nazara alınacak 
olursa, bu temdidin yerinde ve hatta zarurî ol
duğu tebarüz ve tezahür eder. Çünkü bir müd
det için avukatların bir kısmı askerî vazifeye* 
çağırılmışlardır. Bir defa bu bakımdan bir 
boşluk vardır. Bundan başka, bütçede bir in
tibak ameliyesi yapmak zarureti de mevcuttur 
ve bu da belki bütçeye bir külfet tahmil ede
cektir, edeceği de şüphesizdir. Bu bakımdan 
da şimdiki vaziyetler nazarı itibare alınacak 
olursa, hem bütçeye bir külfet olmamak ve 
hem de zamanın müsait olmaması, bu iki sene
lik bir tehiri zarurî kılmaktadır. Bu itibarla 
encümenin teklifinin kabulünü rica ederiz. 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Bu
nu büyük şehirlere hasretsek daha doğru olmaz 
mı? Bendenizce bu, küçük şehirde hiç bir za
man mümkün olamıyacaktır. Hiç olmazsa bü
yük şehirleri istisna etsek daha muvafık olur 
kanaatindeyim. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİM (Zon
guldak) — Bu esasın seyyanen tatbikmda fay
da vardır. Çünkü büyük şehirlere inhisar etti-
rilmesile, avukatların muhtelif yerlerde gör
dükleri vazifelerin mahiyet ve neticelerinde b^r 
fark ihdas edilmiş olur. Sonra bir an tatbik . 
edileceğini düşünürsek ona göre kadroların 
tanzimi gibi bir takım vaziyet hasıl olacaktır. 

Bu bakımdan eğer müsaade buyurursanız za
ten iki senelik bir salâhiyet variliyor, kabulü 
muvafık olur. Eğer daha önce imkân hâsıl olur
sa belki Hükümet bu yola gider, 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Ben; ma
hal itibarile değil ücret itibarile bir had tayin 
etsek daha iyi olmazmı diyorum. İki sene son
ra yine aynı vaziyet hâsıl olabilir. Devlet 50-60 
liradan fazla veremiyorsa sonra da vermiyecek-
tir. Ücret itibarile takyit olunsa daha iyi olur. 

MALİYE V. FUAT AĞRALI (Elâzığ) — 
Müsaade buyurulursa bu suale ben cevap vere
yim. Temas ettikleri nokta vekâletçe nazarı iti
bara alınmış ve ona göre bir proje hazırlanmak
tadır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Takriri 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı lâ

yihanın reddini teklif ederim. 
Ankara 

Ekrem Ergun 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 
Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dalgınlıkla yanlış reye arzettim, maddeyi 

okumamıştık, müzakere, heyeti umumiyesine 
aitti. Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo

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

Avukatlık kanununun muvakkat VIII. nci mad
desinde yazılı müddetin temdidi hakkında kanun 

1 — 3499 sayılı Avukatlık kanu
nunun beşinci maddesi hükümlerinin tatbiki iki 
sene daha tehir olunabilir. 

REİS — Takriri okuduk, nazarı dikkate alın
madı. Şimdi maddeyi reye arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye vekili memurdur. 

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

Açık reye iştirak etmiyenler lütfen reylerini 
versinler... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi Lek-
lif edildiği için evvelce reyinize arzedilmış ve 
kabul buyurulmuştu. Şimdi lâyihanın heyeti 
uınumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Tabiiyet muamelâtından alınacak harç
lara dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/601) [I] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
1260 sayılı kanunun sekizinci maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 15-V-1928 tarih ve 1260 
sayılı kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

A - Muhacirler; 
B - Mülteciler, 
C - Türk soyundan olupta muhacir ve mülte

ci sıfatile olmaksızın Türkiyeye gelenlerden f ak-
rü zaruretleri sabit olanlar, 

Türkiyeye geldikleri tarihten itibaren iki 
yıl içinde Türk vatandaşlığına kabullerini iste
dikleri takdirde kendilerinden birinci ve üçüncü 
maddede yazılı harçlar alınmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 

[1] 27 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Yukariki madde
nin (B) ve (C) fıkralarında bahsi geçenlerden 
Türkiyeye daha evvel gelmiş olupta bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren bir yıl içinde va
tandaşlığımıza kabullerini isteyenler 8 nci mad
dede yazılı muafiyetten istifade ederler. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 —• Yozgat mebusu Sırrı 1 çözün, Ağıllar 

hakkındaki kanunun birinci maddesindeki müd
detin uzatılmasına dair kanun teklifi ve Dahi
liye ve Ziraat encümenleri mazbataları (2/47) 
[1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

Gl. AHMET YAZGAN (Urfa) — Efendim, 
memleketimiz hayvan memleketi olduğu cihetle 
ağıllar hakkındaki kanunun temdidi de muvafık 
görülmektedir. Eski ağıllar kanunu halka bir 
çok külfetler yükletiyordu. Meselâ, ağılların 
üzerine kiremit konulması, duvarlarının tuğla
dan yapılması zemininin çimento olması... Bu 
sebeple ağıllyar hiç yapılamamıştır. Sırn îçö-
zün teklifi çok yerindedir. Ancak memleketi
mizde ağılların yapılması için evvelâ onun için
de barındırılacak hayvanların yiyeceğini de dü
şünmek lâzımdır. Yani hayvanlar için mera, ot
lak lâzımdır. Orman kanununun müzakeresi 
dolayısile keçiler aleyhindeki hareket sırasında 
da bu otlak meselesi ileri sürülmüş ve meralar 
tesis edileceği söylenmiştir. Fakat aradan bu 
kadar sene geçtiği halde henüz bir şey yapılma
mıştır. Buna nazaran otlak meselesini de ele 
alınması lâzımdır. Ziraat vekâleti bu kanunu, 
getirdiği gibi, bu otlak meselesi için de bir ka
nun getirmesini rica etmek istiyorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgat) — Muhterem arka
daşlar, memleketimiz hayvan yetiştiren bir mem
lekettir. Malûmu âlileri memleketin ekseri yer
lerinde koyun ve keçi sürüleri, etrafı dikenli 
çalı ile çevrilmiş bir ağıl içerisinde bulunur. 
Kışın kardan, yazın yağmurdan çamur altında 

[1] 25 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

kalan hayvan bundan çok müteessir olur ve se
ne de binlerce telefat verir. Bu ciheti nazarı 
dikkate alan Hükümet, 1929 da ağıllar kanunu 
diye bir kanun teklif etmiş ve Meclisi Âli kabul 
etmişti. Bu kanunun esası şundan ibaretti : 
Koyun ve keçi sürü sahipleri ve çiftliklerinde 
sürü bulunduran çiftlik sahipleri, bu kanunun 
üç sene zarfında ağıl yapmağa mecburdur. Ya
pılacak ağıllar her mahallin icabına ve ihtiyacı
na göre kışın kardan, yazın yağmurdan ve hay 
vanatı vahşiyenin tecavüzünden sürüyü kurta
racak derecede sağlam, İçerisi bolca ziya alacak 
ve kolay temizlenecek şekilde yapılacaktır. 
Bu şekilde ağıl yaptıranlar Devlet ormanların
dan istifade edecek, îslahı hayvanat kanunu 
mucibince Ziraat vekâletinden mükâfat da ala
bileceklerdir. Bu müddet zarfında bunları yap-
mıyanlar elli liraya kadar para cezası verecek
lerdir. İkincide daha fazla ceazya çarptırıla
caklardır. Şimdi bu müddet bitmiştir. 1932 de 
neşredilen 1948 sayılı kanunla üç sene ve 2778 
numaralı kanunla da bu müddet beş sene daha 
temdit edilmiştir. Bu müddet zarfında bu ka
nundan çok istifade edilmiştir. 1929 senesinden 
1937 senesine kadar altı bin, sonra dört bin ol
mak üzere on bin ağıl yapılmıştır, daha on bin 
ağıla ihtiyaç vardır. Ahvali hazıra dolayısile 
bunu şimdilik yapmağa imkân olmadığından bu 
kanunun muafiyetinin temdidine zaruret hâsıl 
olmuştur. Teklifin mahiyeti budur. Kabulünü 
rica ediyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ağıllar kanununun birinci maddesindeki mec
burî müddetin uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1423 numaralı Ağıllar kanunu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene 
daha uzatılmıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye ile Almanya arasında ticarî müba

delelere mütedair Hususî Anlaşmanın meriyet 
müddetinin iki ay uzatılması hakkında Alman 
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hükûmetile teati olunan notaların tasdiki hak
kındaki kanuna, kabul etmek suretile (259) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (259) reyle 
kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 15 
te toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

• « • » i 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaşmanın meriyet müdde
tinin iki ay uzatılması hakkında Alman hükümeti ile teati olunan notaların tasdiki hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

r 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Arif Baytm 
Belkis Baykan , 
Dr. Taptas 
I]krem Ergim 
Eşref Demirci 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tüne a 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
259 
259 

0 
0 

166 
4 

[Kabul edenler] 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
S ü rey ya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 

Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin G üvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Gün tekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
U min Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesııd Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Meınik 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

— 32 



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

Eskişehir 
İzzet Arakan 
Osman İşın 

Gaziantcb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmarı Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zar bun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Kana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraza 
Şükrü Âli ügel 

t : 13 Ö-12 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad Özoğuz 
E tem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
MuJıarrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konva 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
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Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Uytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Abravaya Marma
ralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 

Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Muined Alı Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruseni Barkın 
Süleyman Necmi Sel-
men 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
NaKİ Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Güıieyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
^esai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
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Hüseyin Sami 
Eefet Ulgeıı 

Van 
ibrahim Arvas 

î : 13 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
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Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

İbrahim Etem fiûzkurf. 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ağrı 

Gl. Kemal Doğan 
Ankara 

Aka Gündüz (Hasta) 
Falih Rıi'kı Atay 
Fevzi Daldal 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 

Benizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
Dr. Haindi Berkman 
Fahri Akçokoca, Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. I. Taii Öngören 
Veli Necdet Sünkıtay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
(Hasta) 

Talât Onay 
Gümüşane 

Edib Servet Tör 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman (M.) 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk (Hasta) 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim (M.) 

Kırkl ireli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgel. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferit Alpaya (I. 
A.) 
Halit Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoglu (M.) 
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Niğde 

Hazim Tepeyran 
Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dine 

Samsun 
Meliha Ulaş (Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Ressas Şevket Dağ (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgi) 
(Hasta) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V. ) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkûmen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 

Razi Soyer (Hasta) 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münih Boya (Mazeret) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Mustafa Bozma 
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S. Sayısı: 25 
Yozgad mebusu Sırrı İçözün, Ağıllar hakkındaki kanu
nun birinci maddesindeki müddetin uzatılmasına dair 

kanun teklifi ve Dahiliye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (2/47) 

Esbabı mucibe -

Ağıllar kanununun mecburiyet ifade eden birinci maddesinde muayyen müddet bir kaç 
defa temdit edilmiştir. Bu temdidin her halde faideden hali olmadığı ve sürü sahiplerine gös
terilen müsaade nisbetinde memleket dahilinde yer yer bir hayli ağıllar yaptıkları muhakkaktır 
kanun tamamen tatbik edilememişse bunun saiki fennî ağıl inşasına ekseri davar sahiplerinin 
aranılan malzemeyi zamanında ve yerinde tedarik edememelerinden ileri gelmektedir. Binaena
leyh fırsat buldukça sürülerinin ağıl ihtiyaçlarını peyder pey temin için sürü sahiplerine müsa

it bulunmakta zaruridir. Bu itibarla kanunun aslında münderiç olup hitam bulan mecburi 
müddetin yeni baştan bir müddet daha uzatılması için bağlı teklifi kanuni kaleme alınarak 
Yüksek riyasete sunulmuştur. Muktazasının ifasını arzeylerim. 1 

11 - XI - 1941 
Yozgad mebusu 

8. îçöz 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 2/47 
Karar No. 4 

24 -XI -1941 

Yüksek Reisliğe 

1423 numaralı Ağıllar kanununun mecburiyet 
ifade eden birinci maddesinde muayyen müddetin 
beş sene daha uzatılmasına dair Yozgad mebusu 
Sırrı İçözün kanun teklifini ihtiva eden lâyiha 
encümenimize havale kılındığından teklif sahibi 
ile Ziraat vekâletinin salahiyetli memuru hazır 
oldukları halde okundu ve müzakere olundu. 

1929 senesi nisanında neşredilen bu kanunun 
birinci maddesi, koyun ve keçi sürülerinin ağıl
larda kışlattırılması mecburiyetini koymuştur. 
Bu ağılların yapılması için de üçsene mühlet 
verilmiştir. 

Hükümet memuru tarafından verilen izahata 
göre, memleket dahilinde 21 000 küsur ağıla ih
tiyaç vardır. Kanunun intişarını müteakip ve

kâlet bir tarif name neşrederek ağılların nasıl 
yapılacağını ve şekillerini tesbit etmiştir. Bu ta-
rifname hükümlerine uygun olarak 1929 sene
sinden 1937 senesine kadar 6030 ağıl yapılmış ve 
geçen sene içinde bu miktara 4 000 ağıl inzimam 
etmiştir. Bu günkü halde 10 000 küsur ağıl daha 
yapılmak vaziyeti vardır. Ziraat vekâleti; ağıl
ların bu inşa tarzından davar sahiplerinin isti
fade ettikleri kanaatindedir ve kanunun tamamile 
tatbiki için beş senelik bir mühletin daha veril
mesi halinde memleketin bütün ağıl ihtiyacı tat
min edilmiş olacaktır. 

Encümenimiz, on küsur sene gibi uzun bir 
müddetin imkân vermesi pek tabiî olan müsaade
lerden istifade edilememiş olması sebeplerini 
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araştırdı ve vekâlet tarif nam esini mahallinde 
tatbik edecek ve davar sahiplerine yol göstere
cek olan memurların, ağılların üstü kiremitlerle 
örtülmesi ve etrafın mutlaka duvarla çevrilmesi 
ve zeminin çimento ile döşenmesi gibi kanu
nun istediği icaplardan daha yüksek vasıflar 
aramak : zilımiyetile hareket ederek yapılanları 
güç beğendikleri ve yeni ağıl yaptıracak olan
lar dahi istenilen vasıflarda inşaat malzemesi 
tedarik edememek vaziyetine düşerek ağıl yap
ma cesaretlerinin kırıldığı ve inşaatın böylece 
uzayıp gittiği kanaatine varıldı. 

Halbuki Ağıllar kanunu, davar sahiplerinin 
takati üstünde hiç bir külfeti • ihtiva etmemek
tedir; bilâkis ker yerin âdetlerine ve icaplarına 
.göre skolayca hava alacak ve lüzumunda < temizle
nebilecek bir halde sağlam olarak yapılmasından 
ibaret.basit: bir esas vazetmiştir. Hatta bir mad
desinde en iyi ağıl yapmış olanlara Islahı hay
vanat kanununun 27 nci maddesine tevfikanı mü
kâfat, verilmesi terviç -edilmiştir. 

Binaenaleyh kanunun dördüncü maddesile va
zife almış, olanların bu vazifelerini kanunun çer
çevesi dahilinde ve kanundan beklenen gaye dai
resinde, tef tiş ve takipler yaparak kanun hükmü

nün tamamlanması imkânını verecek olan beş se
nenin temdit teklifinin kabulüne karar verilmiş
tir. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi 
kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Da. En. Rs. Rs. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uyhadın A. Tüzün E. Ergin 

Kâ. 
Mardin Ankara Ankara 

E. Ergun F. Daldal 
Antalya Antalya Balıkesir 

R. Kaplan T. Sökmen Y. S. Uzay 
Bursa Çanakkale Çorum 

F. Güvendiren H: Ergeneli 1. K. Alpsar 
Erzurum -ı Erzurum -> Gazianteb 

GL Z. Soydemir N. Elgün Dr. A. Melek 
Hatay içel Kars 

AiTünkmen T. C< Beriker .-. E. ömğuz 
Konya Kütahya Malatya 

Ş. Ergun S. Erten E. Barkan 
•Maraş Sivas Trabzon 

Z. Kayran M. Ş. Bleda S. Abanozoğlu 
Yozgad Zonguldak Zonguldak 

S. Korkmaz t. E. Bozkurt +R. Vardar 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Zitfaat encümeni 
Esas No. 2/47 
Karar No. 3 

4 -XII ±1941 

Yüksek Reisliğe 

* 1423 sayılı Ağıllar kanununun birinci madde
sindeki müddetin beş sene daha uzatılması hak
kında Yozgad mebusu Sırrı Içözün encümenimize 
havale buyurulan kanun teklifi Dahiliye encüme
ni mazbatasile birlikte teklif sahibi ve Ziraat ve
kâleti Yeteriner Umum müdürü hazır bulunduk
ları halde okunup görüşüldü. 

' Hayvan servetimizin esasını teşkil eden ko
yun ve keçi sürülerinin şiddetli kışlardan ve vah
şi hayvanlar yüzünden korunması maksadile 
1929 senesinde çıkan Ağıllar kanununun şimdi
ye kadar tam olarak tatbik edilememiş olmasın
da mahsul ve hayvan fiatları da sonradan baş 
gösteren düşüklüğün tesiri kabul edilmekle bera

ber Dahiliye encümeni mazbatasında da işaret 
olunduğu üzere bu ağılların yapılmasını sürü 
sahiplerinin yüksek masraflı bir yük tasarlama
ları da âmil olmuştur. 

Yapılması lâzımgelen (20) bin küsur ağıl ye
rine kanundaki müddet iki defa uzatılmak sure-
tile şimdiye kadar bunların ancak yansı yapı
labilmiştir. 

Kanunun tatbikinin memlekete getireceği 
faide büyüktür. Ancak şimdiki fevkalâde vazi
yetten doğan zorlukları ve yapı malzemesinin 
azlık ve pahalılığını düşünerek Encümenimiz ar
tık bir daha uzatmıya yer bırakılmayacak tarzda 
tatbikata geçilmesi ve ağıl yapacaklara kereste 

( S. Sayısı : 25 ) 
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vermek hususunda ve gerek diğer cihetlerden ko- Balıkesir 
laylık gösterilmesi temennilerile beş sene uzatma B. Selçuk 
teklifini kabul eylemiştir. Giresun 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere F. Atlı 
Yüksek Reisliğe sunulur. Kırklareli 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtip Z. Akın 

îzmir Manisa Seyhan Siird 

Denizli 
E. Aslan Tokad 

Hatay 
M. Tecirlî 

Kocaeli 
1. Dıblan 

Edirne 
F. Kaltakkıran 

Kars 
ö. Güntay 
Manisa 

Hüsnü Yaman 
Siird Siird Trabzon 

B. Köken Yaşar Özey Tevfik Tarman N. Bekmen Ş. özdemir A. B. Esen Ş. Bilgen 

YOZGAD MEBUSU SIRRI IÇÖZÜN TEKLÎFÎ 

1423 numaralı ağıllar kanununun birinci mad
desindeki mecburî müddetin uzatılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — 1423 numaralı ağıllar kanunu
nun birinci maddesinde yazılı mecburî müddet 
Bu kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene 
daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Dahiliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

)>&<{ 
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S. Sayısı: 26 
Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci maddesinde ya

zılı müddetin temdidi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/718) 

T.C. 
Başvekâlet 2 - XII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5317 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkın
da Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 1 - XII - 1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Avukatlık kanununun beşinci maddesi mucibince amme müesseselerinde ve Devletin muraka
besi altında bulunan dairelerde maaş veya ücret almak suretile avukatlık edenler münhasıran 
\ekili oldukları dairelere ait işlerde avukatlık yapabilirler. Muvakkat VIII nci maddeye müsteni
den bu hüküm üç sene müddetle tehir edilmiş ve bu senenin 1 kânunuevvel 1941 tarihinden itiba
ren artık tehrine kanunen imkân kalmamıştır. 

Maliye vekâleti ve Devletin alâkadar olduğu diğer müesseseler beşinci madde hükmünün tat
biki halinde maruz kalacakları müşkülâtı ileriye sürerek bu hükmün daha bir müddet temdiûım 
istemişlerdir. Devlet bütçesini korumak maksadile bu kanun lâyihasile mezkûr hükümlerin daha 
iki sene müddetle tehir edilebilmesi teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 4-XII-1941 
Esas No. 1/718 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat 
8 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılması 
hakkında Adliye vekâletince hazırlanarak İcra 
Vekilleri Heyetinin 1 - XII -1941 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihasının encümenimize havale ve tevdi bu-
yurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hüküm

ler tetkik ve müzakere olundu. 
Maaş veya ücreti Devlet, vilâyet veya bele

diye bütçelerinden veyahut Devletin, vilâyet 
veya belediyelerin idare ve murakabesi altındaki 
daire veya müesseselerden verilen müşavir ve avu
katların yalnız bu daire ve müesseselere ait 
işlerde avukatlık edebilmeleri 3499 sayılı kanu-
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nun 5 nci maddesi hükümleri icabmdandır. Dev
let dairelerine ve zikri geçen maddede yazılı di
ğer müesseselere ait işlerin selâmet ve ciddiyetle 
takibini temin maksadile vazedilmiş olan bu 
hükmün tam olarak tatbiki için ayni kanunun 
muvakkat VIII nci maddesinin kabul etmiş ol
duğu üç senelik intikal devresi 1 kânunuevvel 
1941 tarihinde sonra ermiş ise de vaziyeti hazıra 
kanunun derpiş ettiği tasfiyenin icrasile 5 nci 
madde hükmünün tatbik mevkiine geçmesine im
kân vermemiştir. Bu sebeplere binaen Encüme
nimiz Hükümetin 3499 sayılı kanunun muvakkat 
VIII nci maddesinde yazılı müddetin iki sene 
daha uzatılması hakkındaki teklifini yerinde gö
rerek lâyihanın aynen kabulüne ittifakla karar 
vermiştir. Uzatılması talep ve teklif olunan müd
det 1 - XII -1941 tarihinde sona ermiş olduğuna 

göre lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi hususu 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 
N. Aksoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Manisa 
K. Örer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

M. M. 
Zonguldak 

Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 
B. Özsoy 
Sinob 

C. Atay 

Kâ. 
Konya 

0. Gültekin 
Bingöl 
F. Fikri 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Manisa 
A. Tümer 

Tokad 
S. Atanç 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3499 sayılı avukatlık kanununun muvakkat VIIÎ* 
nci maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3499 sayılı avukatlık kanu
nunun beşinci maddesi hükümlerinin tatbiki iki 
sene daha tehir olunabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra* 
ya Adliye vekili memurdur. 

1-XII-1941 
Bş. V. V. Ad .V. M. M .V. 

Ş. Saraçoğlu Hs. Menemencioğlu A.B. Artunkal 
Da. V. 

Fayik Öztrak 
Mf. V. 

Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alata§ 
Mü.V. 

Fi Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
B. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

*>&« 
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S. Sayısı: 27 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/601) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/13U 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - I I I - 1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur* 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1260 sayılı kanunun 8 nci maddesi muhacir ve. mültecilerden Türkiyeye geldikleri tarihten 
itibaren bir sene müddet içinde vatandaşlığımıza kabullerini isteyenleri harçtan muaf tutmuş ve 
2510 sayılı iskân kanununda bu müddeti iki seneye çıkarmıştır. 

İşbu .muafiyetten istifade için muayyen bir müddet zarfında müracaat mecburiyeti bulunması 
dolayısile kanunun hükmünü bilmemek veya herhangi bir sebep yüzünden vakit ve zamanile mü
racaat etmiyenlerden bu harçların alınması lâzım gelmektedir. Bu suretle muamele tatbikatta bu 
harçları temin edemiyen muhacir ve mültecilerin mağduriyetini mucip ve bunların bir an evvel 
vatandaşlığımıza alınmasına mâni olmakta bulunduğundan lâyihada muafiyetten istifade keyfiyeti 
muayyen bir zaman zarfında müracaatla takyit edilmemiştir. 

Mezkûr kanunlar bu muafiyeti yalnız muhacir ve mültecilere hasretmiş ve pasaportuna mu
hacir vizesi yaptırmıyarak yurdumuza gelen ırkdaşlarımız hariç tutulmuştur. Halbuki makbul 
sebepler dolayısile muhacir vizesini almayıp gezi pasaportu ile gelmiş olan ırkdaşlarımız muhacir 
vizesile gelenlerle aynı Şerait altında ve ayn? memleket halkmdandırlar. bunlardan bir ine 'ge
rek iskân ve gerek diğer muafiyetler bahsedildiği halde diğerine bu haklardan hiç birisi verilme
mekte ve bilhassa tabiiyet harçlarına tâbi olduklarından ekserisi fakir olan bu ırkdaşlarımız uzun 
müddet tabiiyetsiz ve binnetice işsiz ve güçsüz Valmaktadırlar. Bu suretle tabiiyetsiz ve işsiz ka'-
m alan hem kendilerinin sefaletlerine meydan vermesi ve hem de memleketin asayişine suitesir 
eylemesi bakımlarından mahzurlu görülmüş olduğundan her ne suretle gelirse gelsin Türk soyun
dan olup-vatandaşlığımıza kabullerini isteyen kimselerin yapılacak tahkikatla fakirlikleri sabit 
olanların tabiiyet harçlarından istisnaları muva tık bulunmuştur. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 20 • V -1941 

Esas No. 1/601 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara 
dair 1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Dahiliye vekâleti tarafından 
hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 27-111-1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Dahiliye vekâ
leti mümessili ve îskân umum müdürü hazır bu
lundukları halde tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında serdolunan müta-
lealara ve verilen izahata göre kanun lâyihasının, 
birinci maddesinin birinci fıkrasındaki (1260 sa
yılı) kelimesinden sonra (Tabiiyet muamelâtın
dan alınacak harçlara dair) kelimesinin ilâvesi su-
retile, aynen kabulü Encümenimizce muvafık gö
rülmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar 
hakkındaki 1260 numaralı kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
27 - İÜ - 1941 tarihli toplantısında Büyük Mil
let Meclisine arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
6/1314 numaralı tezkeresile Yüksek makamla
rına sunulan kanun lâyihası Dahiliye encü
meninin bu hususa ait mazbatasile birlikte ha
vale edilmiş olduğu encümenimizde müzakere 
olundu. 

Muhacir ve mültecilerden Türkiyeye gel
dikleri tarihten itibaren bir sene müddet için
de vatandaşlığımıza kabullerini isteyenleri 

buyüurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 

Dahiliye E. Reisi R. V, Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Ankara 

C. TJyoadm Atıf Tüzün Ekrem Ergun 
Kâtip 
Yozgad Antalya Antalya 

S. Korkmaz B. Kaplan T. Sökmen 
Balıkesir . Bursa Çorum 
8. Uzay F. Güvendiren 1. Kemal Alpsar 
Erzurum Gazianteb Kars 
A". Elgün Dr. A. Melek E. Özoğuz 
Kütahya Malatya Maraş 

Sadri Erteni E. Barkan Z. Kayrayı 

Sivas Trabzon Zonguldak 
Mitat Ş. Bileda Salise Abanozoğlu Rifat Vardar 

harçtan muaf tutmuş olan 1260 sayılı kanunun 
8 nci maddesi değiştirilerek bu muafiyetin 
muhaceret ve ilticadan gayri suretlerle mem
leketimize gelen Türk soyundan ve fakrü za
ruretleri sabit kimselere teşmili ve 2510 sayılı 
îskân kanununda muafiyetten istifade için iki 
seneye çıkarılmış olan müracaat müddetinin 
de büsbütün ilgası maksatlarile hazırlanmış 
olduğu anlaşılan lâyiha esas itibari le muvafık 
görüldü. 

Dahiliye encümeninin tadil ettiği metin 
esas tutularak icra kılman müzakere netice
sinde lâyihanm birinci maddesi - 1260 sayılı 
kanunun 8 nci maddesinde «Türkiye vatandaş-

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 2 - VII - 1941 

Esas No. : 1/601 
Karar No. : 58 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 27 ) 



ligim taîep ve istida eden her şahıstan birin
ci maddede mezkûr kayit harçlarından maada 
peşin olarak beş lira ve muamelesi hitamında 
tabiiyete kabul edildiği takdirde ayrıca 20 lira 
harç alınır» denilmiş ve halbuki lâyihada va
tandaşlığımıza kabulünü isteyenlerin harçtan 
muaf olduklarının kaydile iktifa olunarak 
muamelenin hitamile tabiiyete kabulü mütea
kip verilmesi iktiza eden harç meskût bırakıl
mış olduğundan - buna göre icabeden tashih
lerle ve diğer maddeleri de aynen kabul olun
du. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

M. M. Kâtip 
Malatya Kastamonu 

Nasuhi Baydar H. Dicle 
Bursa Gazianteb 

Haydar Çerçel Dr. G. Kahraman A. Aksu 
izmir Kayseri Kırklareli 

K. Dursun Ömer Taşçtoğlu Hamdi Kuleli 

Kırşehir Malatya Tokad 
î. Özkan M. Nedim Zabcı C. Kovalı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 1/601 
Eras No. 22 

h - XII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara 
dair 1260 sayılı kanunun sekizinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 6/1314 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahili 
ye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlik
te ••ncümenimize tevdi buyurulmakla iskân 
.ımunı müdürile Nüfus ve Varidat umum mü 
dürleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu: 

1260 sayılı kanunun sekizinci maddsinde : 
muhacir ve mültecilerden, Türkiyeye geldikleri 
tarihten itibaren, bir sene zarfında tabiiyetleri
nin tebdil ve tescili için müracaatta bulunanlar, 
kanunun birinci ve üçüncü maddelerindeki harç
lardan istisna edilmektedir. 

2510 sayılı iskân kanunu bu hususta sakit 
olup yalnız bu kanun hükümlerinin tatbik ve 
icra suretlerini göstermek üzere 5 kânunusani 
1935 tarihinde neşredilen nizamnamede bu müd
det iki sene olarak gösterilmişjtir. 

Lâyihanın mucip sebeplerinde muhacir ve 
mültecilerden bir kısmının muayyen müddet 
geçtikten sonra müracaat etmeleri hasebile ken
dilerinden kanunun emrettiği harçların alınması 
icabetmekte ve fakat fakru zarureti olanlar is
tenilen harcı verememekte ve tescilleri de yapı

lamamakta olduğundan bu ırkdaşların memle
kette sefil bir vaziyete girmemelerini temin 
için müracaat müddetinin kaldırılarak her za
man harçsız olarak tescilleri imkânını vermek 
ve bir de muhacir ve mülteci olmaksızın gezi 
pasaportile memlekete gelipte Türk vatandaşlı
ğına girmek isteyen fakat fakrü zaruretleri ha
seple tabiiyet harcını veremediklerinden ve 
mevzuatın da müsait bulunmamasından dolayı 
tescilleri mümkün olmayan ırkdaşların bu mu 
afiyet hakkından istifadelerini temin etmek 
üzere lâyihanın kaleme alındığı izah edilmek
tedir. 

Encümenimizce yapılan müzakerede Tabii
yet kanununun 8 nci maddesindeki bir yıllık 
muafiyet müddetinin kaldırılarak lâalettayin 
herhangi bir zamanda vukübulac&k müraca
atlara muafiyetin teşmil edilmesi tabiiyet mua
melâtında matlûp olan inzibat ve intizamı 
muhil olacağı gibi diğer mevzuata da uygun 
düşmiyeceği ıi3ti *."••< ıe varılmıştır. 

Şöyls ki : 2510 numara h îskAn kanununun 
altıncı maddesi muhaciri?r.iı sırırlarımıza gi
rer girmez (Muhacir kâğıdı^ almağa ve bir 
(Vatandaşlığa girme beyannamesi) imzalama
ğa mecbur olduklarını ve bunların İcra Vekil
leri Heyeti kararile hemen vatandaşlığa alına-
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caklarını ifade etmektedir. Buna nazaran mu
hacirler hakkındaki mucip sebeplerin varit 
olmadığı hususunda Hükümetle mutabakat hâ
sıl olmuştur. 

Yine 2510 numaralı kanunun üçüncü mad
desinin ikinci fıkrasında (Türkiyede yerleş
mek maksadile olmayıp bir zaruret ilcasile 
muvakkat oturmak üzere sığmaklar) .diye ta
rif edilen mültecilerin y w ile talep ettikleri 
takdirde muhacir muamelesini görecekleri tas
rih edilmekte ve aynı kanuvi;i j edinci madde-
p""ne göre de Türk iyeye geldikleri tarihi en ıti-
',arpıı iki yıl içinle iskâr isteyen mu'ıaeir ve 
mültecilere iskân yar-d'.ı.uiT.n yapılacağı anla
şılmaktadır. Bu itibarla nıullecilor hakkında 
iskân yardımı i; ı tayin edilmiş olan bu müd
detin vatandaşlığa kabullerine dair vukubula-
cak talep ve müracaatlara da teşmili muvafık 
görülmüştür. 

Muhacir ve mülteciler haricinde kalıp gezi 
pasaportu ile memleketimize gelen irkdaşları-
mıza gelince: Bunlardan fakrü zarurette olan
ların bu muafiyetten istifadeleri çok yerinde 
mütalea edilmiş ise de bu muafiyetin bir müd
det ile takyit edilmemesi ecnebi sıfatile uzun 
müddet memlekette yaşayarak işlerine geldiği 
vakit vatandaşlığı talep etmelerine imkân vere
ceğinden ve bu halin idarî bakımından mahzuru 
aşikâr bulunduğundan müracaat müddetinin tak
yidi ekseriyet ile kararlaşmış, ve iki sene müddet 
bunlar için de kâfi görülmüştür. 

Mevcut mevzuatın müsaadesizliği hasebile ha
len memlekette bulunupta tescilleri için müra
caat etmiş veya etmemiş fakir ırkdaşların bir 
defaya mahsus olmak üzere bu haktan istifade ve 
harçsız tescillerinin icrasını temin etmek üzere 
ve Hükümetin teklifile lâyihaya bir muvakkat 
madde eklenmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden tanzim edilen 
kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker B. Kitabet 
Kâ. 

istanbul Afyon K. Antalya 
F. öymen Ş. B. Hatipoğlu N. E. Sümer 

Bolu Bursa Bursa 
C. S. Siren Dr. S. Konuk N. Ayaş 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya M. Karaağaç B. Ünlü 
Kayseri Kırklareli Samsun 

S. H. Ürgüblü B. Denker M. A. Yörüker 
Seyhan Tunceli 
S. Çam M. Yenel 

Türk soyundan olupta Türk vatandaşlğı-
na kabulünü isteyenlerden tabiiyet harcını 
vermeğe kudretleri olmadığı sabit olanların 
Hükümetin teklifi veçhile müddet kaydı ol
maksızın tabiiyet harcından muaf tutulmala
rında memleketin menfaati vardır. Çünkü 
Türk tabiiyetine girmek isteyen, fakat makul 
ve muhik sebeplerle iki sene müddet zarfında 

müracaat etmemiş olan ırkdaşlarımızdan fakrü 
hali sabit olanları dahi harç muafiyetinden is
tifade ettirmemek onları vatandaşlığımıza ka
bul etmemek demek olur. Halbuki muhaceret 
ve iltica gibi bir sebeple olmamakla beraber 
geldikleri memleketten muhacir olarak çıkmak 

hususunda gördükleri müşkülât ve ehemmi
yetli takyidat yüzünden gezi pasaportu ile ve 
kendi masraflarile gelip yerleşmeğe mecbur 
olmuş olan ve vatandaşlığımıza kabulünü iste
yen ırkdaşlarımızın dahi ne kadar kabilse o 
kadar çok gelip vatandaşlığımıza girmele 
rini teşvik için bilâks bu gibiler hakknıda da 
her türlü kolaylıkları göstermek ve bu cüm
leden olarak iki sene zarfında müracaat et

meyenlerden fakrü hali sabit olanları 25 
lira gibi - bu gibiler içn - esasen çok olan 
harca tâbi tutmak suretile vatandaşlığımıza 
kabul edilmeleri imkânından mahrum bırak
mamak - Devletin nüfus siyasetine uygun ted
birlerden biri olarak - lâzımdır. Aksi hal on
ların mağdur olmalarını intaç etmekle bera
ber aynı zamanda memleketin onlardan isti
fadesini tahdit etmek ve bilhassa onların as
kerliklerinden ordunun istifadesine imkân 
bırakmamak olur. Bu sebeple bunların da ta
biiyet harcından muafiyetleri için iki sene 
müddet kaydına muhalifim. 

Sivas 
Remzi Çiner 

(B: Sayısı: Öt) 





ÖÜKÛMETİN TEKLÎFÎ 

tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1260 sayılı kanunun 8 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Muhacir ve mültecilerden vatandaşlığı
mıza alınmasını isteyenlerden, 

B) Muhaceret ve ilticadan gayri bir suretle 
memleketimize gelen Türk soyundan kimseler 
vatandaşlığımıza kabullerini istedikleri takdirde 
bunların fakrü zaruretleri sabit olanlardan, 

Birinci ve üçüncü maddelerdeki harçlar alın-
mas. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 

27 - III - 1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

MÜ.V. 
Ç, K. tncedayt 

Ti.V. 
M. ökmen 

DAgîLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRŞÎ 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesini değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1260 sayılı tabiiyet muamelâ
tından alınacak harçlara dair kanunun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Muhacir ve mültecilerden vatandaşlığı
mıza alınmasını isteyenlerden, 

B) Muhaceret ve ilticadan gayri bir suretle 
memleketimize gelen Türk soyundan kimseler 
vatandaşlığımıza kabullerini istedikleri takdirde 
bunların fakrü zaruretleri sabit olanlardan, 

Birinci ve üçüncü maddelerdeki harçlar alın
maz. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

( S. Sayısı : 27 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ I 

Tabiiyet muamelâtından ahnacak harçlara dair 1260 
sayılı kanunun 8 nci maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 22 mayıs 1928 tarihli ve 1260 l 
sayılı tabiiyet muamelâtından alınacak harç
lara dair kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

A - Muhacir ve mültecilerden vatandaşlığı
mıza kabulünü isteyenlerden, 

B - Muhaceret ve ilticadan gayri bir suretle 
Türkiyeye gelen Türk soyundan kimseler va
tandaşlığımıza kabullerini istedikleri takdirde 
bunların fakrü zaruretleri sabit olanlarından bi
ri» ci ve üçüncü maddeye nazaran tabiiyete ka
bulden evvel ve sonra alınması iktiza eden harç
lar aranmaz. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

Tabiiyet muamelâtından ahnacak harçlara dair 
1260 sayılı kanunun sekizinci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 - V - 1928 tarih ve 1260 
sayılı kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

A - Muhacirler , 
B - Mültecüer, 
O - Türk soyundan olupta muhacir ve mülte

ci sıfatile olmaksızın Türkiyeye gelenlerden fak
rü zaruretleri sabit olanlar, 

Türkiyeye geldikleri tarihten itibaren iki 
yıl içinde Türk vatandaşlığına kabullerini iste
dikleri takdirde kendilerinden birinci ve üçüncü 
maddede yazılı harçlar alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Yukariki madde
nin (B) ve (G) fıkralarında bahsi geçenlerden 
Türkiyeye daha evvel gelmiş olupta bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren bir yıl içinde va
tandaşlığımıza kabullerini isteyenler 8 nci mad
dede yazılı muafiyetten istifade ederler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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