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ZAPTI SABIK HULÂSASI 

RElS — Zabtı sabık okunacak : 

On Birinci İçtima 

19 Teşrikîiisasıi 1341 Perşembe 

Bininci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde biiinikat zab

tı sabık hulâsası kıraat ve kabul edildi. Evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale olundu. Hakların
da tayini muameleye mahal olmadığından reddi ikti
za eden muhtelif mesaile müteallik Maarif Encüme

ni Mazbataları ile sabık Rize Mebusu Doktor Abi-
din, Erzincan Mebusu Tevfik ve Tekirdağ Mebusu 
Faik beylerin hamil oldukları İstiklâl Madalyaları 
şeritlerinin kırmızı - yeşil tebdiline dair Meclis Riya
seti tezkeresi kıraat ve kabul edildi. 

Kütüphane Encümenine aza intihabina dair Diva
nı Riyaset kararı kıraat ve divanın gösterdiği nam
zetler mezkûr encümen azalığına intihap olundu. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Mü-
dafai Milliye Vekâletince bazı taahhüdat icrasına ve 
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Samsun. Belediyesine üç yüz bin lira ikrazına müte
dair kanun lâyihaları ile Meclis bütçesinin muhtelif 
fasıllarına tahsisatı munzamma itası hakkında iki kı
ta teklifi kanunî müzakere ve aynen kabul edildi. 
Harcirah Kararnamesinin 36 ncı maddesini muaddil 
kararnamenin birinci maddesine müteallik ve tefsiri 

mutazammın mazbata dahi müzakere ve! kabul olun
duktan sonra Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı Safbılk Hulâsası hafk!k|nda (mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir, 

2. — SUALLER 

/. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; Or
duda daimî Küçük zabıtan yetiştirilmesi için ne gibi 
tedabir alındığına dair şifahî suali takriri, 

REİS — Müdafaai 
olunmuştur. 

Milliye Vekâletine havale 

3. — EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
1. — İsyan sahasında ve civarındaki vilâyaatta 

ilân edilmiş olan idarei örfiyenin bir sene daha tem
didi hakkında Başvekâlet tezkeresi: (3/501) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İsyan sahasındaki ve civarındaki vilâyaatta ilân 

ve Meclisi Âli karariyle 23 Teşrinisani 1341 tarihine 
kadar temdit edilmiş olan idarei örfiyenin Dahiliye, 
Müdafai Milliye Vekâlet ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti Celilerince gösterilen lüzum üzerine 
tarihi hitamından itibaren bir sene daha temdidine 
Meclisi Âlice müsaade buyurulmasını Teşkilâtı Esa
siye kanununun 86 ncı maddesi mucibince arz ve ri
ca eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Kayserili Mustafa Behçet mahdumu sabit 

namiyle maruf Hilmi ve Müdafai Milliye Vekâleti 
Üsea şubesi yazıcılarından Yozgatlı Musa oğlu Os
man ve kahveci çırağı Yozgatlı Mehmet oğlu Musta
fa haklarında verilen hükmü idamın tasdiki hakkında 
(3/483) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacak.. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Maliye Vekâleti Emlâki Milliye Müdiriyeti kâ

tiplerinden Istanbul'lu Cevdet efendiye cebren fili 
şeni icra ve badehu mumaileyhin bir sureti feciada 
katli keyfiyetinden dolayı mahkum Kayseri'li Mus

tafa Behçet mahdumu Sabit namiyle maruf Hilmi 
ve Müdafai Milliye Vekâleti Üsera Şubesi yazıcıla
rından Yozgat'lı Musa oğlu Osman ve kahveci çırağı 
Yozgat'lı Mehmet oğlu Mustafa haklarında Ankara 
Cinayet Mahkemesinden ita kılınıp Mahkemei Tem
yizce bittasdik iktisabı katiyet eden idam hükmünü 
havi ilâm ve evrakı müteferriası Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasi
mi kanuniyenin ifası talebine dair bulanan 3 Eylül 
1341 tarih ve 6/4740 numaralı Başvekâleti Celile tez
keresi ile irsal ve encümenimize havale! buyurulmuş 
olmakla evrakı mebhuse mahkûmini merkume taraf
larından Riyaseti Celileye mütekaddim arzuhallerle 
beraıber mütalâa ve tözdklkürü ıkeyifiyet kılındı : 

Hükmü mezkûru idam bervechibâlâ temyizen tas
dik ile iktisabı katiyet etmiş olmasına mebni Teşki
lâtı Esasiye Kanununun marülarz yirmi; altıncı mad
desi mucibince infazı zımnında keyfiyet Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sinop 
Yusuf \ Kemal 

Kâtip Ajza 
Karasi 

Osman Niyazi 
Aza A&L 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Çorum Antalya 
Münir Ahmet Saki 

REİS — Reye arz ediyorum, kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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2. — 3ÜALLER 

2. — Karası Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; Mâh- ] S. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ulus mu-
sulatı arziye vergisinin mükerrer istifasına imkân kal- j hiti ormanmdaki yangının derecei sıhhat ve vüsati 
mamak üzere ne gibi tcdabir alındığına dair Maliye \ ve itfa tedahirine dair Ziraat Vekâletinden suali. 
Vekâletinden suali. REİS — Vekil Bey yoktur. Bunu da başka bir 

REİS — Vekil Beyefendi burada yoktur. Başka | güne tehir ediyoruz, 
l 

bir güne tehir ediyoruz. j 
i 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei \ 
hayvaniye mücadelesine memur .edilecek memurini i 
fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında 
(1/743) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, ruznamenin 
39 ncu maddesinde vazifei memureleri haricinde em
razı sariyei hayvaniye mücadelesine memur edilecek 
memurini fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler 
hakkında kanun lâyihası var. Memleketin vilâyatı 
şarkiyesinde Vebayı Bakarı mühim bir tahribat icra 
etmektedir. 

Bu hastalığın süratle refi için ruznamedeki lâyi
hanın müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Rahmi Bey kanunun müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. Tabedilmemiştir. Ar
zu ederseniz müzakeresine başlarız. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey, 
zaten iki maddedir. 

REİS — Efendim, müstaceliyetle müzakeresi tek
lif ediliyor. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Etmeyenler ellerini kaldîrsın... Kabul edilmiştir. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, tercihen mü
zakeresini istirham ediyoruz, matbuu yoksa da iki 
maddededen ibarettir. Yazarız ve derhal müzakere 
yaparız. ** 

REİS — Tercihen müzakeresini teklif ediyorlar, 
tercihen müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el akldırsın... Tercihen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Başvekâleti Celileye 

Vebayı Sakarinin memleketten katiyen ref ve iza
lesi için ittihaz edilecek tedabir ve tertibata dair olup 
bir nushai matfuası rapten takdim kılınan ve üç yüz 
kırk senesinde mevkii tatbike vaz olunan Mücadele 

talimatnamesinin geçen sene tatbikatında pek ziya
de hüsnü tesiri görülerek hastalık beş altı mah zarfın

da hemen söndürülmüş idi. Ancak ahiren cenupta 
Suriye ve İrak'dan ve şarkı şimalide Kafkas arazi
sinden giren hayvanatla marazı mezkûr tekrar mem
leketin cenup ve kısmı şarkisini istilâ ederek Orta 
Anadolu'ya kadar tevsii dairei sirayet eylemekte bu
lunduğuna mebni yine marülarz Mücadele talimat
namesi akkâmına göre memurini fenniye ve hükü
metin icrayı faaliyet etmesi suretiyle marazın izale 
ve imhasına sarfı makderet olunmakta isede üç yüz 
kırk bir Muvazene! Umumiye Kanuniyle talimatna
menin dokuzuncu maddesi hükümden iskat edilme
sine mebni mahhalli memuriyeti asliyelerinden mu
vakkaten vebanın hükümferma bulunduğu uzak ma-
natıka izam edilmek suretiyle bilfiil geceli gündüzlü 
ifayı hizmet eden memurinini fenniyenin mezkûr do
kuzuncu madde ile yevmiye mukabili almakta bulun
dukları şehrî altmış liranın bu suretle murakipliklerce 
vize edilmemesinden dolayı yalnız yüz elli kuruz yev
miye ile masarifi zaruriye ve yevmiyelerini temin 
edemiyen memurini mezkûrenin bir kat daha şevk ve 
gayretle ibrazı mesai eylemeleri zınnında maruz Mü
cadele talimatnamesinde kendilerine tahsis olunan 
yevmiye mukabili ücuratı şehriyenin kemakân itası 
için rapten mütekatdim beş maddelik lâyihai kanuni-
yenin tasvip buyurulduğu takdirde mevkii takbike 
vazedilmek üzere Büyük Millet Meclisine şevkini mü-
saadei celilelerini arz ve istirham eylerim efendim. 

31 Teşrinievvel 1341 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Hükümetin Teklifi 
Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei 

hayvaniye mücadelesine memur edilecek memurini 
fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında 
kanun 

Birinci Madde — Emrazı sariyei hayvaniye mün-
teşiren hükümferma olduğu zamanda mıntıkai 
memuriyeti haricinde hastalığın izalesine muvakkaten 
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memur edilecek etibbayı baytariyeye harcırah ve ma
sarifi zaruriyelerinden maada yevmiye mukabili şehri 
altmış lira ve reislerine seksen lira verilir. 

İkinci Madde — Kordonların muhafazasına 
ve emrazı sariyei hayvaniyenin indifaına memur 
edilecek zabıtanı askeriye ve mülkiye memurları hak
kında dahi maddei sabıka ahkâmı caridir. Efradı 
askeriyeye ve jandarmalara yevmî yirmi beşer ku
ruş verilir. • 

Üçüncü Madde — Yevmiye mukabili verilecek 
mebaliğ badettahakkuk Ziraat Vekâletinin Emrazı 
sariyei hayvaniye tahsisatından tediye olunur. 

Dördüncü Madde — îşbu kanun 1341 senei ma-
Üyesi lilbdlidasınıden (itibaren imıer'iyüılioradır. 

Beşinci Madde — îşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafaa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

îhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif. Vekâleti Vekili 

Cemil 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memleketimize hemhudut bulunan İran, Rusya, 
Suriye ve Irak gibi bir takım hükümetler hayva
natında her sene zuhur eden emrazı müstevliye; 
hayvaniyenin memleketimiz hayvanatını zaman zaman 
tehdit eylemesi, memleketimiz dahilinde me\cut 
emrazla gece ve gündüz mücadele etmek zaraMiinde 
bulunan etibbayı baytariyemize cidden ağr ve va
tanî vazifeler tahmil eylemekte ve marula 11 îtıema-
likle olan hududumuzun vüsati dolayıshle memu
rini fenniyemizin cansiperane bir surette ve her da
kika pek vasi bir sahada cevelan ve keştü gü/arla 
her türlü meşakkati iktiharı etmelerini âmir bu
lunmaktadır. 

Hükümetin esbabı mucibesinden dahi anlaşıla
cağı vech üzere emrazı hayvaniyenin istilaî bir şekil 
gibi fevkalâde bir hal iktisap eyledikleri zamanlarda 
berayı mücadele hastalığım mıntıkalara sevk edilecek 
olan memurini fenniyeye Vebayı Bakarı Talimatna

mesinin dokuzuncu maddesi mucibince mukaddema 
verilmekte olan tahsisatın üç yüz kırk bir Muva-
zenei Umumiye * Kanununun neşri üzerine bu kere 
tesviye edilememesi memurini mezkûrenjn bir mahal 
den hastalıklı bir yere izamını gayri mümkün kıl
makta ve dolayısiyle Vebayı Bakarî gibi en müthiş bir 
hastalığın Orta Anadolu'ya doğru tevesşüüne sebebi
yet vermektedir. Esasen talimatnamei mahsusunda gös
terilen miktar meblağ verilse bile bir taraftan elyevm 
etibbayı baytariyenin emsaline nazaran aldıkların maa-
şatın haddi lâyıki'nda olmaması ve diğer taraftan aile
lerinden ayrıldıklarından dolayı bittabi masraflarının 
tezauf eylemesi ve binaenaleyh esarın gâlî olduğu şu 
zamanda memurinin mezkûrenin saiim bir fikirle em
ri mücadelede çalışmamasını ınüeddi olacağını düşü
nen encümenimiz emrazı müstelviyede i muvakkaten 
istihdam edilecek olan memurini fenniye! baytariyeye 
maaş harcirah ve masarifi zaruriyetlerinden maada 
Ziraat Vekâletince şehrî doksanar liradan yüz yirmi
şer liraya kadar ve vazolunacak kordonların muhafa
zasında müstahdem askerî ve mülkî memurine ise ani-
fülbeyan mebah'ğın nısıf veya sülüsanı derecesinde 
ücreti maktua istasını ve bu suretle müdafaa ve ikti
sadı memleket noktai nazarından pek mühim olan 
emri mücadelenin daha müsmir bir şekilde temini ce
reyanını muvafık görerek hükümetin teklifinin tadilen 
kabulüne müdtefikan karar vermiştir. 

Reis 
Konya 

Musa Kâzım 

Aza 
İzmir 

Kâmil 

Aza 
Adana 
Zamir 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafâ Rahmi 

Aza 
Mardin 
Neicip 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Ziraat Encümeninin Teklifi; 
Madde 1. —- Müstevli emrazı hayvaniyenin mü

cadelesine muvakkaten memur edilecek askerî ve 
mülkî etibbaya maaş, harcırah ve masarifi zaruriye
lerinden maada maktuan şehrî doksan; liradan yüz 
yirmi liraya kadar ücret verilir. 

Madde 2. — Kordonların muhafazalına ve müs
tevli emrazı hayvaniyenin indifaına memur edilecek 
askerî ve mülkî memurlar hakkında dahi maddei sa
bıkada muharrer ücretin nısfından sülüjsnnına kadar 
şehrî ücretli maktua ita olunur- Asker jve jandarma 
efradına yevmî yirmi beş kuruş verilir. 
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Madde 3. — Ücreti malktua mukabili verilecek \ 
mebaliğ badettahakktik Ziraat Vekâletinin emrazı 
sariyei hayvaniye tahsisatından tediye olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun 1341 senei maliyesi ip
tidasından itibaren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hay
vaniye mücadelesine memur edilecek memurini fen
niye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında olup 
Başvekâletten mevrut 2 Teşrinisani 1341 ve 6/5309 
numaralı lâyihai kanuniye encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Ziraat Vekili Sabri Beyin huzu-
sriyle tetkik ve müzâkere olundu. 3 Nisan 1341 tarih
li mücadele talimatnamesinin elyevm hükümden sa
kıt bulunan dokuzuncu maddesinin ihyası fikrini tas-
viben teklif edilmiş bulunan işbu lâyihai kanuniye-
nin Ziraat Encümenince tevsi edilmiş olduğu görüldü
ğünden Hükümetçe tayin kılınan miktarlar encüme-
nimizce de tasvip edilmiş ve kanunun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicra olmasını teminen dördüncü 
madde tadilen ve diğerleri şekle ait bazı cüzî tadilât
la aynen kabul edilerek berayı tasdik Heyeti Celileye 
arz olunmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılınmış
tır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı İsparta 
Mustafa Abdülhalik' Mükerrem 

Kâtip Aza 
Konya İstanbul 
Fuat Ali Rıza 

Hini imzada bulunamadı. 
Aza Aza 

Diyarbekir Sivas 
Şeref Rasim 
Aza Aza 

Konya Kütahya 
Kâzım Hüsnü Nuri 

Aza Aza 
Maraş Niğde 
Mithat Galip 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Birinci Madde — Emrazı sariyei hayvaniye mün-

teşiren hükümferma olduğu zamanda mıntıkai me
muriyeti haricinde hastalığın izalesine muvakkaten 
memur edilecek etibbayı baytariyeye harcırah ve 

masrafı zaruriyelerinden maada yevmiye mukabili 
şehrî altmış lira ve reislerine seksen lira maktu üc
ret verilir. 

ikinci Madde — Kordonların muhafazasına ve 
emrazı sariyei hayvaniyenin indifaına memur edile
cek zabitanı askeriye ve mülkiye memurları hakkın
da dahi maddei sabıka ahkâmı caridir. Efradı aske
riyeye ve jandarmalara yevmî yirmi beşer kuruş ve
rilir. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince tediye edilen mebaliğ badettahâk'kuk Ziraat 
Vekâletinin emrazı sariyei hayvaniye tahsisatından 
tediye olunur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
Ziraat Vekâletiyle Ziraat Encümeni hiç olmazsa köy
lülere hürmeten bunları Türkçe yazsınlar, ben bile 
anlamıyorum. (Emrazı sariyei hayvaniye) yerine 
(Salgın hayvan hastalığı) dense ne olur? 

REİS — Efendim, maddelere geçiyoruz. 
Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hay

vaniye mücadelesine memur edilecek memurini fen
niye vesaireye verilecek yevmiyeler hakkında kanun. 

Madde 1. — Emrazı sariyei hayvaniye münteşiren 
hükümferma olduğu zamanda mıntıkai memuriyeti 
haricinde hastalığın izalesine muvakkaten memur edi
lecek etibbayı baytariyeye harcırah ve masarifi zaru
riyelerinden maada yevmiye mukabili şehrî altmış 
lira ve reislerine seksen lira maktu ücret verilir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Bir sual soracağım, bu
laşık hayvan hastalıkları hâlâ memleketin içerisinde 
var mıdır? Nerelerde vardır ve bunun temadisi ne
dendir, o mıntıkalarda baytar yok mudur? Oraya 
getireceğimiz baytarların oralarda istihdam edilme
leri lâzım gelmez mi? Değilse oraya memur edilip de 
fazla para vermekten kurtulmak daha iyi değil midir? 
Oralarını öğrenmek isterim. (Encümen cevap veremez 
sesleri) 

REİS — Vekâlet namına kimse gelmemiştir. 
KADRİ AHMET BEY (Siverek) — O halde mü

zakere edilemez. 
REİS — Encümende müzâkere ederken Hükümet

ten izahat aldıysanız izah ediniz Rahmi Bey. 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi, kanun lâyihasını encümen tetkik ettikten 
sonra artık Hükümetin malı olmaktan çıkar, encüme
nin malı olur. Encümen lüzumu kadar Heyeti Celileyi 
tenvir eder. Eğer encümen mazibata muharriri, şu ve
ya bu noktaya Hükümet cevap versin der ise o zaman 
nazarı itibare alınabilir. Yoksa mevzuu müzakere 
olan lâyiha encümenin malıdır. Encümen lüzumu 
kadar Heyeti Celileyi tenvir eder kanaatindeyim. 

REİS — Vehbi Bey, sualinizi tekrar buyurunuz. 
VEHBÎ BEY (Karasi) — Efendim, bulaşık hay

van hastalıkları hâlâ memleket dahilinde icrayı hük
mediyor mu? Ve nerelerde icrayı hükmediyor, ora
larda baytar yok mudur, eğer baytar varsa niçin şim
diye kadar arkası alınamamıştır? Oralarda memur 
yok mudur? İstihdam edilen baytarlar fazla mıdır? 
Eğer fazla ise oraya memur tayin etmek daha muva
fık değil mi? Fazla para vermekte ne mana var, ve 
bu hastalığın arkası ne vakit alınacaktır? 

SÜREYYA BEY (Ziraat Vekâleti Müsteşarı) — 
Efendim, malumu âliniz, memleketimizde Vebayı Ba
karî namiyle bir hastalık vardır. Vebayı Bakarî öte
den beri memleketimizde icrayı tahribat eden en bü
yük hastalıktır. Şarbon ve Hummayı kılaî ve buna 
mümasil bazı hayvan hastalıkları da mevcuttur. Bun
lar da muhtelif hayvanat üzerinde ve bilhassa hayva
natı bakariyede oldukça tahribat yapmaktadır. Fa
kat bunların içinde en mühimmi arz ettiğim veçhile 
Vebayı Bakarîdir. Vebayı Bakarî her sene memleke
timizde külliyetli tahribat yaptığı ve Rumel'iye kadar 
istilâ ettiği halde, Cumhuriyet İdaresinin Ziraat Ve
kâleti almış olduğu tedbirler sayesinde bu sene Mart
ta löhülhamd ilk defa olaraktan memleketimizde tek 
bir Vebayı Bakarî vakası kalmamıştır. Bunu büyük 
bir şerefle kaydediyorum. Şimdiye kadar biç bir mem
lekette Vebayı Bakarî kalmamıştır denilememiştir. 
Fakat büyük Meclisimizin Ziraat Vekâletinin yap
mış olduğu teşkilât sayesinde Mayıs ayında memle
kette Vebayı Bakarî kalmamıştır. Malumu âliniz ge
rek Musul ve gerek Suriye hududundan ve bilhassa 
İran ve Ermenistan'dan mütemadi surette yapılan 
hayvan münakalâtı dolayısıyle Vebayı Bakarî hasta
lığı memleketimizin Mardin, Diyarbekir ve Erzurum 
havalisiinde Haziran ayı zarfında zuhur etti. Lâzım-
gelen tedabiri ittihaz ettik. Bugünkü gün Kars, Er
zurum, Beyazıt, Erzincan, Trabzon ve Cenupta Mar
din, Siverek, Diyarbekir, Urfa, Malatya ve Cebelibe
reket'te Vebayı Bakarî mevcuttur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ardahan'da da deh
şetli surette hüküm sürmektedir. 

ZİRAAT MÜSTEŞARI SÜREYYA 
vamla) — Efendim, her hastalığı Vebayı 
buyurmayın Hayvanatta Vebayı Bakarî 
maada propotozmoz ve daha diğer 
ki, buna da ahali bilmediği için Vebayı 
lar. Vebayi Bâkarînin olduğu yerler; 
lerdir. Lehülhamd öyle tahmin ediyorurp. 
kın bir zamanda önüne geçeceğiz 
yerlerden kordon kaldırılmıştır. 

BEY (De-
ı Bakarî atıf 
hastalığından 

hastalıklar vardır 
Bakarî diyor-

ettiğim yer-
ki, pek ya-

Njtekim birçok 

arz 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Köylierde hayvan 
kahnadı ki, hastalık kalsın. 

ZİRAAT MÜSTEŞARI SÜREYYA BEY — Ve
bayı Bakarî tahribatı yüzde kırkı geçmez. Eğer Ru
meli tarafında olacak olursa % 50 - 6D'ı geçer. Bu
gün bütün telefatın yekûnu 4 000 ilâ 4 500 içerisinde
dir. Buralara 9 000 kilodan fazla serumj sevk edilmiş
tir. İsterseniz istatistiği vereyim, görünüzj 

Mesele, tedehhüş edecek bir raddedi değildir. Bir 
Âlinize arz serum darülistihzarı açıyoruz. Meclisi 

edeyim ki, bu felâketten biz büyük bir ders aldık. Ez
cümle bu hastalığı gelecek sene sıfıra indirmek için 
birtakım tedabir ittihaz ettik. Meselâ Diyarbekir'de 
de serum darülistihzarı yapmaktayız, fendik, Diyar
bekir ve Erzincan'da olmak üzere üç sirurn fabrikası 
olacaktır. Bundan maada bu hastalık bfeim memleke
timize hariçten girdiği için Suriye hududunda, İran 
hududunda ve Beyazıt civarında müteharrik üç he
yeti haytariye dolaştıracağız. Çünkü memleketimizde 
baytarlar müteferriktir. Memlekette Vebayı Bakarî 
zuhur ettiği zaman bunları teksif etmek için çok za
man geçiyor. Bundan maada birtakım depolar tesis 
ediyoruz. Vebayı Bâkarînin serumu bu memleketler
deki depolarda daknî surette bulunacaktır. Binaena
leyh tertibatımız mükemmeldir. Heye:i Celilenizden 
tahsisatımızın kabulünü rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Sualim ^eticesiz kaldı 
Reis Bey. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Emrazı 
sariyei hayvaniye yerine salgın hayvan hastalığı de
nilse daha iyi olmaz mı? 

ZİRAAT MÜSTEŞARI SÜREYYA BEY — Pe
ki efendim. Badema onu kullanalım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim müsteşar Be
yefendi yalnız hayvanatı bakariyede hastalık var bu 
yurdular. Diğer hayvanatta da, meselâ 
çide hastalık var mıdır? 

— 177 — 

koyunda, ke-



İ : 12 21 . 11 . 1341 C : 1 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Koyunda da, 
keçide de, mandada da, atta da vardır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) (Devamla) — Elyevm ta
dat buyurduğunuz yerlerde koyunda ve keçide de var 
mıdır? 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Koyun ve ke
çide de pastorilyüz denilen zatürree hastalığı vardır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Beyazıt'ta? 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Beyazıt'ta da 
vardır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Ben oradan bir iki ay 
evvel geldim. Hayvanatı bakarîyeden başkalarında 
bir hastalık yok iken koyun ve keçinin ihracı mene-
'dilmişti. Bunun bir zararı var mıdır? Çünkü bunun 
meni ihracı memleketin iktisadiyatı üzerine büyük 
bir darbedir. Bütün tüccarlar ve hayvanat sahipleri
nin elleri koynunda kalmıştır. Buna bir çare düşü
nüldü mü? 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Efendim, mü
saade buyurun. Bunun mikrobu en ziyade keçilerde 
yaşar. Binaenaleyh Tedabiri Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu mucibince hastalık olan yerdeki hayvanatı ka
milen abluka altına alırız. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Sıkı bir tetkik, teftiş 
ve muayeneden sonra, hasta olmayan hayvanatın ih
racına müsaade olunsa memleketin iktisadiyatı bu 
felâkiyetten kurtulur. 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Şefik Bey... 
Biz bu kordonları muayyen bir gün için vazediyoruz. 
Yani otuzuncu günü koyuveriyoruz. Biz bunları sıkı 
bir surette tutmaya mecburuz. Çünkü hastalığı sira
yet ettirmemek lâzımdır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şarkta karantina 
usulü beş aydan beri devam ediyor. Bu, Erzurum ik
tisadiyatını rahnedar etmiştir. Halbuki Vebayı Bafcarî 
yalnız öküzlerde vardır. Diğer hayvanatta olmadığına 
dair baytarlar rapor vermişlerdir. Buna rağmen Hü
kümet 2 - 3 ay bırakmamıştır. Eğer keçiler Vebayı 
Ba'karinin nakil ise şimdiye kadar niçin önüne geçil
memiştir? Bugün baytarların eline verilen serumu 
zerk etmek için enjektör yoktur. 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Zeki Beyefen
di, zatıâliniz münferit bir iki va'ka biliyorsunuz. Fakat 
bendeniz istatistik ile arz ederim M, bugün baytar
ların elinde iki binden fazla enjektör vardır. Askerî 
ve mülkî baytarlar birlikte çalışıyorlar. Memleketi
mizde şimdiye kadar böyle harikulade bir şekilde ça
lışılmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Biz bunlara mem
nun oluruz. Fakat yapılan muameleye gözlerimle şa
hit oldum. Baytarların elindeki enjeksiyon makine
leri işlememiştir. Hakikati söylüyorum. Baytarlar 
bundan kemali teessürle bahsetmişlerdir. 

MÜSTEŞAR SÜREYYA BEY — Doğrudur. Bir 
iki yerde enjektör bozulabilir. Buna Ziraat Vekâleti 
ne yapsın? Benim depom var, mütemadiyen enjektör 
dağıtıyorum, serum dağıtıyorum. Baytarlar geceli 
gündüzlü çalışıyorlar vekâlet daha ne yapabilir? Rica 
ederim tahsisatı bu verilen teklif dahilinde kabul bu
yurunuz. Çünkü baytarlar çok müşkül mevkidedirler. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
TUNALI HİLMİ (Zonguldak) — Reis Bey, tak

ririm okunsun. 
REİS — Tunalı Hilmi Beyin takriri okunacaktır. 

Riyasete 
Emrazı sariyei hayvaniye yerine hayvan salgın

ları, Vebayi Bakarî yerine sığır vebası, hayvanatı ba-
kariye yerine bir kelime ile sığır denilmesini elhasıl 
lâyihanın Türkçeleştirilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
' Tunalı Hilmi 

(Lâyiha Encümenine sesleri), (Maarif Encümeni
ne sesleri) 

REİS — Nazarı dikkate alınırsa encümen bura
da tadilâtını yapar. Nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Naza
rı dikkate alınmamıştır efendim. Maddeyi reye vaz 
ediyorum, kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kordonların muhafazasına ve em
razı saireyi hayvaniyenin indifaına memur edilecek 
zabıtanı askeriye ve mülkiye memurları hakkında 
dahi maddei sabıka ahkâmı caridir. Efradı askeriye
ye ve jandarmalara yevmî yirmi beşer kuruş verilir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddeler mucibince 
tediye edilen mebaliğ badettahakkuik Ziraat Vekâleti
nin emrazı sariyei hayvaniye tahsisatından tediye olu
nur. 

REİS — Reye arz ediyorum.- Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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REİS — Kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reye vaz ede
ceğim. (İstemez sesleri). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tahsi
satı tazammum etmiyor. 

REÎS — Efendim... Heyeti Umumiyesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Heyeti Umumiyesi kabul edilmiştir. 

2. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında (1/27) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Muvazenei Maliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REÎS — Efendim... Şûrayı Devlet Kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Dördüncü fasıl — İdarei davaların usulü muha
kemesi : 

Madde 24. — İdarî davalar arzuhal ile ikame olu
nur ve işbu arzuhaller Şûrayı Devlet Reisine verilir. 

Arzuhalde davanın esası, ile müstenit olduğu de-
lâilin. hulâsası ve tarafeynin isim ve şöhreti ve efrat
tan olan tarafın ikametgâhı derç ve beyan ve evrakı 
sübutiye var ise zikredilmekle beraber asılları veya 
suretleri rapt ve arzuhal ile merbutatının mukabil ta
raf adedince bir sureti dahi ita olunur. Arzuhal ile 
davaya müteallik her nevi evrakın Şûrayı Devlete 
gönderilmek üzere alâkadaranın bulundukları mahal
lerin en büyük mülkiye memurlarına itası caizdir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, bu kanunun 
bazı maddelerinde (arzuhal ve istida) kullanılmıştır. 
Encümeniniz buradaki arzuhal tabiri yerine (istida) 
kelimesinin kabulü suretiyle bu maddeyi tashih et
mek istiyoruz efendim. Bir de efendim, aşağıda «ve 
evrakı sübutiye varsa zikredilmekle beraber asılları 
veya suretleri» vardır. Biz orada istidanın verildiği 
daire veya makamca musaddâk dedik. Tasdik olun
mayan bir suretin tabiî kıymeti olamaz. Onun için 
müsahhah olarak maddeyi riyasete takdim ediyo
rum, o suretle tashih buyurulsun. 

REİS — Efendim, müsahhah şekli okuyoruz : 
Madde 24. — İdarî davalar istida ile ikame olu

nur. İşbu istidalar Şûrayı Devlet Reisine verilir. 
İstidada davanın esası ile müstenit olduğu delâilin 

hülâsası ve tarafeynin isim ve şöhreti ve efrattan 
olan tarafın ikametgâhı derç ve beyan ve evrakı 
sübutiye var ise zikredilmekle beraber asılları veya 

istidanın verildiği daire veya makamca | musaddak 
suretleri rapt ve istida ile merbutatının jmukabil ta
raf adedince birer sureti dahi ita olunur. İstida ile 
davaya müteallik her nevi evrakın Şûrayı Devlete 
gönderilmek üzere alâkalaranın bulundukları mahal
lerin en büyük memurlarına itası caizdir.! 

REİS — Efendim, söz isteyen yoktur. Reye arz 
ediyorum, kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Madde encümenin tjeklifi veçhi
le kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Şûrayı Devlete bir muamele veya 
kararı aleyhinde bidayeten veya temyizen ikamei da
va müddeti altmış gündür. İşbu müddeti o muamele 
veya kararın alâkadara tebliği lâzımgölen ahvalde 
tebliğ tarihinden ve tebliği icabetmedıiği 1 takdirde ıt
tıla tarihinden başlar. Bir muamele veyaj kararı ida
renin tasdiki için alâkadar tarafından mifevk mercie 
müracaat müddeti dahi kezalik altmış gündür. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Malumu ihsanınız Mec
lisi İdare kararlarının tebliğine dair İdajrei Umumi-
yei Velâyat Kanununda bir madde yojktur. Yalnız 
Mecalisi idare 'bir karar ittihaz eder. i Binaenaleyh 
onun tebliği için maddei kanunıiyede sajrahat olma
dığından (her nevi idarî muamele ve ıjnukarreratın 
alâkadarlara usulen tefhim veya tebliğindjen) ibaresini 
koymak üzere maddeyi bu suretle tashijı ettik. On
dan sonra efendim, maddede «'kararın alâkadara teb
liği lâzımgelen ahvalde tebliği tarihinden ve tebliğ 
icabetmediği takdirde ıttıla tarihinden başlar» deni
yor. Hangi ıttıla tarihinden? Biz onu altjmış gün ol
mak üzere tashih ettik. Eğer müsaade buyurursanız 
müsahhah olarak bir suretini takdim edijyorum. Ona 
göre reye vazolunsun. 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Dofcsajı gün çok 
değil mi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Doksan djeğil, altmış 
gündür. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Altmış £ün de çok
tur. 

REİS — Müsahhah şekil okuyoruz : 

Madde 25. — Her nevi idarî muameljs ve mukar-
reratın alâkadarlara usulen tefhim veya tebliğinden 
ve vazifei idariyeyi ifa vesilesiyle vuikkıbulan ef'al 
hakkında icraya ıttıla tarihinden itibaren} alâkadarla
rın kazai idarî tarikiyle Meclisi idare [veya Şûrayı 
Devlete ikamd dava müddeti kavanini 
muayyen olmayan ahvalde altmış gündür 

Mecalisi idare ile kanunen hakkı 
mercilerden kazayı idarî tarikiyle sadır fclan mukar-
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rerat aleyhinde Şûrayı Devlete temyizen müracaat I 
müddeti dahi kezalik kavanini mahsusa ile muayyen 
olmayan ahvalde mükarreratı mezkûrenin tarihi teb
liğinden itibaren altmış gündür. 

REİS — Reye arz ediyorum efendim. 
BESİM BEY '(Mersin) — Efendim... Burada teb

liği lâzımgelen ahvalde deniyor. Tebliği lâzımgelen ve 
gelmeyen noktalar hangileridir? Encümen bunu lüt
fen izah etsin. Sonra ikinci mesele; İcap etmediği tak
dirde ıttıla tarihinden diyor. Ittıla tarihi ne demek- I 
itir? Bunun hakkında da izahat verilsin. Acaba ıttıla I 
tarihi, tebliğ midir ve tebliği lâzım gelen ahval ile lâ
zım gelmeyen ahval neden ibarettir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Tebliği lâzım gelen ah
val; yukarıda devaii mezlkûrenin Hükümetçe ne su
retle tebliğine dair bir madde vardır. Tebliği ieabet: 

meyen ahval; meselâ bir yangın vardır. Bir taraftan 
yangının dairei sirayetini menetmek için kuvvei ic-
raiye memurları orada birtakım evleri yıkarlar ve bu I 
evleri yıktıkları vakit idare memuru bir tebligat ic- I 
rasına ihtiyaç görmez, çünkü felâket anidir, anî te-
tabir ittihaz etmek lâzımgelir. Bu evin hariçte bir sa- I 
bibi bulunur, sahibi geldiği vakit icraya tebliği, teb- I 
üğ tarihinden itibaren altmış gündür. Malumu âliniz 
tebliği icabeden ahval altmış günde icra edilebilir ya
ni icraya ıttıla edilir. I 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, ahkâmı umu-
miyede hükümler veya kararlar icraî olursa tebliğ I 
edilir. İdarî olursa tefhimi lâzımgelir. Binaenaleyh I 
bunu öyle yapmak için tebliği tarihinden demek, it
tıradı muhafaza etmek mümkün değildir. Yani tebliğ 
ve tefhim tarihinden dense muvafık olmaz mı? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, tebliği icap 
edenler, tebliği tarihinden olacaktır. Zaten tebliği ve I 
tefhimi tarihinden olduğunu yukarıda izah ettik ve I 
bunu böyle tashih ettik. I 

BESİM BEY (Mersin) — O halde iyi efendim. 
REİS — Efendim, encümenin teklifi veçihile mad

deyi reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Ka!bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — Mehli istinaf ve temyizin inkızasiy-
le hakkı istinaf ve temyiz sakıt olur. Fakat tarafeyn
den biri müddeti zarfında istinaf ve temyiz eylediği 
halde, onun davası fasıl ve rüyet olununcaya kadar 
diğer tarafın müddeti istinaf ve temyizi munkazi ol
sa bile istinaf ve temyiz etmeye salâhiyeti vardır. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Müsaade buyurulursa 
efendim, madde hakkında söyleyeceğim. Bu kanunda I 

deavi için istinaf kaydı kaldırılmıştır. Zaten bütün 
dairelerinizde istinaf derecesi kaldırılmıştır. Onun 
için maddenin «mehili temyizin inkizasiyle hakkı 
temyiz sakıt olur. Temyiz eylediği halde anın davası 
fasıl ve rüyet olununcaya kadar diğer tarafın müd
deti temyizi munkazi olsa bile temyiz etmeye salâhi
yeti vardır:» şekillinde (istinat) kelimelerimi kalldiirarak 
kabulünü rica ediyoruz. (Kabul sesleri) 

REİS — Encümenin teklifi veçhile maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — İdarî davalardan dolayı doğrudan 
doğruya Şûrayı Devlete müracaat olunduğu takdirde 
işbu kanunda gösterilen mühletlere, tarafeynin bu
lunduğu mahallin buud ve mesafesine göre Usulü 
Muhakemei Hukukiye Kanunu mucibince zam icra 
olunur. 

REİS — Efendim, reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 28. — Yirmi dördüncü madde mucibince 
müddei tarafından ita olunan evrak suretleri evvel 
emirde mukabil tarafa tebliğ edilir. Müddeialeyh on 
beş gün zarfında müdafaanamesiyle evrakı sübutiye-
sini ve bunların tebliği üzerine müddei dahi kezalik 
on beş gün zarfında cevapnamesiyle evrakı sübutiye-
sini verir. Cevapname ve teferruatı dahi müddeialey-
he tebliğ ederek o dahi on beş gün zarfında ikinci 
bir müdafaaname ita eder. Bundan fazla tebligatı tah
ririye icra olunmaz. Bu müddetler deavi dairesince 
ledelhace temdit olunabilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim. Reye arz 
edeceğim. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 29. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak 
hususattan dolayı kablelmuhakeme tarafeyne bir ih-
barnE.me ile yevmi muhakeme tebliğ olunur. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Maddeyi Adiye Encü
meni ile müzakere ettiğimiz zaman Adliye Encümeni
nin maddesini kabul etmedik. Hükümetin teklif etti
ği maddeyi kabul ettik. Çünkü tahriren müracaat et
meyen rnüddeialeyhin muhakemesine gıyabî olarak 
bakılır diyor. Onun için bu suretle tashihe mecbur 
olduk. Hükümetin maddesinin aynen kabulünü rica 
ederiz. 

REİS — Efendim, Hükümetin teklifini okuyoruz. 
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Madde 29. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak 
hususattan dolayı kablelmuhakeme müddeİye ve mü-
dafaları tahriren beyan edilmiş olan müddeıaleyhe 
yevmi muhakeme bir ihbarname ile bildirilir. 

REİS — Bu maddenin reye konmasını encümen 
teklif ediyor. 

ZÜLFÎ BEY (Diyarbekir) — Adliye Encümeni 
ne diyor? Dinleyelim. 

BESİM BEY (Mersin) — Son tadil Adliye Encü-
meninindir. Evvelâ o reye konmalıdır. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin maddesini 
reye koyacağız. Kabul edilmezse o zaman Hüküme
tin teklifini reye vazederiz (Adliye Encümeninin 29 
ncu maddesi tekrar okundu). Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. Hükümetin teklif ettiği maddeyi reye arz 
edeceğim. (Hükümetin teklif ettiği madde tekrar 
okundu) kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Müddeileyh bir şahsın dahili dava 
edilmesini talep eylediği halde Usulü Muhakamei 
Hukukiye Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

REtS — Söz isteyen yoktur. Reye arz ediyorum. 
Kabul edenler et kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Derdesti rüyet bulunan davaya şah
sı salis tarafından müdahale davası ikame edilebilir. 
Heyet tarafından tayin olunacak kısa bir müddet 
zarfında cevap verilmek • üzere müdahalei dava isti
dası alâkadarana tebliğ olunur. Müdahale davası tet-
kikatı hitam bulan davanın hükmünü tasdik etmez. 

MÜNİR BEY (İzmir) —"- Müsaade buyurulursa 
bir tashih vardır. Arz edeyim. Burada (müdahalei 
dava istidası) yerine (dahilî dava istidası) olacak. 
Maddenin sonundaki (hükmünü tasdik etmez) fıkrası 
da (hükmünü tehir etmez) olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde tekrar okuyoruz: 
Madde 31. — Derdesti rüyet bulunan davaya şah

sı salis • tarafından müdahale davası ikame edilebilir. 
Heyet tarafından tayin olunacak kısa bir müddet zar
fında cevap verilmek üzere dahili dava istidası alâka
darana tebliğ olunur. Müdahale davası tet'kikatı hi
tam bulan davanın hükmünü tehir etmez. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reye arz ediyorum. 
Kabul, edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Madde 32. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak 
idarî davalar evvelemirde Deavi dairesince tetkik ve 
tahkik ohmaraJk neticesini havi tanzim olunan rapor, 

evrakı ile beraber heyeti aleniyeye tevdi pİufıur. Dea
vi dairesinde rüyet olunacak hususat, heyetince lü
zum görüldüğü takdirde, azasından iki zajt ve bir mu
avinden mürekkep bir komisyonda tetkik ve tahkik 
ettirilir. i 

REİS — Reye vaz ediyorum. Kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler... ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Gerek deavi dairesinde gerek heye
ti aleniyede muhakemât esasen tahriridir. Deavi dai
resince lüzum görüldüğü halde tarafeynden izahatı 
şifahiye alınabilir. Heyeti aleniyede tarafeynin ifa
datı şifahiyede bulunmaya halkları vardıf. Fakat ifa
datı şifahiyeleri ifadatı tabririyelerini izajha münhasır 
olur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Deavi dairesinde ve heyeti aleniye
de deavinin 'niyeti sırasında yeniden ibraz ve derme-
yan olunan evrak ve ifadatı tahririye evlvelce irae ve 
serdine irrikân ve mahal olmadığına veya âdemi itya-
nı bir özrü sahihten neşet ettiğine kanaat hâsıl olur
sa kabul olunup tarafı diğere tebliği edilir. Tarafı 
diğer dahi heyetçe tayin edilecek mehil zarfında ce-
vapnamei ita edebilir. Bunun üzerine ya doğrudan 
doğruya meseleye karar verilir yahut keyfiyet tetkik 
ve tahkika havale olunur. 

MÜNİR. BEY (İzmir) — (Ademi tijfani) sökünde 
yazılmıştır. Ademi ityanı olacaktır. 

REİS — Efendim, kelimeyi tashih ile maddeyi 
reye arz ediyorum. Kabul edenler ellerimi kaldırsın. 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — İspatı tnüddea zımnında 
han evrak veya mühür ve imza diğer 
olunmaz veya inkâr olunur veya salhtety 
lirse Usulü Mühakemei Hukukiye Kahunu 
tatbik olunur 

REİS — Maddeyi kabul edenler 
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Esnayı muhakematta 
yeneye lüzum görüldüğü halde Usulı. 
Hukukîye Kanunu mucibince muamele 
ve muayeneye dair verilen kararlar ile 
ve muayeneyi havi tanzim kılınan ra; 
ne tebliği lâzımdır 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, 
cümeni (neticeyi keşif ve muayeneyi 
lınan raporların tarafeyne tebliği 

ıpo^la 

havi 
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Halbuki Müdafaai tahririyede (bulunanlara tebliğ olu
nacağı, müdafaatı tahririyede bulunmayanlara tebliğ 
olunmayacağı için hükümetin maddesmi daha sarih 
gördük. O maddenin kabulünü rica ediyoruz. 

'REİS — Efendim, evvelâ Adliye Encümeninin 
maddesini reyinize arz edeceğim. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

ZÜLFÎ BEY (Diyarbekir) — Reis Beyefendi... 
Adliye Encümeni de reyini izah etsin. Burada maz
bata muharriri yok, kimse yok. 

MÜNİR !BEY {İzmir) — Müştereken yaptık efen
dim. 

REİS — Efendim, hükümetin 36 ncı maddesini 
okuyoruz. 

Madde 36. — Esnayı muhakematta keşif ve mua
yeneye lüzum görüldüğü halde Usulü Muhakemei 
Hukukiye Kanunu mucibince muamele olunur Ke
şif ve muayeneye dair verilen kararlar ile neticei 
keşif ve muayeneyi havi tanzim kılınan raporların 
müddeiye ve müdafaatı tahririyede bulunmuş olan 
müddeialeyhe tebliği lâzımdır 

REİS — Efendim Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

iMadde 37. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun altmış ikinci maddesinde muayyen esbaba 
binaen deavi daire ve heyeti aleniye azasıyle keşif 
ve muayeneye memur olacak ehli hibre ve vukuf red-
dolunabiliır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 38. — Deavi dairesiyle heyeti aleniyede 
müdafaai tahririyede bulunmuş olanlar hakkında ve
rilen hükümler, şifahen ifade ve müdafaada bulun
muş olsunlar, olmasınlar, vicahidir. Müdafaai tah
ririyede bulunmamış olanlar hakkında verilen hü
kümler gıyabîdir. 

REÎS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edil
miştir efendim. 

Madde 39. — Hükümler tarafeyne ve devairi hü
kümete idarî şekilde ve efrada Usulü Muhakemei 
Hukukiye Kanunu dairesinde tebliğ olunur. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Kabul olunan 24 ncü 
madde mucibince hükümet de efrat gibi istida 'ile 
Şûrayı Devlete müracaat edebileceği için tebliğ bir 

suretle olacaktır. Binaenaleyh (devairi hükümete ida
rî şekilde ve efrada) fıkrasının tayyını ve yerine 
(tarafeyne) kelimesinin ilâvesini Encümeniniz kabul 
etmiştir. Bu suretle kabulünü rica ederiz. 

REİS — Efendim, Encümenin yeni teklifini oku
yoruz. 

Madde 39. — Hükümler tarafeyne Usulü Muha
kemei Hukukiye Kanunu dairesinde tebliğ olunur. 

Efendim, maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Gıyabî hükümler kabilî itirazdır. 
İtiraz müddeti hükmü gıyabînin tarihi tebliğinden iti
baren otuz gündür. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyo-: 
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Davayı hâdise ayrıca istida ile 
ikâme olunur. Heyet tarafından tayla olunacak kısa 
bir müddet zarfında cevap verilmek üzere istida alâ-
kadarana tebliğ edilir. Davayı hâdiseye davayı asliye 
ile beraber hükmolunur. Ancak davayı hâdise müs-
tacelen bir karar ittihazını icap eylediği halde davayı 
hâdise asliyeden evvel fesholunur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 42. — Şûrayı Devletin idarî davalar hak
kında lâhik olan hükümler aleyhinde (Usulü Muha
kemei Hukukiye Kanununa tevfikan ittirazıligayir 
davaları ikame olunabilir. Şûrayı Devletten vicahen 
ita edilen veya gıyaben lâhik olup ta itirazı alelhü-
küm müddeti mürur etmiş olan hükümler hakkında 
esbabı âtiyeden dolayı bir defaya mahsus olarak iadei 
muhakeme talep olunabilir. 

Evvelan : Bir idarî dava hakkında hüküm veril
dikten sonra tarafeynin zat ve sıfatları tebeddül ve 
tegayyür etmediği ve iddiaları eski davalardan ibaret 
bulunduğu velhasıl hükmü sabıka mugayir mücedde-
ten bir karar suduruna kanunen 'sebep olabilecek bir 
madde zuhur etmediği halde onun hilâfına hüküm ve 
karar verilmesi, 

Saniyen : Davanın esnayı niyetinde hasım tarafın
dan zuhur etmiş ve hüküm ve karara tesiri olmuş bir 
hilenin vuku bulması, 

Salisen : Hüküm ve karara esas ittihaz edilmiş 
olan evrak ve senedatın badelhüküm sahte olduğu ik
rar edilmiş olması, 
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Rabian : Hükme medar olup hasım tarafından 
kefmolunmuş veya ettirilmiş bazı evrak ve senedatın 
badelhüküm ibraz olunması, 

Hamisen : Deavi dairesiyle heyeti âleniyenin su
reti teşekkülü ve usulü tetkik ve muhakemesi ve ni
sabı müzakeresi hakkında işbu kanunun on üçüncü, 
on dördüncü, yirmi sekizinci ve yirmi dokuzuncu, 
otuzuncu, otuz birinci, otuz ikinci, otuz üçüncü mad
delerinde muharrer ahkâma ademî riayet. 

tadei muhakeme müddeti otuz gündür. Bu müd
det hasmın hilesinin ve evrak ve senedatın sahteliği
nin tahakkuk eylediği ve evrakı mektumenin ele ge-
içrildiği günden ve esbabı saire için hükmü vicahi 
ise tarihi tebliğinden, gıyabî ise itirazı alelhüküm 
müddetinin hitamından itibaren cereyan eder. 

MÜNİR BEY (izmir) — Efendim, o maddeler 
değişmiştir. İdarî davalarda mecalisi idareye hakkı 

> 
kaza verildiği için buradaki (Şûrayı Devlet) kaydını 
kaldırmak suretiyle maddeyi tashih ettik, eğer müna
sip görürseniz (Şûrayı Devlet) kelimesinin tayyı sure
tiyle maddeyi kabul buyurunuz. 

REİS — Maddenin şekli musahhahı okunacak
tır : 

Madde 42. — İdarî davalar hakkında lâhik olan 
hükümler aleyhinde Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununa tevfikan itirazıligayir davaları ikame olu
nabilir. Vicahen ita edilen veya gıyaben lahik olupta 
itirazı alelhüküm müddeti mürur etmiş olan hüküm
ler hakkında esbabı âtiyeden dolayı bir defaya mah
sus olarak iadei muhakeme talep olunabilir : 

Evvelen : Bir idarî dava hakkında hüküm veril
dikten sonra tarafeynin zat ve sıfatları tebeddül ve 
tegayyür ötmediği ve iddiaları eski davalardan ibaret 
bulunduğu velhasıl hükmü sabıka mugayir mücedde-
ten bir karar suduruna kanunen sebep olabilecek bir 
madde zuhur etmediği halde onun hilâfına hüküm 
ve karar verilmesi. 

Saniyen : Davanın esnayı rüyetinde hasım tara
fından zuhur etmiş ve hüküm ve karara tesiri olmuş 
bir hilenin vuku bulması. 

Salisen : Hükve karara esas ittihaz edilmiş olan 
evrak ve senedatın badelhüküm sahte olduşu ikrar 
veya ispat edilmiş olması. 

Rabian : Hükme medar olup hasım tarafından 
ketmolunmuş veya ettirilmiş bazı evrak ve senedatın 
badelhüküm ibraz olunması.. 

Hamisen : Deavi dairesiyle heyeti aleniyen'in su
reti teşekkülü ve usulü tetkik ve muhakemesi ve ni
sabı müzakeresi hakkında işbu kanunun onbirinci, 

öndÖrdüncü, yirmidökuzuncu, otuzuncu, otusabirmci, 
otuzüçüncü, ötuzbeş'inci maddelerinden rruharrer ah
kâmı riayet edilmemesi. 

tadei muhakeme müddeti otuz gündür. Bu müd-
müddet hasmın hilesinin ve evrak ve senedatın sah
teliğinin tahakkuk eylediği evrakı mektumenin ele 
geçirildiği günden esbabı saire için lıükü^n vicahi ise 
tarihi tebliğinden, gıyabî ise itirazı alelhüküm müdde-: 
tinin hitamından itibaren cereyan eder. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde reyiniz^ arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... ^Cabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Esnayı muhakemede vçya badelhü
küm efrattan olan tarafın vefatı veyahuŞt zat ve sı
fatça tebeddülü halinde Usulü Muhakemei Hukukiye 
Kanununun ahkâmı tatbik olunur. 

REÎS — Efendim, reye arz ediyorum. [Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 44. — İdarî davalar hakkında lâhik olan 
hükmün esbabı mucibeyi muhtevi buiunmjası lâzımdır. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul j edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfşn el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Şûrayı Devletçe temyizen tetkik' 
olunacak muharreratta esbabı nakziye : 

Evvelâ; işe salâhiyet haricinde bakılnjıış olmak, 
Saniyen; Kanun ve nizama muhalif karar veril

miş bulunmak,, 
Salisen; usulü mevzuaya riayet edilmemiş olmak

tan ibarettir. 
MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, «Evvelen; işe» 

den sonra bir (vazife ve) ilâve edilecekti]:. 
REİS — Şekli musahhahı okunacaktjr : 

Madde 45. — Şûrayı Devletçe temyizen tetkik 
olunacak muharreratta esbabı nakziye : ; 

Evvelen; işe vazife ve salâhiyet harjeinde bakıl-. 
mış olmak, 

Saniyen; kanun ve nizama muhalif kfcrar verilmiş 
bulunmak, 

Salisen; Usulü mevzuaya riayet edilm|emİş olmak-; 
tan ibarettir, 

REİS — Efendim... Maddeyi tashih veçhile ka-: 
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabuji etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Tashihen kabul edilftıiştir. 

Madde 46. — Şûrayı Devlete dava iklime olunma
sı ve Şûrayı Devletin hükümlerine karşı tUruku muay-
yenei kanuniyeye müracaat edilmesi icrayı tehir et-: 
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mez. Ancak deavi dairesince yahut heyeti aleniyece 
tehiri icraya karar verilebilir. Fakat kavanini mahsu-
sanın tehir ve ademi tehiri icraya müteallik ahkâmı 
mahfuzdur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Deavi heyeti aleniyesinde sükûn 
ve inzibatı muhil ahval ve harekât vukuunda Usulü 
Muhakemei Hukukiye Kanununun otuzsekizinci ve 
otuzdokuzuncu ve kırkıncı maddeleri mucibince 
muamele olunur. 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

ıMadde 48. — İdarî davalar hakkında Şûrayı Dev
letten sadir olan hükümler hiç bir makamın tasdikine 
muhtaç olmaksızın lâzımü infaz olup icra dairelerin
ce alelusul tenfiz olunur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

iMadde 49. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — İşbu Kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

'MÜNİR BEY (İzmir) — Yanlış oldu efendim. 
(İcra Vekilleri Heyeti Reisi) olacak. 

Madde 50. — İşbu Kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti Reisi memurdur. 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde tashihen 
reye arz ediyorum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umum'iyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin yedinci maddesindeki lâyi-
hayi okuyacağız. 

3. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta kalan 
ümera ve zabıtanın iktidarlarına göre orduda muavin 
olarak istihdam veya mektep muallimliklerine tayin
leri hakkında (2/185) numaralı teklifi kanunisi ve 

Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları (1) 

REİS — Efendim, Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçi
yoruz 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim... Birinci mad
dede bir tashihat vardır (bizzarur) kelimesi (bizzaru-
re) olacaktır. 

Açıkta Kalan Ümera ve Zabitan Tahsisatları 

Hakkında Kanun 
Madde 1. — Kendi sunu taksirleri olmayıp mün

hasıran kadro dolayısıyle açıkta kalan berrî, bahrî, 
havaî, jandarma erkân, ümera ve zabitan, mensubin 
ve memurini askeriyeye üç ay müddetle rütbelerine 
mühassas maaş ve tahsisatı fevkalâde tam olarak ita 
kılınır. 

Vekâleti aideleri bu müddet zarfında mumaileyhim 
zabitanı tercihen ve takdimen sınıfları münhalâtına 
tayine mecburdurlar. Üç ay zarfında münhal buluna
madığı cihetle bizzarure bir hizmete tayin edilemeyen 
salifüzzikir erkân ve ümera ve zabitan ve mensubini 
askeriye ahkâmı sabıka dairesinde maaş ve tahsisat 
alırlar. Ancak vekâleti aıideleri açıkta bulunan zabıtanı 
tamamen yerleştirinceye kadar kadronun muhafaza-
sıyle beraber sınıfları dahilindeki mahallere terfiat 
dahi yapamayacaklardır. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu Kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 . — İşbu kanun 1 Kânunusani 1341 ta
rihinden itibaren merüyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin 8 nci maddesine geçiyoruz: 

(1) Zaptın nihayetine merbuttur. 
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4. — Tekaüt Kanununun neşrinden evvel velileri 
vefat eden memurini mülkiye evlâtlarından, kanunun 
neşrinden sonra maaş tahsisi için müracaat edenler 
hakkında ne yolda muamele edileceğinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (31215) numaralı tezkere ve 
K^avanini Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
vkr mı? {Hayır sesleri) Tefsir şeklini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kildırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin 9 ncu maddesinin müzake
resine geçiyoruz : 

5. — / Teşrinisani 1340 tarihinden evvel posta ve 
telgraf hidematına dahil olan memurini muvakkate-
nin sureti tavzifleri hakkında (11554) numaralı ka
nun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni mazbata
sı. (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

1 Teşrinisani 1340 Tarihinden EVvel Posta ve Telgraf 
Hidematına Dahil Olan Memurini Muvakkatenin 

Sureti Tavzifleri Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel 
posta ve telgraf hidematına dahil olan memurini mu
vakkate bir defaya mahsus olmak üzere Posta ve 
Telgraf Memurin Nizamnamesinin üçüncü maddesiy
le onuncu maddesinin saniyen fıkrası hükmünden is-
tİsnaen meslekî bir imtihana tabi tutulmak sartıyle 
tavzif olunurlar. 

REÎS — Söz İsteyen yok, reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REÎS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu Kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir; 

İkinci müzakeresi bilâhara yapılacaktır. 
REÎS — Efendim, ruznameriin onuncu maddesi

ne geçiyorum : 

(7) Zaptın nihayetine merbuttur. 
(2) Zaptın nihayetine merbuttur. 

6. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; muamelâtı kır
tasiyenin haddi asgarisine tenzili ve müracaat ve ta
kibi şikâyet kalemi teşkili hakkında (2/415) numaralı 
teklifi kanunisi ve reddine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Okunacaktır. | 
i 

(Mazbata okundu) 
Tefsir Fıkrası i 

22 Kânunusani 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Ka« 
nununun neşrinden evvel velileri vefat edenlerden 
müracaat edeceklere mezkûr kanunun tarihi neşrinden 
itibaren maaş tahsis olunur 

REÎS — Söz isteyen var mı? 
ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendi|m, Dahiliye 

Encümeninin mazbatasında gayet büyüfc| bir tezat 
vardır. Bir defa Dahiliye Encümeni idaredeki me
murinde tezebzüp ve kırtasiyeciliği aleneı̂  izhar edi
yor. Ve bunun da memurların fazlalığından olduğu
nu kaydediyor. Saniyen bunun önüne geçilmesi için 
bir çare göstermiyor. Ne bu maddeyi kalbul ediyor 
ve ne de çarei hal gösteriyor. Çarei hal ise, bunu 
bütün vilâyetlere tamim ile bildirmektir^ diyor, işte 
bu da, kırtasiyecilik içinde bir kırtasiyeciliktir. Mer
kezden umum vilâyetlere tamun etmekle de, bir kır-̂  
tasiyecilik daha ihdas ile vakit geçirildiğiıne kani olu
yorum. Encümen ya bu maddeyi kabul «itsin veyahut 
başka bir yol göstersin. 

REÎS — Efendim, bu mazbatayı reyinize arz edi-f 
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-; 
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ZÜLFÎ BEY (Diyarbekir) — Efencfim, Şûrayı 
Devlet Kanununun üç maddesi Encümjende olduğu 
halde heyeti umumiyesirii reye koydunuz ve kalbul 
edildi. Böyle karar verilir mi? 

REÎS — Encümen ihtar etmediği için reye kon-i 
muştur. O maddeleri ayrıca kabul ederiz. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Reis Bey, 
efendi, bazı maddeleri Encümende bulunan bir lâyiha! 
kanuniyenin heyeti umumiyesinin reye konması oi-
zamnamei dahiliye münafidir. Binaenaleyh bu kararın 
keenlemyekün addedilmesi lâzımgelir, bu noktai naza;̂  
rı dikkatinize arz ederim. 

REÎS — Efendim, sehven reyi âlinize arz edil
miştir. O maddeler geldikten sonra tekrar heyeti 
umumiyesini reyinize arz edeceğim. 

FERÎDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) 4 Y a ûi sehiv
dir. 

(1) Zaptın nihayetine merbuttur. 
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REİS — Evet. 
Efendim, ruznamenin onbirinci maddesine geçi

yoruz. 
7. — Mahallî iskânlarını bilâ mezuniyet tebdil ey

leyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında (1/558) 
numaralı kanun lâyihası ve Mübadele, İmar ve İskân 
ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelerin müzake
resine geçiyoruz : 
Mahallî İskânlarını Bilâmezuniyet Tebdil Eyleyen 

Muhacir ve Mültecilerle Aşair Hakkında Kanun 
Madde 1. — Gerek kendi arzularıyle ve gerek 

bir zaruret veya muahede dolayısıyle Türkiye'ye ge
lip kabul edilen ve badema gelecek olan mübadil veya 
gayriimübadil bilumum muhacir ve aşair ve mülteci
ler hükümetçe gösterilmiş veya gösterilecek olan is
kân mahallerinde beş sene müddetle oturmaya mec
burdurlar. 

Bunlar vekâleti aidesinin müsaadesi lâhik olma
dıkça hiç bir suretle iskân yerlerini terkedemezler. 
Muvakkaten berayi maslahat mahallî iskânlarından 
İnfikâkleri oralarını terk mahiyetinde olmamak meş
ruttur. iskân mahallerini bu şerait hilâfına olarak 
terkedenler iade olunurlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Encümen biraz izahat versin. Beş sene müddetle otur
mak ne demektir? Ne gibi hukuk takyit olunuyor, ne 
gihi hukuk takyit olunmuyor? Bunun için izahat ver
sinler. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, memlekete mübadeleten gelenlere veyahut 
gayri mübadil olarak birçok vatandaşlara ikamet ma
halleri gö'steriliyor ve bu yerler tespit olunuyor. Ken
dileri adiyen iskân olunuyor yani ev veriliyor, âlâtı 
ziraiye ve arazi, tohum veriliyor; ve bir kısım iaşe 
veriliyor. Bunlardan birçokları kendilerine gösteri
len bu mahallî iskâna iskân ettirildikten sonra baş
ka bir mahalden bir boş yer bulmak veyahut evvelce 
gelmiş olan hemşehrisinin veya akrabasının yanına 
gitmek istiyorlar. Bu suretle memleket içinde daimî 
bir muhaceret devam edip gidiyor. Bunu men etmek 
için adiyen iskân edilen adamların o mıntıkada be-
hemahal beş sene tavattun etmeleri mecburî tutul
muştur. Çünkü, verilen arazi ile meskenler kendile
rine tapusu verilerek tamamen temlik edilmemiştir. 
Satıp arazisiz, evsiz kalmasınlar diye muvakkaten is-

(1) Zaptın nihayetine merbuttur. 
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kân mahiyetindedir. Beş sene sonra temliki kati yapı
lacaktır. O zamana kadar bunlara iş bulunacaktır. 
Bunların kendi iyiliklerine ve müstahsil olmalarına 
hadim olan bu maddei kanuniyenin kabulü lâzımdır 
ve şimdiye kadar tatbik olunan usul ve esas de buna 
yakındır. Bunu bir kanun ile teyit etmek istiyoruz. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen kesanın 
memlekete kabullerinden itibaren iki sene zarfında 
görülecek lüzumu hakikiye binaen iskân mıntıkalarını 
tebdil ve tashihe hükümet mezundur. 

VEHBÎ BEY (Karasi) — Efendim, bu madde de 
en zarurî olan maddelerden birisidir. Bendeniz Vekâ
leti Celilenin bilhassa bu madde üzerinde nazarı dik
katlerini celpedeceğim. Bu salâhiyet verilir verilmez 
vaktiyle müstacelen ve zarurî olarak vukua gelen yan
lışlıkların bu madde ile tashihini rica edeceğim. Ve
kâleti Celilenin elbette şimdiye kadar vuku bulan 
tecaribi ve muamelât üzerindeki vukufu her halde 
bu maddenin bir an evvel tatbikini istilzam edecek 
mahiyettedir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, bu ikinci madde iki maksat için lâzımdır. 
Birisi Vehbi Beyefendinin buyurdukları gibi, bazan, 
öteden beri bataklıklar civarında teessüs etmiş olan em
vali metrukeye iskân edilmiş, yahut iskân edildikleri 
yerden müşteki bulunanlarla şikâyetlerinde haklı olanla
rın, iskân mahallerinin ıslahı lâzım gibi, tasfiyei kafi
yede ve teffiz muamelâtında terketmiş olduğu em
lâk ve arazisine mukabil muvakkaten iskân edilmiş 
olan mıntıkada emlâk ve arazi verilemeyecek olan 
bir kısım vardır ki : Mıntıkai iskân diye Mübadele 
Kanununun tespit ettiği gibi ellerindeki tapulara, ve-
sair vesaiti tasarufiye nisbetinde emlâk verilemezse 
başka mıntıkadan verilmesini temin edecek bir mad
dedir. Onun için muhacirinin lehinedir ve çok lâ
zım bir maddedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Vekil Beyefendi deminki beyanatlarında daimî hali 
muhaceretin refi lüzumundan bahis buyurdular. Hal
buki iki sene gibi böyle geniş bir müddet kabul edi
lecek olursa bu halde muhaceret ve temevvüç de
vam edecek demektir. Bu hal memleketin mukadde
ratında bir istikrarsızlık husule getirecek demektir. 
Binaenaleyh hükümetin istediği zaman, istediği kitlei 
halkı, istediği mahalle nakletmek gibi vasi bir selâhi-
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yeti,! uzunca bir müddet için ..almaşı doğru olamaya
cağı için bu müddetin bir seneye indirilmesi hakkın
daki i mütalâa, Vekil. Beyin ilk serdettikleri; mütalaata 
vö maksada tevafuk etmez mi? Bu hususu Vekil Bey
den soruyorum. -,: 

DAHtLlYE VBKİLt -CEMtL - BEY (Tekirdağ) — 
•Bu ikiiıci maddedeki müddetin bir seneye taklili değil 
belki tasfiyei katiye müddetinin-, hitamına kadar tem
didi mübadillerin lehinedir. Şunu kayıt ediyorum ki; 
bu yapılacak muamele ikinci maddenin ihtiva ettiği 
şümul yalnız mübadillere ve gayrı mübadillere olarak 
hudutlar haricinden gelmiş olanlara aittir. Onun için 
iki sene ve daha fazla olması faydalıdır (doğru ses-

'İeri). 
REtS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden

ler lütfen el aldırsın...; Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun hükmü tarini neşrin
den muteberdir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye Vekili memurdur. 

REtS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Efendim ruznamertin 12 nci maddesine geçiyoruz: 

8. — Elyevm taharri veya derdesti ihale devresin
de bulunan bilumum petrol ve neft ve müştakkatı 
madenleri hakkında (1/519) numaralı kanun lâyiha
sı ve sabık Ardahan Mebusu Server Beyin petrol im
tiyazının sureti itası hakkında teklifi kanunisi (2/123) 
ile Ticaret Encümeni mazbatası (1) 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, müzakeresi 
hitam bulan muhacirler hakkındaki kanunun heyeti 
umumiyesi reye konmadı. 

REtS — Efendim, müzakere ettiğimiz kanun için 
müstaceliyet kararı verilmemiştir, tkinci defa yine 
müzakere edilecek olduğundan kanun heyeti umumi
yesi reye konmamıştır. 

RAHMÎ BEY (îzmir) — Efendim, şimdi bahsolan 
ruznamenin on ikinci maddesindeki Petrol Kanunu 
hakkında hükümetten yeni bir kanun lâyihası gelmiş
tir. Onun için bu kanun lâyihasını encümene havale 
buyurulmasını teklif ediyorum. 

REtS — Efendim... Encümen iadesini teklif edi
yor. (Muvafık sesleri.) Encümene iade edilmiştir. Efen
dim, şimdi ruznamenin 13 ncü maddesine geçiyoruz: 

(1) Zabtın sonuna merbuttur., 

- ? 9. :_—rr Cemiyetler Kanununun üçüncül maddesinin 
tadiline dair (1/559) numaralı kanun lâyihası ve Dar 
hiUy.e Encümeni mazbatası (1) i : 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR^BEY^ ̂ ^ -^ Efendirfı, bu madder 
nin encümene iadesini teklif ediyoruz, j 
" REtS —- Eferidim, bu maddenin de) Dahiliye En
cümenine iadesi teklif ediliyor, binaenaleyh ediyo^ 
ruz. Şimdi Ruznamenin 14 ncü maddecine geçiyoruz 
efendim: . • • ' • ; - . j . . " , . .•• . . . • , • ' . • • > 

10. — Niğde Mebusu Ebubekir Ha^tm Beyin; 3 
Mart 1340 tarihli kanunun, Türkiye Cumhuriyeti hudu
du haricine çıkarılan Hanedanı Osmani'şin mutasarrıf 
oldukları emvali gayrimenkulenin tasfiyesi hakkındaki 
yedinci maddesinin tadiline dair (2/401)[numaralı tek
lifi kanunisi Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazba
taları (2) 

RASİH BEY (Antalya) — Efendini, talep edilen 
zaman çoktan geçmiştir. Bu kanunun) okunmasına 
ve müzakeresine lüzum kalmamıştır. Binaenaleyh mü
zakereden müstağnidir. j 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, bjı kanun müd
deti sekiz ay evvel geçmiştir. Onun içih tayini mua-
meleye mahal yoktur. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) j — Efendim, 
bu kanunu teklif eden bendeniz idim. | Fakat zaman 
geçmiş olduğundan müzakeresine lüzun)ı yoktur. 

REİS — O halde Meclisi Âlice tayihi muameleye 
mahal yoktur efendim. (Doğru sesleri.) | 

Efendim, on beşinci maddenin müzakeresine ge
çiyoruz. 

RAStH BEY (Antalya) — Reddi reye konmadı. 
REtS — Efendim, demin arz olunain mesele için 

encümen lüzum kalmamıştır, zamanı geçmiştir, di
yor. Onun reddini reyinize arz edeceğim[ Kabul eden
ler ellerini kaldırsın, kabul etmeyenler filerini kaldır
sın. Reddi kabul edilmiştir. j 

11. — Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut 3/227 numaralı 
tezkere ev Dahiliye Encümeni mazbatası. 

MÜNİR BEY (Çorum) - Efendin}, malumuâM-
niz az evvel encümene bir madde aldık. | Bunu da ala
lım efendim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İeis Bey, ruz-
namemize dahili olan maddeyi encümen almak isti
yor. Hangi esbaba binaen olduğunu tasrih etmiyor. 

(1) (2) Zabıt ceridesinin nihayetine] 
(1) (2) Zabtın sonuna merbuttur. 

P) 

merbuttur. 
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MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, malumuâiiniz 
Öahiliye Encümeni yeni teşökküt etmiştif. İkincisi 
bundan evvel cemiyetler hakkında bir kanun vardı ki; 
encümene iade buyurdunuz. Bunun da o şebeken do
layı encümene iadesini istiyoruz. (Muvafık sesleri;) 

REİS -r- Bunu da encjjmene jadfl ediyoruz, On al-
a^ıncı maddeye pçiyoruz, 

12. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz 
altıncı maddesinin dördüncü fıkrasının tefsirine dair 
^Başvekâletten mevrut 2/354 numaralı tezkere ve Da
hilîye Encümeni mazbatası (2) yar, (gkundıı,) 

(Aşar mülgadır sesleri.) 
MÜNİR BEY (tzmir) — Efendim, tekrar arz edi

yorum, Encümeni âliniz yeni teşekkül ettiği için bu 
maddelerin müzakeresine vakit bulamadık. Binaena-

11 .1341 C : l 

| leyh Dahiliye Encümenine ait bütün mevadm iadesini 
I rica ©derim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bunların en-
1 cümene alınmasına lüzum yoktur. Çünkü aşara ait bir 
I şeydir. Aşar da mülgadır. 
I MÜNİR BEY (İzmir) — Onu bendeniz bilmiyo-
I rum. Yalnız Dahiliye Encümenine ait mevadm m-
I cümene iadesini rica ediyorum. 

1 REÎŞ — Efendim, Şûrayıdevlet kanunu bugün sü-
I ratle intaç edilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, encümen-
I 1er ruznamede bulunan mevaddı müzakere edecek va-
I kit bulamamışlardır. Hükümet de müdafaa etmek 
I için butlunmuyor. Şu halde Pazartesi günü içtima et-
I mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı Müaakerat; Saat : 3,55 
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AÇIKTA KALAN ÜMERA VE ZABITANIN İKTİDARLARINA GÖRE ORDUDA MUAVİN^ OLARAK 

İSTİHDAM VEYA MEKTEP MUALLİMLİKLERİNE TAYİNLERİ HAKKINDA CANİK MEBUSU CA-

VİT PAŞANIN 2/185 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE MlJVAZENEİ 

MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

iRiyaseti Gelileye 
Ordunun hali hazeriye ircaı dölayısi'yle 'bazı kıtaat 

ve teşkilât ve vazaifiin iga edilmesinden Ibir çok üme
ra ve zabıtanın açıkta k&flmalıaın zarureti hâsıl ol
muştur. Senelerden 'beri devam eden muharebelerde 
übraz 'ettikleri yararlık ve hidematı hergüzideleri Mec
lisi Âlice nazarı takdir ve mütalaaya alınarak ıbu ka
bilden açıkta kalan ümera ve zaibitana 1339 senesi ni
hayetine 'kadar maaşlarının tamam olarak itası ka-
rar-gir olmuş ise de senenin hitamından sonra zaru
retlerinin 'başgöstereceği derkârdır. Mumalleyhim'in 
ilerde nısıf maaşla açıkta bırakılarak mağduriyetle
rine meydan verilımemesi ve atalete mahkûm ediltme-
meleri ve hidematı mes'buka ve bergüzidelerinin sema-
ratını ifcti'taf eylemeleri malksadıyle açıkta kalacak 
ümera ve zalbiitanın harp esnasında iktisap eyledikleri 
malûmatı askeriye ve tecrübelerinden istifade edinmek 
ve her an orduda mütefennin ve muktedir ve faal 
zabit heyeti bulundurmak üzere miralay rütbesine 
kadar (miralay da dahil) olan ümera ve zabitanın 
(Harbi Umumî ve 'istiklâl Harfointin netayicinden hu
sufla gelen malumat ve tecariip dairesinde fünunu as
keriyeden amelî ve nazarî 'olanak İmtihanlarının icra ve 
bir derece mafevk rütbesinin vazifesini ifa edecek ikti
dar .ve liyakati ihraz edenlerin 1293 'Rus Muharelbe-
simden sbn'ra yapılan 'tensikatı askeriye dairesinde her 
bölüğe fazla olarak birer mülâzım ve yüzbaşii sani 
namiyîe birer kıdemsiz yüzbaşı verilmesi ve kıdemiii 
yüzbaşıların tabur ve binbaşı ve kaymakamların alay 
ve miralayların fırka ve kolordu kumandanları mua
vini namiyle kıtaata yerleştirildikleri halde her sene 
tahdidi sin dolayısıyle tekalüde sevkediiecekferden ve 
yine her 'sene icra olunacak manevralarda ispatı eh
liyet edememelerin© binaen tekaütleri ücra olunacak 
olanlardan ve istifa edenlerden inhilâl edecek mahal
lere nakil ve tayinleri suretiyle nihayet beş altı sene 
zarfında açıkta kimse kalmayacağından kıymetli za
bıtanın hu veçhile vücutlarımdan istifade ve mağdu-
riıyetlerin'e meydan verilmeyeceği ve ıbu uğurda ihtiyar 
edilecek masarifin ordudan munitazır olan talim ve 
terbiye ve 'selâmeti millet ve memleket noktaü naza
rından istiksar ve deriğ edilmemesi lâzımdır. 

BMim'tihan itspatı ehliyeti askeriye ©duameyen za-
hitanın dahi hayatın şu pahalılığı zanranpda maaş
ları nispetinde müddeti hizmetlerine göre Şitekaüt edi
lerek ummanı zarurete düşmemeleri için kabiliyet ve 
istidadı şaihsileriyle mütenasip vazifelerde, ezcümle 
Maarif ve Nafıa Vekâletlerince mualimlıjklerde ve 
yol kondüktörlüklerinde istihdamları ve hu bapta 
mıalûmatı ilmiyelerinin bir kat daha tevsii zımnında 
Vekâleti müşarünileyhaca beş altı ay kadkr açılacak 
kurslara devam ettirilerek ırü'tamıında biliııfrtihan mu-
laliımiliiklerle kondüktörlüklerde (is'tihdamlıasri ve bun
da da ihrazı ehliyet edmeyenlerin veyahut muallim
liğe ve kondüktörlüğe talip olmayanların fyizzarur te
kaütlerimin icrası için iberveçhizir mevadd^ kanıuniiye-
nin kabulünü teklif ederim. 4 Teşrinievveli 1339 

Cantik M^busm 

Türkiye 
Büyük Millet 

Meclisi Riyaseti 
Lâyiha Encümeni 

Adet 
61 

Lâyiha Encümeni Mazbatası \ 
Riyaseti Ceîileyö 

Ordunun hali seferiden 'hali hazeriye itcaa müna
sebetiyle açıkta kalacak ümera ve zalbiftanıjn terfihleri 
hakkında Can'ilk Mebusu Caviıt Paşa ftarafindan veri
len 4 Teşrinievvel 1339 tarihli teklifi kanuıiî Encüme-
nimi'zce leddmütalaa teklifi mezkûr iih.*i)yajt zaıMtteri-
nin terfihi hakkındaki teşebbüsaıta mukabil olarak 
açıkta kalacak ümera ve zabüanı nüzaffrây^oiin terfih
leri istihdaf etenesine binaen şayanı müzakere görül
mekle Heyeti Umumiyeye takdimine kanai" verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Miharriri 

Tokacı 
<Emfel 

Kâtip 
Denarfî 

iNecip Aü 

Antalyfe 
Ahmet ^ak 
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Türkiye 
Büyük Millet 17' . 11 . 1340 

Meclisi 
Müdafaai Milliye 

Bncümen'i 
4 Karar 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Ordunun talî seferiden hah. hazeriye iircaı ve tazı 
'kıtaat ve 'teşkilâtın lağvı dolayısıyle açıkta telan 'k-ıy-
metli ümera ve 'zabıtamın nazarî ve amelî hilimtihan kı
taatta muavin olarak istihdam edilmeleri 'hususunda 
Heyeti Umumlyeden havale buyurulan Canik Mebu
su Cavit Paşa Hazretlerinin lâyihai kanuniyesi müza
kere edildi. Âtideki sebeplerden dolayı mezkûr lâyiha 
Enicümeninııizce tasvip edilmemiştir ': 

1. — Zaibitam sicillerine göre muamele görürler. 
Sielkıe nazaran kıymetli olmadığı anlaşılan bir zahit 
tekaüde 'sevkedife Vazifesinin lağvı sdbelbiyle açıkta 
kalan: zabiti liyakatli olarak kabul etmek ioabeder. Bi
naenaleyh: imtihana İhtiyaç yoktur. 

2. — Kıtaat kadrolarında ayrıca muavinlikler mev
cuttur. Bu muavinlikler münhal olsaydı esasen o zaibi
tanın açıikta kaiımasına lüzum kalmazdı. Bu gibi 'za
ibitanın muavin olarak istihdam etmek mümkün de-
Pdir. 

Herhangi hir zamanda kıymetli bir zabitin memu
riyetimin lağvından dolayı sui hali sehelbiyle açıkta 
ıbırakıÜmış hir zahit giibi tahsisatını 'eksik alması en-
cümenim'izc'e şâyânı dikkat görülmüş, tetkik ve mü
zakere edilmiş'tir. 

İttihaz edilmiş olan atideki karar ve ona merbut 
lâyihai kanuniye Heyeti Umumiyeye arz olunur :•' 

Muvazzaf zahiıtanın, teşkilâtın lağvı dolayısıyle 
açıkta kalmalarının tahsisatlarını eksik almaları İçin 
hiçbir sebebi hukukî ve kanunî teşkil etmeyeceğine 
Encümenimiz; kanaat etmiştir. 

iSud hah görülen fakat derhal1 bu sui hareketinden 
dolayı tekaüde sevk gibi ağır bir cezayı tatbik etme
den evvel hir müddet idareten vazifesinden mahrum 
edilen zabitana vazifeden mahrum edildiği müddetçe 
de ceza olarak noksan tahsisat vermek pek eskiden 
vazedilmiş bir nizamı askerîdir. Binaenaleyh cürüim 
işleyen zabitan tart, tekaüt, açığa çıkmak gibi oürüım-
leriniin derecelerine göre ceza olarak tahsisatlarımdan 
mahrum edilirler. 

Hüsnü suretle çalışmış, hatta taltif olunarak ter-
fi etmiş hir zabitin vazifesinin ilga edilmesinden do
layı tecziye edilmiş arkadaşının vaziyetine düşmesine 
nasıl müsaade edilebilir? 

©undan haşka derhatır edilmelidir ki, bir liyakat
li zabit açıkta bulunduğu müddetçe tahsisatını tam 
olarak alamamaktan dolayı duçar olduğu temini mai
şet müşkülâtını 'başka bir işe devam suretiyle telâfi 
edemez, ibuna müsaade 'yoktur, 

'Netice : Mezuniyet alan zabitan gibi kadroda yer 
'bulamamaktan dolayı açıkta kalan zaibitanın esas 
olanak muhassasatlarının tam olarak verilmesinin mu-
vafıkı adalet olacağına karar verdik. 

Esasen mazeretlerinin mecburiyetine binaen me
zuniyet alanlar ile teşkilâtın ilga edilmesiyle vazife 
görmeyen zabitan arasındaki fark şu olacaktır ki 
'birindler mezuniyeti mazeretlerine .binaen talep et
mişler, ikindisi lise vekâleti aidesıi ve o vazifeyi lâğvet
mek mazeretine hinaen zalhitana mezuniyet vermeye 
medbur olmuştur. 

Bununla 'beraber encümenimiz bu gibi zabitanın 
kendilerinden istifade edilmesini de nazarı dikkate 
alarak lâyihai Ikanuniyede Ibu maksadı temin etmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi . 3 . 2 . 1341 

'Muvazene! Mahiye 
Encümeni 

'Adet 
24 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Açıkta kalan ümera ve zaibitanın iktidarlar ma gö

re orduda muavin olarak istihdamları veya mektep 
muallimliklerine tayini hakkında Canik Mebusu Ca-
vit Paşa tarafından teklif edilen Jkanun lâyihası Mü
dafaai 'Milliye Encümenince tadil edilerek dosyası ite 
birlikte Encümenimize havale buyurulnıuş olmakla 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik ve Müdafaai Mil
liye Vekili namına Müsteşar Muavini Hüseyin Be
yin huzurlarıyıle tetkik ve müzakere olundu. Sunu tak
sirleri olmayarak münhasıran kadronun gayrı müsait 
bulunmasından dolayı açıkta kalan zahiıtanın ceza 
mahiyetinde tahsisatını noksan almaları Encümeni-
mizce de tecviz edilmemiş ve fakat 'açık müddetinin 
gayrı muayyen surette devamına ve kadro miktarının 
ihlaline mani olmak üzere takyidatı ihtiva etmek üze
re hittadil kaleme alınan lâyihai kanuniye zeylen 
Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 
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Teklifi Kanunî 
'Madde 1. — Ordunun hali seferiden hali hazeriye 

ircaı münasebetiyle 'baza kıtaat ve teşkilât ve vazaifin 
lağvı dolayısıyle açıkta kalan kıymetli ümera ve zabi
tan elden çıkarılmamak ve harpte iktisap 'ettikleri tec
rübe ve malûmatı askeriyelerinden istifade edilmek 
üzere fünuniu askeriyeden amelî ve nazarî imtihanla
rının icrasıyle bir derece mafevk rütbelerinin vazifesi
ni ifa edebilecek kabiliyet ve iktidar ibraz edenlerin 
kolordu, frrika, alay, tabur ve bölüklerde ve mensup 
oldukları sınıflarda muavin sıfatıyle istihdamları. 

Madde 2. — Mimtihan bir derece mafevk rütbe
sinin vazifesini ifa edecek iktidar ve kabiliyeti as
keriye ve bedeniyeyi ibraz edemeyenlerden talip olan
ların malûmatı ilmiye ve istidadı şahsîlerine göre Ma
arif ve Nafıa Vekâletlerinee açılacak kurslara devam 
ederek kursların hitamında melktep muallimliklerinde 
ve Nafıa kondüktörlüklerimde istihdamları. 

Madde 3. — Bilimtihan ispatı ehliyet etmeleri hase
biyle sunufu muhıtdifei askeriye (kıtaatı kumandan
lıklarına muavin sıfatıyle mamur edilecek ümera ve 
zaibitanın her sene tahdidi sin dolayısıyle tekaüde 
sevk olunacaklardan ve yine her senle icra olunacak 
manevralarda ibrazı ehliyet edememelerinden tekaüt 
edileceklerden ve istifa eyleyeceklerden inhilâl eden 
mahallere nakil Ve tayinleri ile her an ordu kıtaatı 
muhtelif esinin mülktedir ellerde bulundurulması. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü
dafaa1! Milliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur. 

'Madde 5. — İşbu kanun 1339 senesinden itibaren 
mer'idir. 14 Teşrinievvel 1339 

Canük Mebusu 
Cavit 

Müdafaa! Milliye Encümeninin Tadili 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Münhasıran kadro dolayısıyle açıkta 
kalan erkân, ümera, zabitan, memurin ve mensubind 
askeriyeye 'tam maaş ve tahsisat verilir. Bunlar kadro 
fazlası olarak Ikıtaatta istihdam olunurlar. 

Madde <Z. — İşbu kanıma mugayir olan ahkâm 
mülgadır, 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradM". 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaa! 
Milliye Vekâleti memurdur. 

Müdafaaiî Milliye 
* Enöümıeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarısahip SRize 
Ali Ekran 

Kâtip 
İzmi* 

İbrahim 
Aza 
Ordu 

Recai 

Aza 
İErıtuğrul 
Raisini 
Aza 

Kıüç Ali 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Lâyilhai Kanunıiye 

Birinci Miadde — Kendıi ısunu 'taksirleri olmayıp 
münhasıran kadro dolayısıyle açıkta kailian berrî, bah
rî, havaî, jandarma erkân, ümera ve zabitan, men-
suibin ve memurini askeriyeye Üç ay müddetle rütbe
lerine nıuhassas maaş ve tahsisatı fevkalâde tam ola
rak ita kılınır. Vekâleti aideleri bu müddet zarfında 
mumaileyhim zabitanı tercihen ve takdimen sınıfları 
mürihalâtına tayine mecburdurlar. Üç ay zarfında 
münhal bulunamadığı cihetle bizzaTur bir hizmete ta
yin edilemeyen salifüzzilkir ericân ve ümera ve zabitan 
ve mensubini askeriye ahkâmı sabıka dairesinde ma
aş ve tahsisat alırlar. Ancak vekâleti aideleri açıkta 
bulunan zaibitana, tamamen yerleştirinceye kadar 
kadronun muhafazasıyle beraber sınıfltarı dahilindeki 
mahallerde terfiat dahi yapamayacaMandır. 

îkinai Madde — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1 Kânunusani 1341 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye, 'Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit. Recai 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Âm 
Karahisamsahip 

Ali 

Aza" 
Zonguldak 

Raıgıpj 

Aza 
İsparta 

Mükemem 

Mazbata Muharr 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
Hakkâri 

Aşaf 
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TEKAÜT KANUNUNUN NEŞRİNDEN EVVEL VELİLERİ VEFAT EDEN MEMURİNİ MÜLKİYE 
EVLÂTLARINDAN, KANUNUN NEŞRİNDEN SONRA MAAŞ TAHSİSİ İÇİN MÜRACAAT EDEN
LER HAKKINDA NE YOLDA MUAMELE EDİLDİĞİNİN TEFSlRlNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN 
MEVRUT (3/215) NUMARALI TEZKERE VE KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâleti 2 . 2 . 1340 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet 
6/508 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 

Mevalinden Necip Efendi kerimesi İsmet Hanı
mın pederinden maaş tahsisi hakkındaki müracaatı
nın isaf edilmediği istida edilmesi üzerine icra kılı
nan tetkikatta tnüstediyenin pederinin 1313 sene
sinde vefat edip kendisinin 22 Mart 1336 tarihin
de tezevvüç eylediği ve bu nıisillü Memurini Mül
kiye Tekaüt Kanununun neşrinden evvel veliler ve
fat ettiği halde kanunun neşrinden sonra maaş tah
sisi 'için müracaat eyleyenlere tarihi müracaatların
dan itibaren maaş tahsis edilebileceği ve müstedi
yenin müracaatında zatüzzevç olduğu anlaşılması
na mebni isafı istirhamı kabil olamayacağına dair 
verilen cevap ile mülga Şûrayı Devlete bilmüıacaa 
istihsal olunan Kânunuevvel 1325 tarihli kararda 
kanunun neşrinden evvel maaş tahsisi için müracaat 
edipte muamelesi ikmal edilememiş olanlara kanun 
neşri tarihinden itibaren maaş tahsisi iktiza edece
ği musarrah bulunmuş ve muaileyhanın vaktiyle 
müracaat edememesi suğru sinninden ileri gelmiş bu
lunduğundan bahisle sureti müracaatın ziyaı hukuku 
istilzam edemeyeceği cihetle kanunun neşri tarihin
den tezevvücü tarihine kadar müstahak olduğu maaş
ların itası icap edeceği dermeyan kılınmakta ve ka
rarı mezkûr 1336 senesi Martından sonra ittihaz 
edilmiş olmasına nazaran elyevm kabiliyeti tatbiki-
yeyı haiz değilse de mefadı sayam teemmül bulun
duğundan keyfiyetin Meclisi Âlic^ tefsiri Maliye 
Vekâleti Celilesinin 22/29 Kânunusani 1340 tarih 
ve Muhassesatı Zatiye Müdüriyeti 160/4 numaralı 
tezkeresinde talep edilmekte olduğundan muktezası-
nın ifasına müsaadei riyasetpenahilerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye 

Adet 
Karar 22 

12 ; ı 1341 

Kavanini1 Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Meval'iden Necip Efendi kerimesi ismet hanı
mın pederinden maaş tahsisi hakkında vâki müra-
caati üzerine icra kılman tetkikat neticesinde müs
tediyenin pederinin 1313 senesinde vefat edip ken
disinin 22 Mart 1336 tarihinde tezevvüç etmiş ol
masına ve bu misillü Memurini Mülkiye Tekaüt 
Kanununun neşrinden evvel velileri vefat edenle
re ne yolda maaş itası lâzım geleceğinin lüzumu tef
sirine müteallik Başvekâletin Riyaseti Celileden 
muhavvel 2 . 2 . 1340 tarih ve 6/508 numaralı tez
keresi Muhassesatı Zatiye Müdiri Beyin buzuriyle 
tetkik ve mütalâa olundu. 

İcabı ledelmüzakere mumaileyha İsmet hanı
mın pederlerinin hini vefatında kendilerinin sugur 
sinde ve tarihi müracaatlarında dahi zatüzzevç ol
maları ıskatı haklarım istilzam etmeyeceği cihetle 
Mülkiye Tekâaüt Kanununun tarihi neşri olan Kâ
nunuevvel 1325 tarihinden tezevvüçü tarihi olan 
22 Mart 1336 tarihine kadar olan maaşının itası lâ
zım geleceği muvafık görülmüş ve ahvali mumasi-
lede dahi mebahüttatbik olmak üzere Tekaüt Ka
nunun neşrinden evvel velileri vefat etmiş olanla
ra mezkûr kanunun neşrinden itibaren maaş tah
sisi esası kabul edilerek tefsiren berveçhizir Heye
ti Umumiyeye arz olunmuştur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 
Beyazıt Mebusu 

Şefik 
Kâtip 

Karahisarısahip 
İzzet Ulvi 

Mazbata ,Muharriri 

Âza 
Sanman 
Kemal 

Bojzok 
Süleyman Sırrı 

Âza 
Ankara 

İhsan 
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TEFSİR 
22 Kânunisani 1325 tarihli Mülkiye Tefsir Te

kaüt Kanununun neşrinden evvel velileri vefat eden

lerden müracaat edeceklere mezkûr kanunun tari
hi neşrinden itibaren maaş tahsis olunur. 



1 TEŞRİNİSANİ 1340 TARİHİNDEN EVVEL POSTA VE TELGRAF HİDEMATINA DAHİL OLAN 
MEMURİNİ MUVAKKATENİN SURETİ TAVZİF ERİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 
(1/554), NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE P03TA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi 2 . 12 . 1340 . 

Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/4252 
1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel posta ve tel

graf hidematınıa dahil olan Memurini Muvakkate-
nin sureti tavzifleri hakkında Başvekâletten mevrut 
(1/554) numaralı Kanun lâyihası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel Posta ve Tel

graf hidematına dahil olan memurini muvakkate-
nin sureti tavzifleri hakkında Dâhiliye Vekâleti Ce-
lilesince tanzim olunup îcra Vekilleri Heyetinin 
2 . 12 . 1340 tarihli içt'imaında Meclisi Âliye arzı 
tekarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
sureti leffen takdim kılınmıştır. Müktezasının ifa
sına müsaadei riyaset penahilerini istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Harbiumumî ile onu takibeden mücahede senele

rinde şevki ihtiyaç ile muvakkaten Posta ve Telgraf 
ve Telefon İdaresi hizmetine alınan memurinden -
asıl memurinin adedinin kadrolara nazaran nakâfi 
bulunması cihetiyle - istiğna hâsıl olamayarak asıl 
memurin yerlerinde ve idarece müttehaz usul veçhile 
tam maaşla muvakkaten istihdamlarına devam olun
maktadır. Ancak bu gibiler unvanı memuriyetleri
nin muvakkakolmasından kanunen aile harcırahın
dan ve mezuniyet hakkından müstefit olamadıkla
rı gibi terfi ve tefeyyüzlerinin de mahdut bir daire
ye inhisarından naşi daima müteesir bulunmakta
dır. 

Gerçi mumaileyhim ihtiyacın zevalinde hiz
metlerine nihayet verilmek ve binnetice idareden 
hiçbir hak talebinde bulunmamak şartiyle hizmeti 
idareye kabul edilmiş olduklarından halen vaziyet
lerinden şikâyetleri sureti zahirede muhikku beca 
olmamak lâzım gelirse de vücutlarına olan ihtiya
cın devamından nâşi bunların hidematı muvakkat 
kelimesinin ifade edebileceği bir zamanı mahdu
da münhasır kalamayarak bütün harp seneleri müd-
detince devam ve istikrar kesbetmesine binaen bi

dayeti tayinlerinde vaz ve derpiş edilmiş bulunan 
salıfilarz şartın - bilhassa elyevm ne idarenin ken
dilerinden ve ne de onların idareden katî nispetleri
ne imkân bahşetmeyecek mütekabil bir < ihtiyaç şek
linin tebarüzü üzerine - fiilen bir hükümı ve kıyme
ti kalmamış ve kendilerinin artık memurini daime 
meyanına ithaliyle müstahdem bulundukları va-
zaif ve memuriyetlerde asaletlerinin icrası vücup 
k.espetmiştir. 

Ancak 8 Teşrinisani 1330 tarihli Posta ve Tel
graf Memurin Nizamnamesi muvazzaf en hizmeti 
idareye alınacakların sinlerini onsekizinden dun 
ve yirmibeşten efzun olmamak üzere tâyin ve tah
dit ve sureti intisaplarını da müsabaka ile takyit 
eylemesine ve müsabaka programı mektepten he
nüz neşet etmiş bir talibin malûmat ve müktesebat 
derecesini tayine esas olacak bir surette mürettep 
olup, halbuki memurini mumaileyhim 1 ilâ 10 sene 
zarfında hizmeti idareye dahil olarak elyevm hayat 
ve memuriyet dolayısıyle hayatı aileye karışmış ve 
mektepten getkdâğii malûmat yerinıe meslekinin ica-
bettirdiği ilim ve vukufu iktisap ile tetricen idare
ye daha nâfi bir uzuv olmak gayesini takiben bu
günü idrak eylemiş bulunduklarından, şimdi betek-
rar mektebi malûmatları üzerine müsabaka icrası 
âdemi muvaffakiyet ve mahrumiyetlerini mucip 
olabileceği gibi sinnî cihetle de Nizamnamenin ta
yin eylediği hadden tebaütleri maniasına tesadüf 
edileceği cihetle hem idarenin hem de kendilerinin 
hukuk ve mentafiiyle kabili telif olmak, bir defaya 
mahsus bulunmak üzere bunların Nizamnamedeki 
salifilarz takyidat haricinde ve yalnız her birinin 
bulunduğu kısım ve şubede meslekî bir imtihana 
tabi tutularak ancak bu suretle ihrazı muvaffakiyet 
edenlerin sınıfı muvazzafa nakilleri derpiş edilmiş
tir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Adet 
1/554 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Başvekâleti Celileden mevrut 2 . 12 1340 tarih 
V3 1165 numaralı lâyihai kanuniye ile esbabı muci
be mazbatası mütalâa ve tezekkür kılındı. 



Mazbatada münderiç esbaba binaen işbu lâyi
hanın kabulü Encümenimizce de tespit edilmiştir. 

Ancak fevkalâde ahval ve hadisat ilcasiyle Pos
ta ve Telgraf memurlarının adedi zarurî olarak tez
yit edilmiş olup halihazırda sükûnetin, tabiî vazi
yetin tekarrürüne binaen kadro dahilinde fazlaca 
memm* bulunmaktadır. Bu sebebe iplinaen lâyihai 
kanuniyenin Meclisi Âlinin tasdikine iktiranım mü
teakip hemen mürtakale yapılmalıdır. Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesince cidden memura ih
tiyaç halinde, yalnız meslekî malûmatın kifayet ede
bileceği memuriyetlerde ve bu fazlalık refte, refte 
tenzil ve izale edildikten sonra ihtiyaç tehaddüsün-
de muvakkat memurların tavzifi cihetine gidilmeli
dir. 

Bu mülâhazatın, kanunun tatbikatında teemmül 
edilmesi temennisiyle Encümenimizce muvafık gö
rülen lâyihai kanuniye Heyeti Umumiyenin tashi
hine arz olunur. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Erzurum 
Mehmet Sabri Rüştü 

Kâtip Âza 
Antalya Kayseri 

Murat Sabit 
Âza Âza 

Cebelibereket Sivas 
Avni Ziya 

Lâyihai Kanuniye 
1. — 1 Teşrinisani 1340 ıtarihinden evvel Posta 

ve Telgraf hidematına dahil olan memurini muvak
kate bir defaya mahsus olmak üzere Posta ve Telgraf 
Memurin Nizamnamesinin üçüncü maddesiyle onun
cu ımaddes'inin saniyen fıibrası hükmünden isıtisnaen 
meslekî bir imtihana tabi tatulmak şartiyle tavzif 
oluınuırlar. 

2. — İşbu ıkanun tarihi neşrinden muteberdir. 

3. — İşbu kanunum icrasuna Dahiliye Vekâleti 
memurdur. 2 . 12.1340 

Başvekil ve Müdafaa! 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalık 

Nafıa Vefel'Ili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenan'i 

Adliye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekiü 
Hasan Fehmii 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 



MUAMELÂTI KIRTASİYENİN HADDİ ASGARİSİNE TENZİLİ VE MÜRACAAT VE TAKİBİ 
ŞİKÂYAT KALEMİ TEŞKİLİ HAKKINDA RİZE MEBUSU EKREM BEYİN 2/415 NUMARALI 

TEKLİFİ KANUNİSİ VE REDDİNE DAİR DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Dairelerde evrak muamelâtı, evrak takip edildi

ği halde bile haftalarca, aylarca teahhür ediyor. He
le evrakın sahibi uzakta ise - ki merkezin Ankara ol
ması sebebiyle ekseriyet hu vaziyettedir - evrakıın ne
ticesinden sormuş olduğu müteaddit suallere rağmen 
hiç cevap alamıyor. Bu sebepten halk tanıdığı me
busları vasıita kılmağa mecbur oluyor. Mebuslar mü
him meşguliyetler içerisinde halikım matlaibaıtmı takip 
ve onlara cevap vermek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Mümkün olmayan hususatta dahi halk, netioei 
istidasında kendisini ikna edici seri bir cevap alırsa 
müteselli ve memnun kalır. Halkı üzen müracaatın
da hiç bir cevap almaması ve muamelesi tabiî olan 
işlerinin beyhude yere sürüncemede kalmasıdır. İda
re makinasının bozukluğuna sebep memur azlığı de
ğildir. Memurların daha çok olduğu bir zamanda bu, 
yine böyle idi. 

Asıl sebebi: Memurların salâhiyeti dahilinde 
olan şeyler hakkında istizanda bulunmaları, sual sor
maları, munıtazam çalışmaları, ihmalleri ki bütün bu 
hususatta muhasebe memurları ifrata varırlar. Esbabı 
mezkûreye binaen mevaddı âtiyenin kabulünü tek
lif eylerim. 

Birinci Madde — Her vekâlette Müsteşarların 
tahtı riyasetlerinde şube âmirlerinden mürekkep teş
kil kılınacak komisyonlar nihayet üç ay zarfında ge
rek merkezde ve gerek mülhakatta bulunan vekâlete 
mensup rüesayı memurinin vazife ve salâhiyetlerini 
muamelâtı kırtasiyeyi haddi asgarisine tenzil ede
cek surette (tespit edeceklerdir. 

İkinci Madde — Bu komisyonların raporları 
Heyeti Vekilede nihayet üç ay zarfında tetkik ve 
tasdik edilerek tanzim edilecek talimatname meriyüic-
<ra olacaktır. 

Üçüncü Madde — Bu talimatnamede tasrih edi
lecek salâhiyetler dahilinde vazifesini ifa etmeyen
lerin birinci defasında maaşları kat ve tekerrüründe 
azil edilecektir. 

Dördüncü Madde — Başlıca vazifesi halkın işini, 
müracaatın, şikâyetini onun hukukunu muhafaza 
edecek şekilde 'intaç ile muayyen müddet zarfında 
ashabı müracaata bildirmekten ibaret olmak ve bu 
esasatı havi talimatnamesi birinci ve ikinci mad
delerde muharrer şekil lil© tespit edilmek üzere her 

vekâlette bir müracaat ve takibi şikâyat kalemi' teş
kil edilıecektir. 

Beşinci Madde — Müracaat ve takibi şikâyat 
müdiriyeti her daireden o dairenin şubelerinden alı
nacak birer memurdan müteşekkilidir. İşbu kalem 
müdürleri her ay başında muamelâtı umumiyeden 
bahis olmak üzere makamı vekâlete bir rapor 'takdi
mine mecburdur. 

Altıncı Madde — Ashabı mesalihten arzu eden
ler .bersabık işlerini kendileri takip edebilirler. 

Yedinci Madde — İşbu kalemler vekâlet müste
şarlığına merbuıbtur. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır, 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunum icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

(Rize Mebusu 
Ekrem 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 60 Karar 

11 . 1 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Muamelâtı kırtasiyenin haddi asgarisine tenzili 

ve müracaat ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkın
da Rize Mebusu Ekrem Beyin 2/415 numaralı tekli
fi kanunisi encümenimizce lededtetkik esas itibariyle 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Reis Kâtip 
Tokat Çankırı 
Emin Yusuf Ziya 
Aza Aza 

Erzurum Kütahya 
Raif Cevdet 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
28 . 1 . 1341 

Muamelâtı kırtasiyenin haddi asgariye tenzili ve 
bir müracaat ve takibi şikâyat kalemi teşkili hakkında 
Rize Mebusu Ekrem Beyin Heyeti Umumiyeden 



muhavvel teklifi kanunisi mütalâa ve tetkik olundu. 
Kırtasî muameleye ve memurların beyhude meş-

ğuliyetleriyle beraber işlerin sürüncemede kalmasına 
sebep sahibi teklif Ekrem Beyin bastü temdit ettikleri 
gibi «memurların salâhiyeti dahilinde olan şeyler hak
kında istizanda bulunmaları, sual sormaları, munta
zam çalışmamaları, ihmalleri» dir. 

idare makinasının bozukluğuna sebep memur az
lığı olmadığına, memurlar daha çok oldukça işlerin 
daha bataetle yürüyeceğine Dahiliye Encümeni de sa
hibi teklifle hemfikirdir. Ancak bunun izalesi kırtasî 
muamelenin haddi asgariye tenzili emrinde Vekâlet 
müsteşarlarının riyasetinde şube âmirlerinden mürek
kep teşkil olunacak komisyonlarla rüesayı memuri
nin vazife ve salâhiyetlerini tayin ve tespit etmekle 
meselenin hal olunmayacağına ve olunamayacağına 
kani bulunmaktayız. Çünkü eldeki kanun ve niza-
matla zaten memurların vazife ve salâhiyetleri mu
ayyen ve mazbuttur. Vekâlet müsteşarlarını ve daire 
âmirlerini vazifedar kılacak maddei kanuniye mev
cut, her vekâletin vaziyeti teşekkülleri ve mahiyeti 
kanuniyeleri, mesalihi ammenin mümkün olan sürat 
ve suhuletle temşiyetini ve kırtasî muameleye boğul-
mamasını temin etmek vacibatı umurdandır. Bu mak
sat hâsıl olmuyor ise sebebi şekli kanuninin mevcut 
olmamasından değil, kanun salâhiyetinin hüsnü icra 
ve tatbik olunmamasındandır. Her vekâlet idare ma
kinesinde ve sistemlerinde sakatlık vaki ise bunun 
da izalesi için mesuliyet deruhde eden vekillerin her 

an meşgul olmasına ve tashihi usul etmesine hiç bir 
mani yoktur. Binaenaleyh encümen kırtasî muamele
nin haddi asgariye tenzili için madde tedvinini lü
zumsuz addetmiştir. 

Müracaat ve takibi şikâyat kalemi teşkiline gelin
ce, yine her vekâletin dahilî daireî mesuliyet ve tem-
şiyeti olan masalih ve muamelât muntazaman takip 
ve intaç olunarak neticelerinin alâkadarlara tebliğ 
olunması cümiei vazaifinden ve kanunlarınızın muk-
tezasmdan olduğundan yeniden teşkilât icrası hâsılı 
tahsil olacağı gibi bir kat daha kırtasî muameleye 
yol açacağı ve sebep teşkil edeceği mülâhaza ve mü
talâa edilmiş olduğundan teklifi vakiin reddi ve ve
kâletlerin bu ümniyeye nazarı dikkatları celp edilmek 
üzere mazbatamız Heyeti Umumiyenin tasvibine ik
tiran ettiği takdirde Başvekâlete havalesi zımnında 
Riyaseti Celileye takdim olundu. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Bulunmamıştır 
Aza 

Tekfurdağı 
Faik 

Aza 
Ardahan 

Talât 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Ordu 
Faik 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 
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MAHALLİ İSKÂNLARINI BİLÂ MEZUNİYET TEBDİL EYLEYEN MUHACİR VE MÜLTECİ
LERLE AŞAİR HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 1/558 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

VE MÜBADELE İMAR VE İSKÂN VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

(Kalemli Mahsus Müdiıriyeti 
Adet 

6/4274 , 8 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oefifesine 

Mahalli iskânlarını biiâ mezuniyet tebdil eyleyen 
muhacir ve mültecilerle aşair hakkında Mübadele, 
tımar ve İskân Vekâleti Cellesinoe tanzim olunur İc
ra Vekilleri Heyetinim 3 . 12 . 1340 tarihli içtimaın-
dş, Meclisi Âliye arzı tekarrür eden lâyihai kanuniye 
Me esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Muktezasi'nım ifasına müsaadei riyaset penahülerini 
istirhaım eylerim efemdim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Muhacir ve mülteciler geldikleri mahallerin ah

vali tabiriyelıeri ve meslek ve sanatian nazarı dikkate 
alınarak 8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar ve İskân Ka
nununun birinci ınaddesin'in bahşettiği salâhiyete is

tinaden iskân mıntıkalarını bittayin iskân edildikleri 
ve sihhî ve iaşevî esbabın mevcudiyetine göre ma-
halerinıin tebdiline mesağ verildiği cihetle bunları 
blâ sebebi makbul iskân mıntıkalarını bırakarak 
ahar yerlere ve belki de nüfusu esasen mütekâsif 
şehirlere gitmeleri ne kemdi menfaatlarına ve ne de 
siyasetti âliyei memlekete muvafık olamıyacağından 
ve yeıieşmliş muhacir kitlelerini biran evvel daimî 
tememıvüç hallinden kurtaırmak zarurî bulunduğun
dan gerek şimdiden sonra gelecek ve gerek daha ev
vel gelmiş olan muhacir ve mülıtecilerin her halde is
kân eyledikleri yerlerde beş sene müddetle ikâmet 
etmeğe mecbur olmaları esası kabul edilmek zarurî 
görülmüştür. 

Bundan başka hükümetin gerek ferden ve gerek 
müctemian muhacirlerin iskân edecekleri mahalleri 
tayin ve takyit eylemesine saik olan esbap meyanıın-
da icap ettiği hâlde vaziyeti iskâniyeyi tashih ve İs
lah meselesi de aynca ehemmiyetli bir nokta teşkil 
etmekte ve binaenaleyh esasen mevcut kanundaki 
hakkı iskânın daha bir kuvvei ıteyidiye ile tevsıiki 

maksadiyle teklif edilen lâyihai kanuniyejnin bîr an 
evvel fcesbi kanuniyet etmesi lâzım gelmektedir. 

2 İ . 12 . 1340 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mitzbatası 
Mübadil ve aşair ve mültecilerin maihalli iskân

larını bilâ mezuniyet terk edemiyecekleripe dair ba
zı ahkâm ve Ikıuydu havi ve Meclisi Âlice; encümeni
mize muhavvel lâyihai kanuniye tetiklik ve müzakere 
edildi. Mezkûr lâyihai kanuıniyenin istihdaf ettiği ga
ye encümen'imizce dahi esas itibariyle tasjvip ve baz* 
tadilât icra kılınmış olmakla bermucibi Sjaırar Dahi
liye Encümenine havale buyoruUmak üz#re Heyeti 
Umuımiyeye arz olunur. 
Mübadele, İmar ve İskân Encümeni 

Reisi 
Aksaray 

Mehmet Vehbi 
Aza 
Bolu 

Emin Cemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet ' 
31 

a £âıtip 
ı0enç 

Majhiıütin 
Aza 
^ivas 
iJLahmi 

25 . 1 . 1341 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Gerek kendi arzulariyle ve gerek bir zaruret ve 

muahede dolayısiyle Türfciyeye gelen ve muhaceret
leri kabul olunarak muvakkaten iskânları iora edilen
lerin beş sene müddetle iskân mahalerinl tebdil ede
memeleri ve bunların memlekete kabulleri tarihimden 
ilki sene zarfında lüzumu hakikî görüldüğü takdirde 
mıntıkalarımı tebdile hükümetin salâhiyeıtar olması 
hakkında Başvekâletten mevrut ve Heyeti Uraumi-
yeden Dahiliye Encümenine muhavvel 2 . 12 . 1340 
(tarihli ve 1178 numaralı teklifi kanunî tetkik ve mıü-
zakere olumdu. Memlekete gelen muhacirin, geldik
leri mahallerin Mim ve şeraiti hayatiyetine kendile
rinin sanat, ziraat kabiliyetlerine göre memleketin 
muhtelif aksamına iskân olunmakta iseler de bun
lardan nisbî fark ve rüöhan gördükleri mahallere git
mek arzusunu besleyenler bulunacağı ve her an ma-



İmlerini tebdil etmede hissiyle meşbu ve meşgul olan
ların arzusuna mutavaat, hayatlarında istikran ve 
muhacir işlerinde inıtizaım ve teşkilâtı selbedeceğin-
den bunların iskânı katilerine kadar geçeceği (tahmin 
olunan beş sene zarfında bidayeten iskân olundukları 
mahallilerde beş sene oturmalarının mecburî olması 
ve ancak hini iskânlarımda şeraiti sıhhiye ve kabili
yeti zliraiıye ve sınaiye itibariyle isabetsizlik olduğu
na indettahkik tayin hasıl olduğu takdirde iki sene 
zarfında bu hailin tashihi mübadillerin ve memleketin 
nefine matuf olacağından bu hakka hükümetin sala* 
hiyaifctar olması tabiî ve zarurî görülmüş ve buna 
tevfikan tanzim kılınan rnevadı kanuniye Heyeti 
ömumiyeye lieolülarz Riyaseti Celleye takdim kılın
mıştır. 

Hükümetin Teklifi 

Lâyıhai Kanuniye 
Birinci Madde — Gerek kendi arzulariıyle ve ge

rek bir zaruret veya muahede doiaynsiyle Türkiyeye 
gelip kabul edilen ve badema gelecek odan blumum 
muhacirin ve 'aşair ve mülteciler hükümetçe gösteri
lecek iskân mahallerinde beş sene müddetle oturma
ğa mecburdur. Bunlar vekâleti aidesüniın müsaadesi 
Jâhik olmadıkça ferden ve mıüotemian biç bir suretle 
başka mahalle naklihane edemez. Aksi takdirde hü
kümetçe mahallerine iade olunur. 

İkinci Madde — Vekâlet iındelhace ve iki sene 
müddetle iskân mıntıkasını tebdil ve tashihe mezun
dur, 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun hükmü tarihi 
neşrinden muteberdir. 

Dördüncü madde — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına Dahiliye Vekili memurdur. 

2 . 12 . 1340 

Başvekil 
Müdafai Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Mazhar 

Adliye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Mübadele imar ve iskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 

Nafıa Vefcii Ziraat Vaküii 
Feyzi Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Mübadele İmar ve İskân Encümeninin Tadili 

Birinci madde — Gerek kendi arzulariyle ve ge
rek bir zaruret veya muahede dolayısiyle Türkiye'ye 
gelip kabul edilen ve badema gelecek olan mübadil 
veya gayrı mübadil bilumum muhacir ve aşair ve 
mülteciler hükümetçe gösterilmiş veya gösterilecek 
olan iskân mahallerinde beş sene müddetle oturmağa 
mecburdurlar. 

Bunlar vekâleti aidesinin müsaadesi lâhik olma
dıkça hiç bir suretle iskân yerlerini terk edemezler. 
Muvakkaten berayi maslahat mahalli iskânlarından 
infikâkleri oralarını terk mahiyetinde olmamak meş
ruttur. iskân mahallerini bu şerait hilâfına olarak 
terk edenler iade olunurlar. 

ikinci madde — Vekâlet indelhace icra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine iktiran etmek şartiyle ve iki se
ne müddetle iskân manatıkını tebdil ve tashihe me
zundur. 

Üçüncü madde — işbu kanunun hükmü tarihi 
neşrinden itibaren muteberdir. 

Dördüncü madde — işbu kanununun icrayı ah
kâmına Dahiliye Vekili memurdur. 
Mübadele, imar ve iskân 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Aksaray Antalya 

Mehmet Vehbi 

Kâtip 
Genç 

Muhittin 

Aza 
Bolu 

min Cemal 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Zonguldak 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Birinci madde — Aynen. 
ikinci madde — Birinci maddede zikredilen ke-

sanın memlekete kabullerinden itibaren iki sene zar
fında görülecek lüzumu hakikiye binaen iskân mın
tıkalarını tebdil ve tasdike hükümet mezundur. 

Üçüncü madde — işbu kanunun hükmü tarihi 
neşrinden muteberdir. 
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Dördüncü madde — işbu kanunun icrayı ahkâ

mına Dahiliye Vekili memurdur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Bulunmamıştır. 

Aza 
Tekfurdağ 

Faik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Erzincan 

Kendi talep ve arzuları 
inzimam etmeksizin iki se
ne zarfında iskân mıntıka
larının tebdili için hükü
mete verilen salâhiyete 
aleyhdar olduğumdan ikin

ci maddeye muhalifim. 
Sabit 
Aza 

Çorum 
ismail Kemal 

Aza 
Ardahan 

Talât 





15 — 
ELYEVM TAHARRİ VEYA DERDESTİ İHALE DEVRESİNDE BULUNAN PETROL V î̂ NEFT VE 
MÜŞTAKKATI MADENLERİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 1/519 NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE PETROL İMTİYAZLARININ SURETİ İTASI HAKKINDA SABIK ARDAHAN MEBUSU 

SERVER BEYİN TEKLİFİ KANUNİSİ İLE TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Ticaret Encümeni Mazbatası (*) 
'Riyaseti Gelillleye 

Heyetti' V'elkıileden mevrut Encümenimize muhavvel 
Petrol Kanununun esbabı muciibesinde, metni muhta
sar olmasına rağmen vaizin ve katî ifadelerle elyevm 
mer'i bulunan ahikânıı 'mzamiyenıin; madenlıednrizin 
inkişafını temin edecek bir kuvvet ve mahiyette bu
lunmadığı ve bahusus petrol gibi taharri ve amali bü-
yük 'sermaye ve 'hünere muhtaç 'olan madenlerin sair 
madenlere nazaran tekevvünatı arziiye ve tarzı tahar
ri ve imalindeki hususiyetleri hiç kale almadığı be-
yan edilerek Türkiye'nin bir çok mahallerinde vü
cudu mahsus (bulunan petrol menabiinin kabiliyeti 
fenniye ve maliyesi meşkûk olan serbest mütebarriler 
tarafından fenınen izhar ve (ispat edilmesinin gayrı 
mümkün 'bulunduğuna senelerden 'beri müteaddit ruh
satnameler ve 'imtiyazlar verilmiş olduğu halde Tür
kiye'min hiçbir yerinde fennen kabili (imal olduğu ta
hakkuk eylemiş ibir petrol madeni gösterilernemesi 
mücerret ve 'kâfi bir delil olarak iirae kılınmış ve mev
kii coğrafimizle vaziyeti dktiisadiyem&ze 'göre bu emri 
azimlin hîz ârâyı husul olması diğer petrolcü devlet
lerde 'olduğu gibi Ibizde de 'petrol taharri ve ilmalinıin 
ya doğrudan doğruya hükümet marifetiyle veyahut 
yerli ve ecnebi sörmayelerin hükümetle 'iştiraki sure
tiyle ticra edilmesine mütevakkıf Ibulunduğu kanaati 
'izhar olunmuştur. 

Ardahan Mebusu sabıkı Server. Beyin '(Lâyiha En
cümenince şâyânı •müzakere görülüp Heyeti Umumi-
yeye arzına karar verilen) gaz madenleri hakkında 
üç 'yüz otuz dolkuz tarihli teklifi kanunisi esbabı mu-
oilbesinde, pek 'muhtasar bir surette, elyevm mtriyülic' 
ra olan maadıin nizamnamesinin gayrı kâfi ve eskimiş. 
bulunması hasebiyle tebdiline ve petrol için ahkâmı 
huısusiyeyİ havi olmamasından ve bizde de zengin 
petrol madenleri bulunduğu kuvvetle z&nnedilmesin-
den dolayı bu bapta 'bir Ikanunu mıahsus tedvinine eşed-
di ihtiyaç olduğu ve petrol (sahalarının hükümeit maıri-
fetiıyle tahdit edilip bilmüzayede imtiyaza verillmesi-
dkı lüzumu 'beyan ve ifade ledikniıştir. 

(*) Evveliyatı 30 . 1 . 1340 tarihinde tabı ve tevzi 
edilmiştir. 

fark: 
Her ilki esbabı mucibenin ırulh ve 

rıyle aralarında görülebilen yegâne 
petrol taharri ve imal'ini ya kendisine 
iştirak edecek olan yerli ve ecnebi s 
hasretmekte olmasına mukabili sabuk 
Server Beyin hükümet tarafından petrol 
dit edildikten sonra bilmüzayede ihale 
lif etmesindedir. 

vpya 

müeddası iıti'ba-
hükümetin 
kendisiyle 

erjmayedaranınıa 
Ardahan Mebusu 

sahaları tah-
ê dilmesinıi tek-

Tidairöt Vekili Beyin bu hususta verdiği izahata na
zaran mezkûr, iki teklif arasında mahsûs bir farlk ol
maması lâzım gelir. Filvaki; M'aadinJNıi&amnamesinde 
hükümetin maden taharri etmesinle manii olacak ahkâm 
bulunmamakla beraber 45 nci maddede : «Maadiini 
mekşulfe veya tmetrükeden olupta devletçe malûm ve 
mulkayyet olan madenler 'ile ihaleleri münfesih bulu
nan madenler 'Maadıin İdaresi camlibindaı resmen ne
şir ve ilân ve icabına göre bir sene mjüzayedesi icra 
oluinup senevî en ziyade resmî nispî verir talibine iha
le olunur» denilerek devletin hangi madenleri bilmüza
yede İhale edebileceği tasrih ledi'krtiştfflf'. 'Binaenalıeyh 
Server Beyin teklifi mucibince hükümetin 'petrol' saha
larını 'tahdit iile bilmüzayede ihale edebiljmıesi için mez
kûr sahaların evvdeimıirde maadinîi mekkıfe veya met-
rukeden ölaralk devletçe malûm ve mulkayyet buluırt-
ması veya ihaleleri feshedilmek suretiyleı devlete intikal 
eylemiş bulunan petrol sahalan olmadı iktiza eder. 
Bu takdirde hükümet 'petrol madenlerimin husuısiyeti-
ne 'göre muikavele ve şartname tanzim ederek kendi
ne ait madenleri ahkâmı umumiyeye tevfikan isteği gi 
gi lidare ve ihale edebileceğinden Server Beyin tefkl'M 
'kanunisi bilüzum 'görülmek icalbeder. İmdi mumaıiley-
hin Rus Ve Riomanya kanunlarından nıadilen alınmış 
mevadı havi olan lâyihai kanun'iyesıinin bir kıymeti 
ameliye ve ik'tiisadiyesi olabilmek iç'iıı 'Maadıin Ni-
zamnamei hazırının müteharrilere bahşeyiemiış oldu
ğu hukukun biıtum ve petrol müştakıkatı için bundan 
böyle tamamiyle hükümete ait olmasam temin eyle 
mesti lâzım olup 'ancak bu muktezayı ^rdah'an Mebu
su sabıkı Server Bey gayrı vazih bir surette ifade ede 
bilmiştir < 

Ruh ve müeddası itibariyle 
duğu bu suretle tezahür eylemiş 

yekdıiğfetrtirain aynı ol-
bulurian salifüzzikir 
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ilki teklifi 'kanuniden hükümete aıit olanın tercihen 
miüzalkere ve ıtetkikaıtına nıubaderet olundu. 

Lâyihai fcanuni'yenin Heyetli Umumiyesi hakikında 
söz alan 'encümenimiz azasından Akçoraioğlu Yusuf 
Bey; «sFetnol ve müşbaik'katı madmlıerinin hakkı ta
harri ve imalinin hükümete veya şerikleri olacalk yer
li ve ecnebi ısermayedarana hasrını (talep eden hükü
metin evvelemirde ıkabul ettiği ıbu esasın 'kıymeti fen-
nıiye ve ameliyesini bihakkın düşünmüş ve petrolün 
(mahiyeti fenniye ve sınaiyesinli 'iyice anlamış ve pet
rolcü devletlerin kanunlarını bittetkik bize göre olan. 
kabiliyeti tatibilkiyeferini 'tespit eylemiş olması tabiî gö
rülürse de 'lâyihasının esbabı mucibesinde hükümet 
kâfi miktarda malûmat ita ve muhtelif esbap.ve de-
lâ'M serdeylememiş olduğundan, lâyihai kıanuniyenıin 
heyeti umıumiyesi hakkımda müzakereye girişilimeden 
evvel tberyeçhıi maruz nıilkatı nazardan Ticaret Vekâ
letinin yedinde 'bulunan malûmatı kuyudiye ve vesa
iki fenniye ve ıkanuniyeyi bittasnıif tabettirip encümen 
azasına tevzi eylemişini» teklif eylemiş ise de mev-
zulbâbsolan malûmat ve vesalüki resmiye dosyaları Ti
caret Encümeninin daima emrine amade olup bu 
hususta Ticaret Vekili Bey her nevi izahatı vermıeye 
müheyya Olduğunu Ibeyan eylediğinden ekseriyeti ârâ 
ile lâyihai mebhusü anbin müzakeresine devam edildi, 
Maddelerin müzakeresine geçlm'eden mukaddem (ka
nunun heyeti umumıiyesi hakkında encümenimizin bi-
halklkın tenevvürüne hadim olan malûmatı idariye ve 
fenniye; Ticaret Vekâletinin şâyânı takdir "bir surette 
cem ve ıtelfıik olunmuş ve bahsimize ait müteaddit 
vesalüki fenniye ve kanuniyeyi muktevİ bulunmuş olan 
dosyalarından bMfaz berveçbiati telhis edilmiştir : 
«iBundan altmış sene mukaddem petrol ve müştakka-
tını istihlâk edecek sanayi m'evcut değildi. Bütün dün
yanın haımpetrol istihsalâtınnn bin tonilâtoya hile baliğ 
olamadığı halde hin müşkülâtla iptidaî bir 'tarzda is
tihlâk edilebiliyordu. Varım asır evvel Bağdat ve îran 
ve Baku cihetlerinde de böyle iptidaî istihsalât ve is-
tihlâkât valki ıidi. Fakat petrol ve ımüştakkatının havası 
hifcemiye ve ıfcimyeviyesü tedricen anlaşıldıkça, tercihen 

•tenvir ve teshin ve makine -aksamını yağlamak gibi 
bıususatta kesretle istimal edilmeye haşlandı. Bahusus 
petrolün 'tasfiye derecesıine göre değişen ve amelî bir 
kıymetli haiz olan alev almak derecei harareti ve kuv-
vei şâriyye hassası sanayide pek ziyade işe yaradı. Bu
nun için petrol istihsalâtı evvd'emirde Amerika'da ve 
Mâlıara IRusya ve Romanya'da ve sonraları dünya
nın sair aksamında süratle inkişaf ederek büyük bir 
litti'sa peyda etti 

1275 tarihinde sakıt Osmanlı İmparatorluğunun 
bütün maadini malurne ve mökşuf esinin idare ve nefi 
"Hazinıeıi Hassaya aitti. Lâkin Bağdat ve Musul vilâ
yetleri petrol menaibii gibi eski 'zamanlardan heri dün
yanın malûm olan müteaddit petrol madenileri hiçbir 
kıymeti haiz değildi. Bu tarihte Cemahiri Mü'tehidei 
Amerika'nın bile ceman yeikûn petrol istihsalâtı ancak 
320 tona baliğ olmuştu. 1276'da Hazinei Hassa ma
denlerin idaresini maliyeye terketti. 1810 miladî ta
rihli Fransız kanunu tercüme edilerek 1285 Hükümeti 
Osmanîyenin ilk maden ikanunu olarak neşredildi. 
Bunda petrolden bahsedilmiyordu. Çünkü elyevm ol
duğu gibi o vakitte Fransa'da şâyânı zikir petrol ma-
nabii yoktu ve hatta bugün şâyânı hayret derecede 
petrol istihsal eden Amerika'da bile.o tarihte petrol 
istihsalâtı ancak 700 000 tona vasıl olabilmişti. 

1298'de bir kaç sertelik petrolcü olan Romanya' 
nm istihsalâtı seneviyesi 22 000 ve Rusya'nın'ki 900 000 
tonilâtoya vasıl olmuş ve Amerika'da ise o sene ya
rım milyon tezaıyüıt 'ile petrol ımenıaıbil 'dört buçuk mil
yon ton hâsılat vermiş idi. 

Bunun Türkiye'de aksi tesiri görüldü. Mülga Ma
liye Nazaretine mülhak Orman ve Maadin Meclisi 
Âlisi tarafından Bağdat ve Basra vilâyetlerinin eski
den beri malum ve mahallî defterdarlıklarmca bil-
müzayede birer sene için resmi maktu mukabili ihale 
edilmek suretiyle idare edilegelen müteaddit petrol 
menabiinin fennî ve iktisadî bir tarzda idare ve in
kişafını temin etmek üzere Mösyö Deys isminde hü
kümet hizmetinde bulunan bir ecnebi mühendis me
mur edildi. Bin üç yüz dörtte Amerika'nın ve Ro
manya'nın petrol hâsılatı şayanı dikkat bir terakki 
göstermemesine rağmen komşumuz Rusya'da hummalı 
bir faaliyet başlamış 98 den itibaren beş senelik: kı
sa bir zamanda petrol istihsalâtı 900 000 tondan 
iki buçuk milyon tonilatoya baliğ olmuş Mi. Daima 
maden işlerinde hassas bulunmakla maruf olan ma-
beyn, Abdülhamit'in nazarı dikkatini Rusya'da pet
rolcülüğün faaliyeti üzerine celp etmiş ve bu tarihte 
isdar olunan bir ferman ile Musul vilâyeti dahilinde
ki bilcümle petro menabiinin taharri ve imal hakkı» 
Hazînei Hassaya ita kılınmış idi. 

1316 da takriben on iki senelik bir müruru za
manla Amerika'da petrol istihsalâtı iki misline yani 
on milyona baliğ olmasına mukabil Romanya'da yüz 
elli bin ve Rusya'da sekiz milyon yani Bin üç yüz dört 
senesine nisbeten dört misline vasıl olmuş idi. Derhal 
yeni bir ferman sadır oldu. Bağdat vilâyetinin de bü
tün petrol menabii ve hakkı taharri ve imali Hazînei 
Hassaya intikal etti. İngiliz ve Amerikan bazı grup-
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lar Hazinei Hassa ile menabii mezkûre için akti iti
lâfa teşebbüs ettiler. Memaliki mütemeddinede petrol 
istihlâkâtı pek ziyade arttı. Müteşebbisler yeni yeni 
menabi keşfi için dünyanın ücra mahallerine doğru 
akın etmeğe başladılar, llmülarz noktai nazarından 
petrolün hususiyetleri ve menşei hakkında ulema na
zariyeler serdettiler. Akademik münakaşat taammüm 

. etti. Bu bir kaç sene içinde petrolcülük faaliyeti 
hümmâ âlûd bir hal kesbetti. O kadar ki üçyüz yir
mide Amerika'nın on altı milyon, Rusya'mın on mil
yon, Romanya'nın yarım milyon ve dünyanın sair 
aksamında ise iki buçuk milyon ki ceman yirmi dokuz 
milyon tonilato petrol istihsal ve istihlâk edildi. Der
hal mabeyn harekete geldi. Üçuncu bir ferman ile 
Bağdat ve Basra vilâyetleri petrollerinin taharri ve 
imali hakkının münhasıran Hazînei Hassaya aidiyeti 
tekit edildi. Abdülhümid'in Almanlara olan tema
yülü ile Bağdat şimendifer kumpanyası diğer ecnebi 
gruplarına galebe çalarak 1322 tarihinde Hazînei 
Hassa Anadolu Demiryolu Şirketi Osmaniyesi Mü-
diriyeti Umumiyesiyle ba iradei seniye akdi mukavele 
etti. Bu hadise havalii mezkûrede alâka tasavvur eden 
ecanibi kuşkulandırarak bir takım mesaili siyasiye 
tekevvün etmeğe başladı. îlânı meşrutiyeti müteakip 
8 Kânunuevvel 1324 tarihli iradei seniye mucibince 
Hazînei Hassanın petrol imtiyazatı mülga Maadin 
Nazaretine intikal etti. Hükümet mabeyn entrikaları 
yüzünden bilâ lüzum tehaddüs etmiş olan ecnebi 
müddeiyatını'n butlanını izhara çalışmakta iken iki 
sene zarfında yani 1326 da petrol istihsalâtı senevi-
yesi Amerika'da 29 milyon, Rusya'da 10 milyon, Ro
manya'da bir milyon üç yüz elli bin ve memaliki 
sairenin de beş buçuk milyon ki ceman 45 milyon 
tonilatoma baliğ oldu. Yani 5-6 senede dünya istih
salâtı bir misli daha arttığı halde istihlâkâtı umu-
miyeyi tatmin edememekte idi. Bu vaziyet ashabı 
sanayii cidden korkutmaya başladı. Hemen elli sene
den beri işletilmeye başlamış ve her sene yeni yeni 
rnıenbalaır keşfâdiılerelk m'i'kıtaırı pak züyade tezyit 
edilmiş bulunan petrol kuyularının süratle kuruyup tü
kenmesi llmülarz mütehassıslarını da derin derin 
düşündürdü. Bidayette serdedilen nazariyelere göre 
tükenmesi gayrı mümkün addedilen petrol menabii-
nin fiiliyatta kolaylıkla ve kısa bir zamanda kuruması 
üzerine nazariyelerin yanlış olduğu tezahür ettiğinden 
ashabı sanayie istikbal karanlık görünmeye başladı, 
Petrolcü devletlerin sermayedarını müteşebbisleri en-
dişei ferda ile Afrika ve Asyanın en ücra köşelerinde 
petrol taharriyatına koyuldukları gibi, Maadin Nizam
namesinin bimana müsaadesinden memaliki Osmani-

yenin petrol menabii içinde rekabetkâfane müracaat
lar ziyadeleşti. Bundan bilistifade yerli veya ecnebi 
bir çok kimse Basra, Bağdat, Musul, Van, Erzurum, 

Bitlis, Trabzon, Edirne, Bursa, Aydın, Kastamo
nu ve Suriye'de petrol taharri ruhsatnameleri alma
ğa teşebbüs ettiler. Bu suretle bir çok taharri ruhsat
namesi de verildi. 1329 senesinde dünya petrol istih
salâtı 70 milyona baliğ olmuş idi. Hükümeti Osma
niye kendisine vaki olan müracaat ve mütalebatın 
kesreti ve fuzulî hukuku müktesebe müddeiyatı önün
de şaşırdı. Düveli muazzama sermayedaranının lalet
tayin sepkeden teklif atını kabul için tazyiki siyasî 
şüddet ıkeslbettüğinıden sakıt Osmanlı İsparatorluğu da
hilinde mevcut olan petrol menabii hakkında hükü
metin ilcaatı iktisadiyei atiyesine muvafık ve duren-
dişane bir usul ve siyaset ittihazı zamanının katiyen 
hulul eylediğine kanaat hâsıl edilerek tetebbuat ve 
tetkikatı lâzım ey e iptidar edildi. O zamana kadar 
petrol menabiinin sureti idare ve ihalesi hakkında 
tecrübeleri sebkeden memaliki mütemeddinede vaz 
ve tatbik edilegelen usulden istihsal edilen netayice 
dair tetebbüatta bulunmak üzere evvelemirde en ya
kın komşumuz bulunan Romanya'ya: bir memuru 
mahsus izam edildiği gibi, bu baptaki; nikati esasiye-
ye dair sualleri ihtiva etmek üzere tertip edilen isti-
zahnameler yirmü altı mart 1329 tarihinde Maadlin İda
resi tarafından mülga Hariciye Nezareti vasıtasiyle 
Almanya ve Amerika ve İngiltere ve Avusturya ve 
Macaristan ve İtalya ve Rusya ve Fransa ve Fele
menk Osmanlı Sefaretlerine irsal edilerek malumatı 
lâzime talep edildi. Senei mezkûre nihayetine kadar 
memaliki mütemeddinenin bu husustaki kavanin ve 
idarei mevzualarına ait tetkikat ikmal edilerek terci-
han 1325 tarihi Romanya petrol Ikanun ve nizamna
mesi kabul ve tercüme edildi ise de 1330 senesi ipti
dasında İngiliz ve Alman Elcezire rekabeti iktisadi-
yesinin aldığı şekli hâd Hükümeti Oşmaniyenin pet
rol hususunda kararı katisini ilân etmesine meydan 
vermeden Harbi Umumî ilân olundu. 

İstiklâl Muharebesi bidayetinden bugüne kadar 
Türkiye petrol menabiinin işletilmesi! için hükümeti 
milliyemize dahi ecnebi grupları tarafından mütead
dit projeler takdim edilmiştir. Hükümeti sakite zama
nındaki tekâlif ile bu projeler mukayese edilirse ruh 
ve müeddası itibariyle aralarında yalnız bir fark var
dır. O da can ile baş ile üzerine titrediğimizi bildik
leri istiklâli millî ve iktisadimize halel verecek şeraitin 
son tekliflerde izhar edilmemiş olmalından ibarettir. 
ilânı meşrutiyetten Harbi Umumiye kadar bu bapta 
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hükümeti sakiteye vaki olan teklifleri bittetkik mül
ga Babıâliye Maadin İdaresi tarafından arz edilen 
1329 tarihli mütalâanamenin encümenimiz tarafından 
müzakere edilmekte bulunan Petrol kanun lâyihası 
esbabı muGİbesi ile alâkadar olan aksamı faydasına 
mebni biliktibas bervechizir arz olunur: (... öteden 
beri ve alelhusus son zamanlarda her gün vukua ge
len teklifat veçhile Bağdat ve Basra ve Musul vilâ
yetleri dahilindeki menabiin kâffesinin ve milyonlar
ca dönüm arazinin bir şirkete veya bir şahsa ihale 
edilip edilmemesi meselesi her suretle ve pek ziyade 
muhtacı tetkik görülmektedir. 

Menabii mezkûrenin toptan ihalesinin menafii 
memlekete en muzır olan derecei vüsat ve kıymeti 
malum olmamakla beraber asarı zahiriyesine nazaran 
emsalinin ve ezcümle Romanya'daki havzanın bir kaç 
misline baliğ olması muhtelemel olan cesim bir kı
tadaki menabiin kâffesinin bir şirket tarafından iş
letilmesine maddeten vasıta ve imkân olamıyacağın-
dan, bu sureti ihale menabii mezkûrenin bir çoğun
dan memleketçe vaktü zamaniyle istifade edilememe
sini ve şirketin inhisar suretiyle ve araziyi yedizapt 
ve işgalinde bulundurmak maksadiyle menafii mem
leketle gayrı kabili telif istifade teminine tasaddi ey
lemesini müstelzimdir. Esasen bu kadar cesim bir kı
tanın hakkiyle işletilmesi için lâzım gelen vasaiti bir 
şirketin haiz olamaması emsaliyle de sabit bir keyfi
yet olup eîyevm Romanya'da petrol ihtiva eden arazi
nin takriben onda biri işletilmekte olduğu halde iş
letilen kıta üzerinde müteferrik eşhastan başka 67 
adet anonim şirketi çalışmakta ve Almanya ve Fran
sa ve Amerika ve italya ve Belçika ve Avusturya 
sermayelerinden mürekkep olmak üzere bunların se-
nei haliye kânunusanisi iptidasındaki sermayeleri ye
kûnu 378 152 458 Franka yani 16 374 708 Osmanlı 
altununa baliğ olmaktadır ki bu miktar sermayenin 
bir ve hatta bir kaç şirket tarafından aynı teşebbüse 
sarf ve tahsis edilemiyeceği emri aşikârdır, Şu hale 
göre gerek bu esbabın tesiri ve gerek hakkı inhisara 
mazhariyet suretiyle rekabetin izalesi münasebetiyle 
her ne şart ile olursa olsun menabii mezkûrenin bir 
şahsa veya şirkete ihale edilmesindeki mahzuru ikti
sadî pek açık ve katî olduğu gibi, böyle pek mühim 
bir menbaı serveti tabiiyenin defaten elden çıkarıl
masındaki mahzuru malî dahi nazarı dikkatten dur 
tutulamıyacağından ve zaten Romanya'da otuz ce-
ripten fazla petrol imtiyazı verilmediği gibi kürrei ar
zın her tarafından verilen petrol imtiyazatı da nihayet 
bir kaç yüz ceribi tecavüz etmediğinden ve mahaza 

mezkûr menbaları işletecek olan şirketlerin gerek pet
rolün istihsali ve tasfiyesi ve gerek hıfz ve nakli için 
masarfi külliye ihtiyarına mecbur olacakları nazarı 
dikkate alınarak ihale edilecek- arazi vüsati lâzimeyi 
haiz olmazsa teşebbüsat ve tisisatı lâzıme vücude ge-
tirilemiyeceğinden mezkûr petrol menabii ne bir şir
ket tarafından işletilemiyerek muattal bırakılacak de
recede vasi ve ne de tesisat ve teşübbüsatı lâzıme için 
müktezi sermayenin tahsis edilememesini istilzam 
edecek derecede küçük olmamak üzere kıtalara bit-
taksim ihalesi cihetinin tercih ve kabulü menafii ik-
sadiyei memlekete muvafık olacağı derkârdır.»' 

Hükümeti milliyemize petrol taharri ve imali için 
şimdiye kadar vaki olan müracaatlerin bazilerinde 
taharri sahalarının Türkiye'de mahsus olan hemen 
bütün manatıka teşmil edilmesini zarurî göstermek 
fikriyle serd ve beyan edilen sebep, taharri ameliya
tına mübaşeretten evvel büyük sahalarda tlmülarz 
noktai nazarından istikşafat yaparak sondaj mahal
lerini tespit etmek mecburiyeti fenniyesidir. Bunu ka
bul ederek geniş sahalar için ruhsat verilir ve müte-
harri de maden nizamnamei hazirana nazaran sahai 
mezkûrenin herhangi bir noktasından petrolün mev
cudiyetini fennen ispat ederse bilâkaydüşart ruhsatiye 
hududu dahilinde hakkı imal sahibi olur. Petrol için 
böyle bir inhisarı hali hazırda hiç bir devlet kabul 
etmediği gibi bu hususda en müsamahakâr olarak ta
nınmış bulunan Cemahiri Müttefikai. Amerika bile 
tecviz edememiştir. Şöyle ki bidayette Amerika Maa-
dini Umumiye Kanununa tevfikan dahillerine giril
mesi sureti mahsusada memnu bulunmayan arazide 
hükümet; talibine tahdit edilen toprakta ve her sene 
zarfında yüz altın dolardan az olmamak üzere sarfı 
mesai etmek ve matlup madeni fennen keşf ve icat 
eyledikten sonra her akr (takriben üç eski dönümden 
biraz fazla) toprak içinde 2,5 dolar tediye eylemek 
şaıtlariyle tasarrufu muallen bir vesika ita etmekte 
iken bu kanunun petrol madenlerine tatbikinde fena 
netice verdiği görülerek 25 Temmuz 1910 tarihi bir 
kanunu mahsus ile petrol menabiini iktiva ettiği ma
lum veya maznun olan bütün devlet arazisi erbabı 
müracaat için kayıt ve tescilden mennedilmiştir. Ame
rika'da bir mültezime ita olunacak arazi petrol için 
yüz elli (akri) yani 60 ceribi tecavüz edemez. İşte bu
nun içindirki hükümetimiz Türkiye'de petrol maden
lerinin taharrisi maadin nizamnamei hazırının dairei 
şümulünden hariç kalsın, elyevm olduğu gibi petrol 
taharri sahalarının tahdidi aynı zamanda hakkı ima
li tazammun etmesin ve fakat işletmesi husus arazii 
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mezkûrenin nihayet yirmi beş ceritlik parçalara tak
simi suretiyle temin edilebilsin diyor. 

Filhakika malumatı maruzadan sonra hükümetin 
lâyihai kanuniyesi heyeti umumiyesiyle tetkik edilir
se «petrol taharri ve imali hükümete aittir», cümle
sinden vehleten anlaşılan inhisar manası hükmünü 
kaybedip maksadın ancak kabiliyeti fenniye ve mali
yeye haiz olan efrat veya eşhası hükmiye tarafından 
memleketimizde petrol taharri ve imalini ve bu hu-
susda ziyadesiyle muhtaç olduğumuz ecnebi sermaye 
ve irfanının Türkiye'ye cezb ve celbini temin eyle
mekten ibaret olduğu tezahür edeceğinden, hüküme
tin teklifi kanunisi bir an evvel heyeti umumiyesiyle 
bilkabul maddelerin müzakeresine geçildi. Kanunun 
birinci maddesindeki neft kelimesi fennen hampetrol 
kelimesiyle elfazi müteradifeden addedildiğinden ve 
umumen petrol kelimesi mayi halinde bituma ıtlak 
olunduğundan ve esasen neft kelimesinden burada 
maksut «sulp bitum», olmakla neft yerine bitum ke
limesi ilâve olunmuştur. Müştakkat kelimesinden 
maksut ise müştakkatı tabiiye olduğundan müştakkat 
kelimesine «tabiiye»' kelimesi ilâve olunmuştur. Ma
denin arazii rriemluke ve mevkufede dahi taharri ve 
imali hükümete aittir kaydından evvelemirde arazi»' 
mezkurede elyevm maden taharri ve imali münhası
ran sahiplerine aitmiş de bundan böyle hükümet bı 
hakka malik ve vakıftan nezetmek istiyormuş gibi biı < 
mana anlaşılmaktadır. Halbuki Maadin nizamnane ; 
hazırı ile bu mesele halledilmiştir. Mezkûr nizamna 
me ne malike ve ne de vakıfa mutasarrıf olduklar 
arazide muhtas madenler üzerinde bir hakkı tasarru 
tanımıyor. Gerek malik ve gerek vakıf arazilerind 
maden taharri etmek isterler ise hükümete müracaa 
edip taharri ilmühaberi almaya ve diğer müteharrik, 
gibi buldukları madenin kabili imal olduğunu ispa 
ederek hakkı icada nail olduktan sonra madeni işlet 
mek için imtiyaz kararnamesi ahzine mecburdurlar i 
Arazii memluke ve mevkufede malik ve vakıftan 
mukaddem ahar bir kimse maden taharri etmek is 
terde malik ve vakıf razı olmazsa burası kanunen 
maden taharrisi menedilen mahallerden madut değil
se hükümet maden taharri ruhsatnamesi verebilir. ŞL 
kadar ki müteharri arazii mezkûreyi bedeli mislinin 
zıfım vermek suretiyle mubayaaya mecburdur. Ara
zii memluke ve mevkufede zuhur eden madenlerin ' 
de sureti ihale ve ilzamı Maadin nizamnamesine ta 
bidir. Ancak malik ve vakıf lehine olan yegâne ci 
het imal edilen madenden istiyfa olunacak resmi nis 
biden humsu hükümete ait olup maadasının arazi sa- j 

hibine veyahut vakıfı canibine ita kılınmasından iba
rettir. Zaten maddei mebhusu anhden hükümetin kas-
di bitum ve petrol ve müştakkatı tabiiyesi için Maa
din nizamnamesinin bilcümle müteharrilete bahşetti
ği hukukun bundan böyle kendisine hasrından iba
ret bulunduğundan nabemahal bir tefsire yol açılma
sın diye encümenimiz buraya madenlerin; taharri ve 
işletilmesi hakkı fıkrasını müteakip (Maacjin Kanunu 
ahkâmına tabi olmak) kaydını ilâve ve \ (hükümete 
aittir) fıkrasının (Hükümete verilmiştir) tarzında tas
hih suretiyle mezkûr kanunun arazii rriemluke ve 
mevkufede maadin taharrisi hususunda v&zettiği ku
yuda riayet edilmesi esasının kabul edilmiş olduğunu 
tekit eylemeye faydalı görmüştür. Kanunun ikinci 
maddesi pek muğlak görüldüğünden Ticaret Vekili 
Beyden istizahı, madde edilip petrol tahariisinden ec
nebi sermaye ve irfanına eşeddi ihtiyaç oliuğu ve bu 
bapta sermayesini tehlikeye koyanlara muvaffakiyet
leri nisbetinde hakkı imal bahşedileceği \e hatta ta
harri sahasının nihayet rubbunu tecavüz etmemek 
üzere kabili imal petrol damarına tesadüf eden her 
sonda için azamî yirmi beş ceritlik bir arazi tahsis 
edileceğini ve bu esasların, lâyihai kanuniyenin suve-
ri tatbikiyesini irae etmek üzere hükümetçe tanzim 
edilecek talimatname lâyihasında mevcut ; bulunduğu
nu öğrendikten sonra esasatı mezkûrenin talimatna
meden ziyade metni kanuna derci lüzumuj müttefikan 
kabul edilerek mezkûr madde âtideki şejkilde tavzi-
hen tadil edilmiştir : 

«Madde 2. — Hükümet bu hakkını! berveçhiâti 
stimal eder. 

A — Bu madenleri mevcudiyeti fenden mahsus 
)lan araziyi hükümet ya doğrudan doğruya veyahut 
3frat veya şirketlerle bilitilâf tahdit ve tahriri ameli
yatını icra eder. 

B — Müteharri bizzat hükümet olmac ığı takdirde 
taharri ameliyatında sondaların mihverden mihvere 
ııesafeleri lâekal bir buçuk kilometre olacaktır. Işle-
ilmesi kabil bir tabakai madeniyeye tesadüf eden 
ıer sonda için müteharrilere mezkûr sojıda mihveri 
merkez olmak üzere sathı zeminde dılılari şimal - ce-
lup ve şark - garp istikametlerinde tersim edilen yir
mi beş ceritlik bir murabba sahasının 
otuz sene müddetle ita edilir. 

hakkı imali 

C — Müteharrilere hakkı imali ita edilecek arazi 
parçalarının mecmu sahası taharri sahai i mahdudesi-
nin rubbunu tecavüz edemez ve her paıfça müstakil 
bir maden birliği gibi rüsumu muntazaman tediye 
edilip fenne tevfikan işletilir, 



D — Bu madenleri taharri için hükümete şerik 
olmak isteyen müteharrilerin Ticaret Vekâletine ba-
istida müracaatle kabiliyeti maliye ve fenniyelerini 
ve nerelerde çalışmak istediklerini bildirmeleri ve her 
taharri sahası için rayiç akça yirmi beş bin Türk li
rası teminat vereceklerini ve her iki sene zarfında ve 
her taharri sahasında iâekal üç yüz metre umka vasıl 
olmak üzere üç sonda vücude getireceklerini teahhüt 
eylemeleri lâzımdır. 

Aynı sahai taharri için evsafı lâzımeyi haiz bir
den ziyade talip zuhurunda Ticaret Vekâleti en ziya
de resmi nisbî teklif edeni bittercih müteharriden yir
mi beş bin liralık teminat ahndıktan sonra keyfiyeti 
Heyeti Vekileye arz eder. 

H — Tarihi mukaveleden itibaren iki sene zarfın
da teahhüdatmı ifa edemeyen müteharrinin teminat 
akçası hazinece irat kaydolunup mukavele mefsuh 
addedilir. 

V — Taharri neticesinde kabili imal petrolü ih
tiva ettiği fennen sabit olan araziden hükümet ken--

dişine ait kalanın en büyük parçası yirmi beş ceribi 
tecavüz etmemek üzere kadastrosunu nihayet beş se
ne zarfında yaptıracak ve dilediği aksamı ya doğru
dan doğruya veya ekseriyet hisse uhdesinde kalmak 
şartiyle efrat veya eşhası hükmiye ile müştereken iş
letecek veyahut bilmyüzayede İâekal yüzde elli bir 
hissesi Türkiye Cumhuriyeti tebeasına münhasır ol
mak şartiyle resmen teşekkül etmiş Türk şirketlerine 
ihale edilebilecektir. 

Lâyiha! kanuniye üçüncü maddesinden itibaren 
elyevm mevcut bulunan hukuku müktesebe hakkın
da yapılacak muameleye inhisar eylemiş ve Maadin 
nizamnamei hazırı da bitum ve petrol ve müştakkatı 
tabiiyesinden alınacak rüsumun miktar ve sureti ci-
bayeti hakkında hususî ve amelî bir kıymeti haiz hiç 
bir esas vazetmemiş ve bu cihetin ilerde teşvişi mua
meleyi mucip olması kaviyen memul bulunmuş oldu
ğundan dolayı, üçüncü madde yerine kaim olmak 
üzere bervechiâti yeniden bir madde ihdas edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bitum ve petrol ve müştakkatı ta-
biiyesi maden mültezimleri biri resmi mukarrer, di
ğeri resmi nisbî olmak üzere iki nevi resim ifasiyle 
mükelleftirler. 

A — İşletme hakkı ita ve ihale edilen her parça
nın mültezimi senevî beher cerip ve cerip küsuratı 
için bir lira resmi mukarrer vermekle mükelleftir, iş
bu resim işeletme kararnamesi tarihinden itibaren lâ-
zimüttediyedir. Resmi mukarrer beher sene şehri 
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mart zarfında berveçhi peşin ifa olunur. Ve işletme 
hakkı ita ve ihale edilen senesinin şubatı nihayetine 
kadar kıstelyevm htsebiyle icap eden miktarı keza-
lik berveçhi peşin istifa kılımr. Beher sene mart ni
hayetine kadar tediye kılınmıyan resmi mukarrer 
için nisan ipdidasmdan itibaren bilâ ihtar faizi niza
mî yürütülür. Yekdiğerini müteakiben iki sene resmi 
mukarrere tediye olunmadığı takdirde hükümet ita 
ve ihale eylediği işletme hakkını nezedebilir. 

B — Resmi nisbî her sondadan yevmî istihsal olu
nan miktar üzerinden zirde beyan olunan nisbetlerde 
ahzedilecektir : 

Sondanın istihsalâtı yevmiyesi nihayet beş tonila
toya varıyorsa bunun hâsılatı gayrı safiyesinden yüz
de üç, altıdan on tona kadar yüzde altı, ondan yirmi
ye kadar yüz on iki ve yirmiden elliye kadar yüz on 
beş ve daha ziyadesi için yüzde yirmi alınır. Hâsılatı 
bir tondan aşağı olan sondadan resmi nisbî alınmaz. 

Bir sondanın hâsılatı yevmiyesi, bir aylık hâsılatı 
adedi eyyama taksim etmek suretiyle hesap olunur. 
Rüsumu nisbiye miktarı her ayın nihayetinde hesap 
olunup miktarı baliği sene nihayetinde tahsil olunur. 
Hükümet rüsumu nisbiyeyi fiyatı cariyeye bakarak 
aynen veya naklen istifa eylemekte muhtardır. 

Lâyihai kanuniyenin bu suretle dördüncü madde 
I olan üçüncü maddesinde vuzuhu artırmak maksadiy-
l. lc «alâkadarana imtiyaz ita edilebilmesi için»ı cümle-
' sinden sonra taharri müddeti nizamiyesi zarfında fık-

,: rası ilâve «ve madenin fennen kabili imal olduğunu 
ispat» cümlesinden sonra (eylemiş bulunmaları ikti
za eder) fıkrası vazedilerek ... eyledikleri Ticaret Ve
kâletince tasdik edilmiş bulunmalıdır cümlesi bilü-
zum görülüp hazfedilmiştir. 

Maddei mezkûrenin taharri sondalarını mevzuu-
i bahis eden «a» fıkrasında sonda mihverleri arasında-
ı 
} ki asgarî mesafelerin tayin ve tahdidi amelî bir kiy-
I meti haiz olmadığından zait addedildi. Çünkü fennî 

I bir zaruret olmadıktan sonra zaten taharri sondaları 
, yekdiğerine nisbetle gayet seyrek vazedileceğinden 

fıkrai mezkûre berveçhi âti tadil edildi: 
> «A» — Müteharriler ruhsataname hudu dahilin

de icabatı arziyeye göre yekdiğerinden fasılalı İâekal 
üç sonda yapmış bulunmalıdır. 

B ve C fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun diğer mevaddının sıra numaraları teb

dil ve beşinci ve altıncı maddeler bazı fıkralar ilâve 
ve hazfi suretiyle tadil olunmuş ve yedinci madde 

I tashih edilerek «kanunun suveri tatbikiyesini irae 
I edecek nizamname Heyeti Vekilece tanzim edilecek-
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tir.» şekline konulmuştur. Sekizinci maddeye gelince 
Petrol Kanunu tamamiyle yeni ahkâmı iktiva etmek
te olup Maadin nizamname! hazırı da petrol maden
lerinin hususiyetine göre mevadı havi olmadığından 
ve nizamnamei mezkûrun usulü taharri ile resmi mu
karrer ve nisbiye ait olup bilistinsah zeylen arzedilen 
bazı mevaddından gayrisi bitum ve petrol ve müştak-
katı tabiiyesi madenlerine de tatbik edilebileceğinden 
maddei mezkûre bervechi âti tadil kılınmıştır. 

Madde 8. — (Maadin nizamnamesinin işbu ka
nun ahkâmına mugayir olmayan mevadı bitum ve 
petrol müştakkatı tabiiyesi madenleri için de mute
berdir. Kanunun dokuz ve onuncu maddelerinde mu
cibi tashih ve tadil bir cihet görülmediğinden kabu-
liyle müzakeresinin Heyeti Umumiyeye arzı muvafık 
görülmüştür. 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

Bulunmadı 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Mazbata Muharriri 
Karahısar Şarki 

İsmail 

Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
İçel 

Mehmet 

Aza 
Kars 
Ömer 

Petrol Kanunu Lâyihası 
iMadde 1. — Arazii memluke ve mevkufei sahiha 

dahil olmak üzere Türkiye hududu dahilindeki bil
cümle arazide bitum ve petrol ve müştakkati tabiiye
si madenlerinin taharri ve işletilmesi hakkı Maadin 
Kanunu ahkâmına tabi olmak kaydıyle hükümete ve
rilmiştir. 

Madde 2. — Hükümet bu hakkını berveçhiati is
timal eder. 

A) Bu madenlerin mevcudiyeti fennen mahsus 
olan araziyi hükümet ya doğrudan doğruya veyahut 
efrat veya şirketlerle bilitiraf tahdit ve taharri ame
liyatım icra eder. 

03) Müteharri bizzat hükümet olmadığı takdirde 
taharri ameliyatında sondaların mihverden mihvere me
safeleri lâakale bir buçuk kilometre olacaktır. İşletilmesi 
kabil bir tabakai madeniyeye tesadüf eden her sonda 
için müteharrilere mezkûr sonda mihveri merkez ol
mak üzere sathı zeminde dılıları Şimal - Cenup ve 

Şark - Garp istikametlerinde tersim edilerj yirmi beş 
ceritlik bir murabba sahasının hakkı imalı otuz sene 
müddetle ita edilir. 

C) Müteharrilere hakkı imali ita edilecek arazi 
parçalarının mecmu sahası taharri sahai mahdudesi-
nin rubbunu tecavüz edemez ve her parç:a müstakil 
bir maden birliği gibi rüsumu muntazaman! tediye edi-: 
lip fenne tevfikan işletilir. 

D) Bu madenleri taharri için hükümete şerik ol-; 
mak isteyen müteharrilerin Ticaret Vekâletine ba 
istida müracaatla kabiliyeti maliye ve fenmyelerini ve 
nerelerde çalışmak istediklerini bildirmeleri ve her 
taharri sahası için yirmi beş bin lira temitaat akçesi 
vereceklerini ve her iki sene zarfında beher taharri 
sahasında lâekal üç yüz metre umka vasıl olmak üze-: 
re üç sonda vücuda getireceklerini taahhüt eylemele
ri lâzımdır. Aynı sahai taharri için evsajfı lâzımeyi 
haiz 'birden ziyade talip huzurunda Ticarjet Vekâleti 
en ziyade resmî nispî teklif edeni bittercijh mütehar-: 
riden yirmi beş bin lira teminat alındıktan] sonra key-: 
fiyeti Heyeti Vekileye arz eder, 

H) Tarihi mukaveleden itibaren iki sene zarfın-: 
da taahhüdatmı ifa edemeyen müteharririn teminat 
akçesi hazinece irat kaydolunup mukavelesi mevsuh 
addedilir. 

V) Taharri neticesinde kabili imal petrolü ihtiva 
ettiği fennen sabit olan araziden hükümet kendisine 
ait kalanın en büyük parçası yirmi beş cedidi tecavüz 
etmemek üzere kadastrosunu nihayet beş sene zarfın-: 
da yaptıracak ve dilediği aksamı ya doğrudan doğru-: 
ya veya ekseriyet hisse uhdesinde kalmak şartıyle ef̂  
rat veya eşhası hükmiye ile müştereken işletecek veya
hut bilmüzayede lâakale yüzde elli bir hissesi Türkiye 
tebaasına münhasır olmak şartıyle resmen teşekkül 
etmiş olan Türk şirketlerine ihale edebilecektir. 

Madde 3. — Bitum ve petrol ve müjştakkatı ta-: 
biiyesi maden mültezimleri biri resmî mukarrer, di-; 
geri resmî nispî olmak üzere iki nevi resiıjn ifadesiyle 
mükelleftirler. 

a) İşletme hakkı ita ve ihale edilen hjer parçanın 
mültezimleri senevî beher cerip ve cerip küsuratı için 
bir lira resmî mukarrer vermekle mükelleftir. İşbu 
resim işletme kararnamesi tarihinden itibaren lâzimüt-. 
tediyedir. Resmî mukarrer beher sene Mart ayı zar
fında bervechi peşin ifa olunur ve işletrrie hakkı ita 
ve ihale edilen senenin Şubatı nihayetine kadar kıs-s 
telyevm hesabiyle icap eden miktarı keza \îk bervechi 
peşin istiyfa olunur. Beher sene Mart nihayetine kadar 
tediye kılınmayan resmî mukarrer için Nisan iptida-
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smdan itibaren bilâ ihtar faizi nizamî yürütülür. Yek- j 
diğerini müteakip iki sene rüsumu mukarrere tediye 
olunmadığı takdirde hükümet ita ve ihale eylediği iş
letme hakkını nezedebilir. 

b) Resmî nispî; her sondadan yevmî istihsal olu
nan miktar üzerinden zirde beyan olunan nispetlerde 
ahz edilecektir : Sondanın istihsalâtı yevmiyesi niha
yet beş tonilatoya baliğ olursa bunun hâsılatı gayri 
safiyesinden yüzde 3 altıdan on tona kadar yüzde al
tı, onbirden yirmi tona kadar yüzde on iki, yirmibir-
den elli tona kadar yüzde on beş, elli tondan fazlası 
için yüzde yirmi alınır, hâsılatı bir tondan aşağı olan 
sondalardan resmî nispî aranmaz. Bir sondanın hâsı
latı yevmiyesi bir aylık hâsılatı adedi evyama taksim 
etmek suretiyle hesap olunur. Rüsumu nispiye mik
tarı her ayın nihayetinde hesap olunup miktarı baliği I 
sene nihayetinde tahsil olunur. Hükümet rüsumu nis-
piyeyi fiyati cariyeye bakarak aynen veya nakden is-
tiyfa eylemekle muhtardır. 

Madde 4. — Şimdiye kadar ita edilen petrol im- I 
tiyazatı müstesna olmak üzere, elyevm taharri veya 
derdesti ihale devresinde bulunan hukuku müktesebe-
nin ibilkabul alâkadaranına imtiyaz ita edilebilmesi 
için taharri müddeti nizamiyesi zarfında müteharrile-
rin berveçihıiaıtli şeraıitli lifa ederek madenlin f erinen İka- I 
»bili imal olduğunu ispat eylemiş bulunmaları iktiza 
eder. 

A) Müteharriler ruhsatname hududu dahilinde I 
icabatı arziyeye göre yekdiğerinden fasılalı lâekal üç 
sonda yapmış bulunmalıdır. I 

B) Sondalar için haddi asgari umk üç yüz metre j 
ise de daha evvel işletilmesi kabil bir tabakaya tesa
düf eden sondanın mecburî ameliyesi tamam addolu
nabilir. 

C) Sondanın kabili imal bir tabakaya vusulünün I 
kabul için o sondadan yekdiğerini müteakip üç aylık 
petrol istihracatının miktarı şehrîi vasatisi lâekal otuz 
ton olmalıdır, 

Madde 5. — Taharri müddeti nizamiyesi zarfın
da dördüncü madde mucibince petrol madenin fennen I 
kabili imal olduğunu ispat edememiş olan müteharri-
lerin hukuku müktesebesi hükümete intikal eder. 

Madde 6. — Mukaddema imtiyazı ita edilen bi-
tum ve petrol ve müştakkatı tabiiyesi madenleri as
habı imtiyazı dördüncü madde mucibince üç sonda 
yaptığını ispat etmedikçe imtiyazın kısmen veya ta- I 
mamen ahare devir ve ferağına müsaade edilmez ve 
işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren iki sene zar- I 

fında üç sonda yapmak suretiyle imal etmezse imti
yaz hükmü mefsuhtur. 

Madde 7. —• İşbu kanunun suveri tatbikiyesini irae 
edecek nizamname Heyeti Vekilece tanzim edilecek
tir, 

Madde 8. — Maadin nizamnamesinin işbu kanun 
ahkâmına mugayir olmayan mevadı bilum ve petrol 
ve müştakkatı tabiiyesi madenierii için de muteberdir 

Madde 9. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ti
caret Vekili memurdur. 

Madde 10, — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren merîdir. 

Reis Mazbata Muharriri 
îzmir Karahisar Şarki 

Mustafa Rahmi îsmail 
Aza Aza 

istanbul tçel 
Akçoraoğlu Yusuf Mehmet Hilmi 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Maadin nizamnamesinin petrol madenlerine tat
bik edilmeyecek olan mevadı : 

Madde 9.— Sahipli arazide ashabı tarafından ma
den taharrisi ilmühaber ahzine ve sahibi olmayan ara-
zii haliyei emiriyede taharriyat icrası dahi taharri ruh
satnamesi istihsaline mütevakkıftır. 

Madde 10. — Taharri ilmühaberi veya ruhsatna
mesi istihsali için taharriyat icra olunacak mahallin 
merbut olduğu vilâyet valisine ve elviyei gayrı mül-
hakada mutasarrıfı livaay baarzuhal müracaat olunur 
ve o vilâyet veya livaca mezkûr arzuhalin itasıyle be
raber mahsusen tutulacak deftere kaydolunarak müs-
tedinin hakkı tekaddümünü ispata medar olmak üzere 
derhal makbuz ilmühaberi verildikten sonra ruhsatna^ 
me itasında mahzuru siyasî ve askerî mülâhaza olun̂ -
duğu takdirde keyfiyet Tiacret ve Ziraat Nazaretine 
bildirilir. Nazaretce Babıâliden bilistizan istihsal olu
nacak Meclisi Vükelâ kararma tevfikan ruhsatname 
itasını reddi vilâyet veya müstakil livaya tebliğ olu
nur. Ruhsatnamenin reddi takarrür ettiği takdirde ar
zuhal iptal olunarak keyfiyet kaydına şerh verilir, 
Ruhsatname itasına mezuniyet verildiği halde tahsisatı 
lâzıme bilicra on üçüncü maddede beyan olunan es
babı maniadan biri bulunmadığı tebeyyün eylediği 
halde icap eden ilmühaber veya ruhsatname ita olu
narak telgrafla ve o tarihle badehu tasirat ile der
hal Ticaret ve Ziraat Nazaretine malumat verilir. 
îşbu ruhsatnameyi nazaret indettetkik nizama muva-: 



fık görürse dört ay zarfında kabul ve tasdiki havi 
mahalline tebligat ifa edilecek ve işbu nizamname 
ahkâmına muhalif görürse müddeti mezkûre zarfında 
esbabı mucibesiyle beraber Babıâliye bildirecek ve 
olbaptaki evrakı mahalliyeyi merbuten gönderecektir. 
Ruhsatname ve istida eden şahıs veya şirket dahi 
Babıâliye müracaat edebileceği gibi Babıâlice de Şû-
rayıdevletçe de veya Meclisi Mahsusu Vükelâca dört 
ay zarfında ittihaz kararıyle beraber atebei seniyei 
mülükâneye arzı malumat deilecektir. tşbu muamelât 
ve mukarrerat sekiz ay zarfında itmam olunup tas-
tik ve iptale dahir mahalline bir şey tebliğ olunma
dığı halde mahallince verilen ruhsatname yirminci 
madde mucibince mer'i olacak ve taharriyata iptidar 
edilecektir, tşbu iki müddet Ticaret ve Ziraat Nezare
tine aynı tarihle irsal olunan talgraf ve tahriratın ha
vi olduğu tarihten muteber olacaktır ve şu takdirde 
bu tahriratın postaya tevdiinin tarihi vilâyetten veya 
gayrı mülhak livadan ba telgraf Ticaret ve Ziraat 
Nezaretine bildirilecektir. 

Madde 11. — Maddei sabıkada beyan olunan def
tere sahibi istidanın ismi ve arzuhalin tarihi itası ile hü-
lâsai münderecatı ve ilmühaber ve ruhsatname ve
rilir ise kezalik bunların münderacatı ve verilmediği 
veyahut verilipte şeraiti nizamiyenin ademi ifasından 
naşi hakkı taharrisi ıskat ve haiz olduğu ilmüha
ber ve ruhsatname iptal olunduğu halde esbabı muci-
besi kayıt ve derç edilecektir, tşbu defter her tarafça 
yeknasak olmak ve kuyudu mebsuteyi ihtiva etmek ve 
sayfalarında sıra numarası bulunmak üzere nezareti 
müşarünileyhaca tertip ve iktiza eden vilâyet eden 
vilâyet ve elviyeye irsal olunacaktır. 

Madde 17. — Onuncu maddede beyan olunan tah
kikat, maden taharri olunacak mahallin vaki olduğu 
kaza veya liva meclisi idaresinden tayin olunacsak ve 
mahallî heyeti ihtiyariyesinden alınacak birer aza ve
ya muhtar ile vilâyet maden mühendisinden mürek
kep bir heyet marifetiyle madenin bulunduğu mahalde 
ve ruhsat talep eden şahsın veya musaddak vekilinin 
huzurunda icra edilecektir, tşbu heyetin icra edeceği 
tahkikatı mütazammın kaleme alınacak evrak, kaza 
veya liva meclisi idaresince bittetkik neticei tatkikatı 
havi tanzim olunacak mazbata canibi vilâyete ve el-
viyei gayrı mülhakada canibi mutasrarifıye gönderi
lecektir. Mahallinden ba mazbata gönderilecek olan 
evrakı tahkikiye üzerine meclisi idarei vilâeytce ve 
elviyei gayrı mülhakada meclisi idarei livaca tetkikatı 
muktaziye bilicra on ünçücü maddede gösterilen es
babı maniadan biri bulunmadığı halde müstediden 

kefil alındıktan sonra icap eden taharri ilmühaberi ve
ya ruhsatnamesi verilecektir. 

Madde 18. — Taharri ilmühaberi ve ruhsatname
lerine taharri ameliyatında istimali hacet messeden 
barut ve fitil gibi mevadın cins ve miktar ve kemmiye-
ti evvelemirde hükümete beyan ve ancak bu maksat 
uğrunda istimal olunacağına dair teminat ita ile olbap-
ta ruhsatı mahsusa istihsaline mecbur olacaklarını ve 
kıla ve istihkâmat hududuna takarrüp olunmayacağı-
mutazammın kuydu lâzime ve maden hududu muay
yene ve miktar mesahası derç edilecektir. 

Madde 19. — Taharri ilmühaberlerinden üç altın
dan beş altına kadar ve taharri ruhsatnamelerinden 
maden taharrisine tahsis olunacak mahallin cesameti
ne göre haddi asgarî beş ve haddi evsat on ve haddi 
azam on beş altun olmak üzere harç alınacaktır. 

Madde 20. — Taharri ruhsatnameleri onuncu 
madde mucibince mer'i oldukları tarihten itibaren bir 
seneyi tecavüz etmemek üzere verilir. Ancak işbu ta
harri müddeti zarfında müteharrinin taharri için te-
şebbüsatı ciddiyede bulunduğu tahakkuk ederse bir 
daha temdit olunmamak üzere şeraiti mevzuasının 
tecdidiyle bir sene daha= temdit olunur. 

Madde 21. — Taharri ruhsatnamesi talep edipte 
arzuhalinin kabulünden itibaren altı ay müddet takip 
etmeyenlerin ihbara hacet kalmaksızın arzuhalleri hü
kümsüz addolunacağı gibi her bir muamelesi itmam 
edilen ruhsatnameyi, canibi vilâyet ve mutasarrifiden 
mukavelât muharrirliği vasıtasıyle vukubulacak te-
beyyünün veyahut müstetinin ikâmetgâhı malum ol-; 
maması ve bulunamaması hasebiyle tebliğ kabil ol
madığı halde Dersaadette evrakı havadisle ve vilâyat 
ve gayrı mülhak livada ceridei resmiyei mahaliye ile 
vaki olacak ilânın tarihinden itibaren iki ay zarfında 
müracaat edip almayan müstedinin dahi hakları iskat 
olunarak kaydı balâsına şerh verilecektir. Taharri 
ruhsatnamelerine müteallik olarak vilâyat ve mutasar
rıflık ile müstedt arasında tehaddüs edecek ihtilâf bi-
dayeten Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretince ve 
derecei saniyede Şûrayı Devletçe hal ve fasloluna-
caktır. j 

Madde 27. — Mevadı madeniyenin kıymeti Avru-
pada cari olan fiyattan Memaliki Osmaniye iskelesin
den Avrupa'ya kadar lâzım gelen navıl ve masarifi 
izabe ve tasfiye badettenzil mütebakisi üzerinden is-
tiyfa olunacaktır. 

Madde 32. — Bir madenin mucidi ya Maden Ni
zamnamesinin ahkâmını icra edememesinden veya 
bulduğu madenin kurb ve civarında bulunan diğer bir 



madene İrası hasar eylemesinden yahut istidasını ta
kip ve icraya ispatı iktidar etmemesinden naşi made
nin ahare ihalesine karar verildiği halde kâşifine mu-
citlik hakkına mukabil tazminat itası mukarrerdir, işbu 
tazminatın miktarı taharri için ihtiyar olunan masraf 
ve müteharrinin hal ve şanına nazaran nihayet yarım 
Osmanlı altununu tecavüz etmeyecek olan yevmi ye-
siyle madenin hâsılatı safiyesinden nihayet yüzde beş 
derecesinde ita olunacak bir mükâfat mıecmuuna mu
adil olmak üzere maadin idaresince takdir ve tayin 
ve mültezimler tarafından tediyei deyn olunmak üze
re fermanı âliye dercolunacaktır. Tazminatı mezkûre 
tediye olununcayedek ihale olunan maden ashabı mat
lup için beyi bilvefa hükmündedir. Maadin idaresi 
tarafından tayin olunan tazminatın miktarı hakkında 
mübayeneti efkâr hâsıl olduğu halde keyfiyet istina-
fen Şûrayı Devlette fasıl ve rüyet olunur. Fakat bu 
tetkikat ihale muamelesini tehir edemez. 

Madde 35. — Maadin müteharrileri taraflarından 
imali maadin için istida vukuunda madenin iptidayı 
taharrisinde valii vilâyet ve mühendis taraflarından 
verilen malumat üzerine maadin idaresinde tutulacak 
kayda müracaatla beraber, istidaname münderecatı 
mevadı sabıka ahkâmına muvafık olduğu surette def
teri mahsusuna kaydedilir. Değil ise ikmal ve tashihi 
zımnında sahibine iade olunup işbu nizamname hük
müne tamamiyle mutabık olmadıkça kayıt muamelesi 
icra olunmaz. İstidanemelerin Maadin İdaresi cani
binden kabuliyle kayıt yahut iadesi sürati mümkine 
ile icra olunmak lâzımdır. 

Madde 36. — İstidanamenin kabul ve deftere kay
dını müteakip masarifi ashabı istidaya ait olmak üze
re keyfiyeti ihale dersaadette tabolıman gazetelerden 
Türkçe ve Fransızca olarak ikisi vasıtasıyle ve bunlar
dan başka evrakı mahsusa ve vilâyet gazetesiyle iki ay 
ilân ettirilir ve ilânat varakalarının matbu suretleri 
merkezi vilâyatta ve sancak ve kazalar ile madenin 
bulunduğu kazanın bilcümle karryelerinde münasip 
mahallere talik olunur. İlân olunacak maddeler ma
denin mevki ve hudut ve nevi ve cinsiyle ihale oluna
cak mültezimin isminden ve müddeti ihaleden ibaret
tir, 

Madde 37. — İlân müddetinin inkizasmda bir ta
raftan bir guna itiraz vukubulup bulmadığı ve vuku-
bulmuş ise itiraznameler ile maden mühendisinin mü
lâhazatım havi takriri ve vilâyetin rey ve müıtalaatı 
'iki ay zarfında Maadin İdaresine işar olunur. Müd
deti ilânın inkizasından sonra vukubulan itirazat ka
bul olunmaz. 

Madde 50 — Rüsumu nisbiye bakır ve simli kur
şun ve kömür gibi kuyu ve mağara hafriyle imal olu
nan madenlerin hâsılatı gayrı safiyesinden yüzde bir
den beşe kadar alınır ve zümre ve krom ve 'borasiti! 
mevat ile lületaşı ve sıcak ve soğuk ımıiyah maıden ve 
petrol ve zift ve neft gibi damar olmayıp yığın ha
linde bulunan mevadıin hâsılatı gayrı safiyesinden 
yüzde ondan yirmiye kadar istifa olunur. İşbu rü
sum Avrupa'ya naklolunmak üzere hazırlanmış ve
yahut memaiifci şahanede kal ve 'izabe olun
mak üzere kesir ve tefrik olunup cinsine göre 
yıkanmış olan cevherden ahz ve tahsil edilir. Rüsu
mu nisbiye cevherin mevadı saniyesinin iskeleden 
Avrupaya olan nakliyesiyle kal ve izabe masarifinin 
tenzilinden sonra baki kalan kıymet üzerinden tayin 
ve istifa kılınır. 

Madde 52 — Rüsumu nisbiye mevaddı madeniye-
ıden her bir cinsin memaliıki ecnebiyede ilân olunan 
fiyatını ve tenzili lâzım gelen masarifi maMiyesini ve 
kal izabe masarifini hesabı mutavassıt üzerine tayin 
edecek bir cetvel mucibince istifa olunur. İşbu cet
veller altı ayda bir kere fiyat ve navul farkları üze
rine tashih edilir. 

Madde 53. — Rüsumu nisbiye madenlerin servet 
ve cesametine ve iskeleye olan buut ve mesafesine ve 
imalâttın suubet ve suhufetiyle mahrukatun ehveniye-
ıtine ve ellinci madde mucibince madenin cinsine gö
re maadin idaresince bitıtayin fermani âliye derçolu-
nur< 

Madde 55. — Maden (Mültezimleri her sene Mart 
içinde senei sabıkada vukubulan imalât ve ihracatın 
kemmiyat ve keyfiyatım havi müfredadlı iki kıta he
sap cdtvelini maadin idaresinden irae olunan nümü-



ile mucibince tanzim ile bir -nüshasını maadin idare
sine ve diğer nüshasını mahallî maadin idaresine ya
hut makamı vilâyete ita ile mukabilinde makbuz 'il
mühaberi ahzedeceMer ve maadin idaresi tarafından 
her ne vakit teftiş ve tetkik olunmak istenilirse ima
lden amirleri defterini irae ederek 'hesap vermeğe 
mecbur oiiacaklaırdıır. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

izmir Karahisar Şarki 
Mustafa Rahmi İsmail 

Kâtip 
Denizli 

bulunmadı 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Azâ( 
Zonguldak 
Yusuf 4İya 

Aza 
îçel 

Mehmet 

Bi
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CEMİYETLER KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN 
MEVRUT 1/559 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE REDDİNE DAİR DAHİLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türküye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/4277 

18 . 12 . 1340 

»Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesime 
Tarihi neşrindenberi vukua gelen tahavvülâtı ida

riye neticesi olarak tadiline lüzum görülen Cemiyet
ler Kanununun üçüncü maddesinin tadili hakkımda 
Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup icra 
Vekilleri Heyetinin 3 . 12 . 1340 tarihli içitirnaıında 
Meclisi Âliye arzı tekarrür eden lâyilhai kanuniye ile 
esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Muk-
tezesanın ifasına müsaadei riyaset penahîlerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Üçyüz yirmi beş tarihli Cemiyetler Kanununun 

3 ncü maddesinin vazıyet ettiği esasat ombeş sene-
denberi tahaddüs eden tahavvülâtı idariyeriin icap 
ettirdiği eşkâl ve ahkâmı temin ve tekeffül edeme
yecek derecede daralmıştır. 

Bu sebepdendir İki; son zamanlarda teşkil edil
mek istenilen ve fakat mevzuatı kanuniyemizle men-
ediılemeyen vahdeti ımüliyeyi muhil ve memleket da
hilimde ikilik husulünü baiıs cemiyetlerin veyahut za
bıtan ve memsubini askeriyenin ordudan katii irtibat 
ettikten sonra orduya bir nisbet izâfesiyle teşkil ede
cekleri cemiyetlerin teşebbüsatı tesisiyesine karşı bir 
şeddi kanunî olmak üzere marelarz kanununun üçün
cü maddesini tevsian tadili hayatı devlet ve idarei 
hükümet marnıma arz ve teklif olunur. 

^6 Reoep 327 ve 3 Ağustos 325 Tarihli Cemiyet
ler Kanununun 3 ncü maddesini Muaddil Kanun Lâ
yihası 

Madde 1. — Ahkâmı kavanine ve adabı umumi-
yeye mugayir bir esası gayrı meşrua veya asayişi 
memleketi ve itamamiyeti mülikiyei devleti ihlâl ve 
şekli hazırı hükümeti tağyir ve anasırı muhtelifeyi 
simyaseten tefrik maksadına müstenit ve orduya men-
ısup ilken hizmet ve irtibatı katedilmiş bulunanların, 
alâkaları kat edildikten sonra orduya bir nisbet izafe 
eden nam veya unvanlar il© cemiyet teşkil eylemeleri 
memnudur. 

Madde 2. — Ancak şimdiye kadar bu mahiyet
te teşekkül etmiş bulunan cemiyetler ilga olunur. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Veki
le memurdur. 2 Kânunuevvel 1340 

Başvekil ve Müdafai Adliye Vekili 
Milliye Vekili Hasta 

Ali Fethi 
Dahiliye Vekilli Hariciye Vekili 

Recep Şükrü Kaya 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Feyzi Hasan Fehmi 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Cenani İçtimaiye Vekili 
Mashar 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 
Mazhıar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 25 . 1 . 1341 

Adet 
33/1/559 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
28 Recep 1327 ve 3 Ağustos 1325 tarihli Cemi

yetler Kanununun üçüncü maddesine bir fukra ilâve
sini tazammun eden ve orduya bir nisbet izafe eden 
nam ve unvanlarla teşekkül etmiş olan cemiyetlerim 
ilgasını istihdaf eyleyen Başvekâletten mevrut ve He
yeti Umumiyeden mabavvel 2 Kânumevvel 1340 ta
rih ve 1179 numaralı lâyihai kanuniye Dahiliye Ve
killi Beyefendinin huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du* 

Evvelemirde şunu arz ve temhit lüzumuna fcani-
yizki Dahiliye Encümeni ordumun ve orduya nisbet 
izafe eden mam ve unvanlarla müteşekkil cemiyetle
rin siyasî maksatlara ordunun mamı (rftübeccelini alet 
etmesine aleyhdar olmakta müttefiktir. Bunu tespit ve 
mütalâa ettikten sonra Cemiyetler Kanununun üçün
cü maddesine bir fıkra olarak iiâvesirıe lüzum görü
len «Orduya mensup iken hizmet ve irtibatı katedil-
miş bulunanların alâkaları katedidikıten sonra ordu
ya bir nispet izafe eden mam veya unvanlarla cemiyet 
teşkil eylemelerinin memnu» ve «Şimdiye kadar bu 
mahiyette teşekkül etmiş bulunan cemiyetler ilga olu-
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tttiî*» ma4d«deri etrafında müzakeralta devam.• olun
muştur. Bundan hükümetin istihdaf ettiği, müteşek
kil futiyaıt zabitleri cemiyetliyle mütekaidini askeriye 
cemiyeti olduğu alınan şifahî izahattan ve lâyihamın 
medlulünden anlaşılmıştır, ihtiyat Zabitleri Cemiye-
ıtinlin bidayeten tesisimdeki miızammamesiyle ahiren ak
dettikleri kongrelerinde tanzim ve tadil ettikleri ni
zamnamelerinin tetkikinden ihtiyat zabitlerinin si
yasî maksatla değil sırf iktisadî sahada çalışmak ve 
aralarımda tesanüdü temim etmek ve hükümetin mu-
zaharetime istinaden hallerini terfihe uğraşmak oldu
ğu taayyün etmiş ve terhiderinden sonra askerlikle 
alâkaları halen kalmamış olan ihtiyat zabitlerinim ce
miyetlerine unvan ittihaz ettikleri «İhtiyat Zabitleri» 
isminim harbe ve gösterdikleri hizmet ve fedakârlıkla 
efkârı umumıiyede bıraktıkları takdir ve şükran his
sinin, iktisadî sahada çalışırken mazharı muvaffakiyet 
ve muzaheret olmaları düşüncesinden mübais olduğu 
ve bu ismim siyasî maksat ve amale vesile ittihaz et
tikleri nizamnamelerinden ve tarzı mesailerimden an
laşılamamıştır. Aksine emarei katiye ve maddei kâ
fiye yokken hürriyet ve meticei tabiiyesinden olan 
cemiyetlleriın inkişafı tamıma ımasariyetlerini kâfi ve 

teşkilâtı esasiyemizîe müemmen olan devri cumhuri
yette cemiyetlerim takyidini encümen muvafık gör
memiştir. Mütekaidini askeriye cemiyeti de aynı ma
hiyette ve siyasî maksattan uzak görülmüştür. Şayet 
her iki ve bunlara mümasil cemiyetler nizamnamele
rinim tayin ettiği maksadı esasiden ve iktisadî, tica
rî sahadan inhiraf ederek Siyasetle meşgul olmağa 
başlarlarsa bunların derhal meni ve cemiyetlerinim il
gası için eldeki mevzuatı kanuniye hükümete salâhi
yet bahşettiğimden bu iâyıhai kanuniiyenin reddiyle 
Heyeti Umumiyeye arzı karargir olmuştur. 
Dahiliye Encümenli Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep Erzincan 

Sabit 
Aza Aza 

Tekfurdağ Ordu 
Faik' Faik 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 



- 29 — 

3 MART 1340 TARİHLİ KANUNUN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUDU HARİCÎNE ÇIKARI
LAN HANEDANI OSMANİNİN MUTASARRD7 OLDUKLARI EMVALİ GAYRİ M^NKULENİN 
TASFİYESİ HAKKINDAKİ YEDİNCİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR NİĞDE MJEBUSU EBU-
BEKİR HAZIM BEYİN 2/401 NUMARAU TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE VE ^DLİYE EN-
" """""' CÜMENLERİ MAZBATALARI 

R'iyaseBi Celileye 
3 Mıaırt 1340 itariiMii 'kanunu mahsus mucibince 

hududu (millî faıarticiine çıkarılan hanedanı osmanıniin 
mutasarrıf oldukları emvali gayri menkulenlin bir sene 
zarfında tasfiyesi mezkûr kanunun yedinci maddesi 
icabından olup halbuki şu sırada emlâk kıymetlerinin 
malum olan fevkalâde düşkünlüğüne nazaran tehirin
de memleketimiz için bir zarar melhuz olmayan bu 
tasfiye muamelesinin tacili milleti necibimizin hissi
yatı adalet perverısiyle kabili telif olmayacak bir ne
tice hasıl edeceğinden, bu muamelenin bir sene daha 
tehiri suretiyle lâzimei madeletin icrası zımnında 
zirdekü ımaddei fcanunliyenin ıka!buılıünü Heyeyrit Celi-
leye arz ve teklif ederim efendim. 

24 Kânunuevvel 1340 

Niğde Mebusu 
Ebubekir Hazım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet 
45/52 Karar 

3 . 1 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
3 Mart 1340 tarihli kanunun, Türkiye Cumhuri

yeti! hududu îlmriicüne çıkarıilan hanedanı osmaninin 
mutasarrıf oldukları emvali gayri menkûlenin tasfiyesi 
hakkındaki yedinci maddesinin tadiline dair Niğde 
Mebusu Ebubelklir HaZirn 'Beyin 2/401 numaralı 
teklifi kanunisi encümenimizce ledettetkik mebusu-
anh kanununun ahkâmı umumiyesi müeddasına na-
zaren tadil teklifi şayanı müzakere görülmemiş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis Kâtip 
Tokat Kângırı 
Emin Yusuf Ziya 
Aza Aza 

Erzurum Konya 
Muhalifim Mustafa 

Raif 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti 

Adet I 17 . 1 . 1341 
30/2/401 

Dahiliye Encümeni Mazba^as». 
3. Mart 1341 tarihli kanunu mabjsus mucibince 

Türkiye hududu haricine çıkarılmış talan hanedanı 
osmanMn emvali gayra menikuîesinlin t&sfüyesi hakkın
daki mezkûr kanunun beşinci ve yedinci maddesinin 
tadilini mutazammın ve Heyeti Umuniiyeden Dahili
ye ve Adliye Encümenlerine havale buyurulmuş olan 
Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyimi teklifi kanu
nisi Dahiliye Encümeninde tetkik ve ıjıüzakere olun
du. 

Bazı lavamli! ve esbabın tahtı tesirinde olarak henüz 
tasfiye edilemediği ve bir senenin hitarhı olan 3 mart 
1341 tarihine kadar tasfiyesine imkân olmadığı' anlaşı
lan hanödıam Osmaniye ait emvali ga^rli menkûlenin 
tasfiyesi için tayin olunan müddetin j altı ay daha 
temdidi, zaman darlığı ve iktisadî buhran hasebiyle 
menafii memlekete muvafık görüİmüjş olduğundan 
madde bervechiâtı şekilde tespit edihtıiş ve bermu-
cibi havale bir defa da Adliye Encümeıjıince müzakere 
edilmek üzere Riyaseti Celileye takdimi kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Adliye Encümeni 27/1/1341 
59/2/401 

Adliye Encümeni Mazbatajsı 
Türkiye hududu haricine çıkarılmışj olan hanedanı 

ösmıanliniin emvalli gayrfi menikulesinıin| tabiyesine ait 
müddetin temdidine dair Niğde Mebpsu Ebubekir 
Hazım Beyin teklifi ile Dahiliye Encüıjneni mazbatas* 
mütalaa ve tezekkür olundu: 

Gerek tetkîıifÜ mezkûrda ve gerek pahıiliye Encü
meni mazbatasında bu baıpdaiki k4n<unun yedini 
maddesinde muayyen müddetin temdidi teklif ve ka-: 
bul edilmekte ise de mezkûr kanunun beşinci mad^ 
,desi de bu meseleye dair olup maadei mezkûrede 
ilişiklerinin katı için büVekâle mahakiı^ devlete mü
racaat edebilecekleri münderiç olmasmja binaen encü-

I 
I 



menimizce yalnız yedinci maddenin mevzubahis ol
ması muvafık görülemediğinden berveçhizır tadilen 
tespit edilen mevadı kanuniye Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim kılındı. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan' 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Bozok 

Bulunmamıştır 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Beyazıt 
Şefik 

Bulunmamıştır 
Aza 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabrı 

Niğde Mebusu Hazım Beyin Teklifi 
Maddei Kanuniye 

3 Mart 1340 tarihli kanunu mahsus mucibince 
Türkiye Cumhuriyeti hududunun haricine çıkarılan 
hanedanı Osmaninin mutasarrıf oldukları emvali gay
ri menkulenin tasfiyesi için mezkûr kanunun yedinci 
maddesinde muayyen bir sene müddet iki seneye ib
lağ olunmuştur. 

Niğde Mebusu 
Hazım 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Maddei Kanuniye 

Madde — 3 Mart 1340 tarihli Kanunu Mahsus 
mucibince Türkiye hududu haricine çıkarılan hane
danı Osmaninin mutasarrıf oldukları emvali gayri-
menkulenin tasfiyesi için mezkûr kanunun yedinci 

30 — 

maddesinde muayyen bir sene müddet altı ay daha 
temdit edilmiştir 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Sivas 
Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Aza 
Ordu 
Faik 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 
Aza 

Tekfurdağ 
Faik 
Aza 

îzmit 
İbrahim Süreyya 

Aza 
Bunların emvali gayrimenkulesiyle 
alâkadar olan zevatı saire vardır. Bu 
münasebetle kanunen verilen bir 
sene müddet kâfidir. Temdidine 

taraftar değilim. 
îzmit 

îbrahim 
Adliye Encümeninin Tadili 

Birinci Madde — Hilâfetin ilgasına ve hanedanı 
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti mema'liki haricine 
çıkarılmasına dair olan 3 Mart 1340 tarihli Kanuna 
mevadı âtiye ilâve edilmiştir : 

İkinci Madde — Emvali gayrimenkulenin tasfiyesi 
için kanunda muayyen olan bir sene müddet altı ay 
temdit edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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CEMİYETLER KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİN TEFSİRİNE DAİR BASVEKÂLETjTEN GE
LEN 3/327 NUMARALI TEZKERE VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI! 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6 

4365 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mübadelei ahali mukavelenamesinin tatbikine 

başlanıldı'ktan sonra memleketimize gelen muhaciri
nin sıfat ve vaziyetlerinden bilistifade memlekette mu
hacirin ve yerli unvanlarıyle ikilik vücude getirecek 
mahiyette cemiyetler teşkil ve ihdas edilmek istenildi
ği görülmekte ve ezcümle merkezi İzmir'de bulunan 
Muhacirin îskân ve Teavün Cemiyeti nizamnamesinde 
memaliki müstevliyei islâmiyeden hicret eden ve fi-
mabaat edecek olanlar arasında sıkı bir tesanüdü 
içtimaî husulüne çalışılacağı muharrer bulunmakta 
ve her ne kadar kanunun üçüncü maddesinde «ah
kâmı kavanine ve âdabı umumiyeye mugayir bir 
esası gayrı meşrua veya asayişi memleket ve tamami-
yeti mülkiyei devleti ihlâl ve şekli hazırı hükümeti 
tağyir ve anasırı muhtelifeyi siyaseten tefrik maksa
dına matuf cemiyetlerin teşkili tahtı memnuiyette 
bulunduğundan işbu ahkâm zâlâda zikredilen maksat
lar dahilinde memlekette ikilik ihdasını mucip ce
miyetler teşkilimde bir dereceye kadar mani addolu-
nalbilirse de mesele cemiyet teşkili gibi hukuku âm
me esasına müstenit bir nezaketi muhtevi bulunma
sından, muhacir ve mübadiller tarafından vücude ge
tirilen cemiyetlerin de metni kanunda memnu sayılan
lar meyanında telâkki edilip edilemeyeceğinin tefsi
ri Dahiliye Vekâleti Celiîesince talep edilmekte ol
duğundan muktezasınm ifasına müsaadei riyaset pe-
nahîlerini arz ve istifham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Dahilîye Encümeni 
Adet 

3 
2 . 1341 

327 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinde «ah
kâmı kavanine ve âdabı umumiyeye mugayir bir esa

sı gayrı meşrua veya asayişi memleket vey/a tamami-
yeti mülkiyei devleti ihlâl ve şekli hazin hükümeti 
tağyir ve anasırı muhtelifeyi siyaseten tefrik maksa
dına matuf cemiyetlerin teşkili tahtı mıemnuiyette 
bulunduğundan» mübadelei ahalî mukavelenamesinin 
tatbikine başlandıktan sonra memleketimize gelen 
muhacirinin sıfat ve vaziyetlerinden bilistifade mem
lekette muhacirin ve yerli unvanlarıyle ikilik vücude 
getirecek mahiyette cemiyetler teşkil ve ihdas edil
mek istendiği görülmekte ve ezcümle merkejzi İzmir'de 
bulunan muhacirin iskân ve teavün cemiyetli nizamna
mesinde «memaliki müstevliyesi islaniyed/en hicret 
eden ve fimabaat hicret edecek olanlar arasında sıkı 
bir tesanüdü içtimaî husulüne çalışılacağı» muharrer 
bulunmakta olduğundan bunların, cemiyetlerin metni 
kanunda tadat edilen anasır beynindeki ikilik ihdası
na matuf olup olmayacağı ve cemiyet tenkiline me-
sağı kanunî bulunup bulunmadığı keyfiyetinin tefsiri 
Başvekâletin 6/4365 numaralı tezkeresiyle talep edil
mektedir. 

Tezkerede izah olunduğu üzere mübadil ve mu
hacirlerin nizamnamesinde «kendi aralarında sıkı bir 
tesanüdü içtimaî husulüne çalışılacağı» musarrah ol
masından, anasır arasında ikilik ihdasını değil iskân 
ve terfihlerinde mütesanitten çalışmak için cemiyet 
teşkil ettikleri ve bu şekli mesainin mahiyçten Cemi
yetler Kanununun tarif ve tavsif ettiği «anasırı muh
telifeyi siyaseten tefrik» keyfiyetinden başka olduğu 
teemmül ve tezekkür edilmiş olmakla iskâni katilerine 
kadar muhacir ve mübadillerin ahkâmı kaivanine te-
bean cemiyet teşkiline bir şey demlemeyeceği müta-
lâa'sıyle Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Erzincan 

Sabit 

vlazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hjlmi 

Aza 
Rizej 
Esat \ 
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İDAREt UMUMİYEI VİLÂYAT KANUNUNUN YÜZALTINCI MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI
NIN TEFSİRİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 3/354 NUMARALI TEZKERE VE DAHİLİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Turtkliye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 7 , 1 , 1341 

Küfemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/135 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelıilesine 
Aşar mültezimlerine kefalet edenlerin Meclisi 

Umumî azalığına intihalbı caiz olup olamayacağı Or
du vilâyetinden istizan edilmesıi üzerine licra (kılınan 
•tetkilkaitta, İdarei Umumiye! Vlâyat Kanununun -yüz 
altmışıncı maddesinin dördüncü fıkrasında mutlak 
olarak «vjlâyet dahiıl'inde Vilâyete ait hususatın müte-
zim, mukaVil ve mütoalhhitterinıin Meclisi Umumî aza
lığına (intihap olunamayacakları!:» «muharrer Ibulundu-
ğu ve mültezime kelMet iltizamın netayici kanumiyesi-
râ taahhüt damak olduğundan iltizam 'için mutasav
ver icrayı nüfuz mahzurları icalbı hallinde iküfelâ hak
kında tatbikine ihtiyaç görülecek takibatı kanunıi-
yede haizi tesir olacağı nazarı teemmüle (alındığı tak
dirde âşâr müıltezimleriylte vilâyete ait diğer hususat 
muikavilılerine kefil olanların dahi intihap edtenemte-
sî maksadı kanuna daha muvafık olacağı netice! man^ 
tıikıyesiine varılaoilirse de (kanunun Ibu maddesi hattı 
zatlinde hukuku lintihalbiyenin takyidinıi tazamımun 
©der şeraiti ihtiva etmekte olduğuna ve fcavaid'i utmu-
miyece ıkanunun sarahaten menetmediği yerlerde kı
yas tarikiyle hulbutkum iintilhalbiyesinıin takyidi caiz ola
mayacağına ve metni kanunda sadece «mültezim, mu-
ifcaVill ve müteaihhitlerin» zikri ile iktifa edilip kefil
lerin meskûtuarth bırakılması, 'bunların kabiliyeti (in'ti-
'hahiyeleri tahdit Ve işkâle selbep teşkil edemeyeceğine 
nazaran !kef ilerin azalığı iintihapta manii kanunî ıgö-
rülemiemıiş olmakla (beraber meselenin muhtacı tefsir 
olduğu Dahliye Vekâleti ceilesMn 29 Kânunuevvel 

1340 tarih ve 130 numaralı tezkeresinde 'işar 'kılınmış
tır. İfayı muktezasına müsaade buyuinJmasını (istirham 
eylerim drendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

40/3 
4 . 1 . 1341 

354 

'Dahiliye Encümenii Mazbatası 
Aşar mültezimlerine kefalet edenlerin aşar mülte

zimlerine kıyasen Meclisli Umumî azalığına intihabı 
caiz olup olmayacağının tefsiri (hakkında Başvekâlet
ten mevrut ve Heyeti Umumiyeden muhavvel 7.1.1341 
tainilbJIİi ve 6/135 numaralı tezkere üzerine (keyfiyet tet-
Jklik ve müzakere olundu. 

İdarei Umulmiiyai VMâyaıt Kararnamesiniin yüzafltın-
cı maddesinin dördüncü fıkrasında, «Vilâyet dahilin
de vilâyete ait hususatın mültezim, mükaVil >ve müte-
alhhitl'erinin Meclisi Umumî azalığına intihap oluna
mayacakları» muharrer olduğundan vazıı kanunun 
maksadı memnuiiyeti dahilinde olanlar sarahaten zik-
redlmliş olduğuna nazaran feilkıyas kefillerin intiha-. 
Ibına mani ne'ticei mantıkiye istidlal edilememiş oilimak-' 
la kefiMerin Meclisli Umumî azalığına intihanı caiz 
olacağı mütalâasuyle Riyaseti Celleye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas 
Ahmet Muammeö 

Kâtip 
Gaziantep 

Aihmiet Remzi 
Aizai 
Rize 
(BsaJt 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

ı>a<i 


