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1 — Sabik zabit hulasasi 24 
2 — Havale edilen evrak 24 
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye 

maruzati 24 
1 — Sayin uyelerden bazilanna izin verilme-

si hakkmda Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti tez-
keresi 24:25 

4 — Miizakere edilen maddeler 25 

1 — Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak 
ve memuriyetini izinsiz birakmak sugundan 3 se-
ne kalebentlikle askerlikten gikarilmaga mah-
kum edilmis. ve sonradan af kanunundan istifa-
de etmi§ olan Binba§i Hayrioglu Alinin tekaudlii-
gii hakkmda bir karar verilmesine dair Ba§veka-
let tezkeresi ve Milli Mudafaa, Adliye, Divani 

Sayife 
niuhasebat ve Maliye enciimenleri mazbata-
lan (3/10) 25:30 

2 — Muhacirlere ve muhtac giftgilere odiinQ 
tohumluk ve yemeklik dagititonasi hakkindaki ka-
nunun 1 nci maddesinin degi§tirilniesine dair 
kanun layihasi ve Maliye ve But§e enciimenleri 
mazbatalan (1/301) 30:32 

3 — Istanbul Universitesi igin 213 452 liralik 
istikraz yapilmasi veya hesabi cari a§tirilmasi 
hakkmda kanun layihasi ve Blithe enciimeni maz-
batasi (1/325) 32,35,36:39 

4 — Turist gemilerinden alman muhtelif de-
niz resimlerinden bazilannm affine ve bazilarm-
dan tenzilat yapilmasina dair kanun layihasi ve 
tktisad, Maliye ve Biit<je encuimenleri mazbata
lan (1/128) 33:35 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Ruznamede miizakere edilecek madde bulunmadi-
gindan cum a giinii toplamlmak iizere celse kapatildi. 

Balkan vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Konya Coruh 

Ali Muzaffer Goker Ali Zirh 

2 — HAVALE 

Mazbatalar 

1 — Askeri ceza kanununun bazi maddelerinin de-
gistirilmesine dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa 
ve Adliye enciimenleri mazbatalari (1/255) (Ruzna-
meye) 

2 — Askeri muhakeme usulii kanununun bazi mad
delerinin degigtirilmesine ve 26 nci maddesine iki fik-
ra ekienmesine dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa 

1 — Sayin ilyelerden bazilarina izin verilnuesi 
hakkinda Buy ilk Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

BALKAN — Saym uyelerden bazilarma izin 
verilmesi hakkmda Riyaset divanmm maruzati 
vardir. 

Umumi Heyete 
Asagrda isimleri yazili saym iiyelerin izinleri 

Baskanlik kurulunca kararlastrrilmistrr. Umumi 
heyetin onamasma sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar Berg K. Turker, bir ay. 
Hastaligrna binaen, 

Ankara §akir kmaci, bir ay. Mazeretine 
binaen, 

Antalya Tayfur Sokmen, 20 gun Hastaligrna 
binaen, 

Balikesir Hacim Kezer, bir ay. Mazeretine 
binaen, 

Bolu Mitat Denli, bir ay. Hastaligrna binaen, 
Bursa Asaf Doras, Iki ay. Hastaligrna binaen, 

>tLEN EVRAK 

ve Adliye enciimenleri mazbatalari (1/256) (Ruzna-
meye) 

3 — Hariciye ve Maliye vekaletleri 1935 yili biit-
gelerinde 40 000 liralik miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasile Ha
riciye vekaleti 1935 yili fili kadrosuna ilave edilen me-
muriyetler ile tahsisatlari hakkinda kanun layihasi 
ve But?e enciimeni mazbatasi (1/331, 338) (Ruzna-
meye) 

Bilecik Salih Bozok, iki ay. Hastaligrna 
binaen, 

Qorum Eyyub Sabri Akgbl, bir ay. Hastahgi-
na binaen, 

Denizli Dr. Kazim Samanli, iki ay, Hastaligr
na binaen, 

Kayseri Suleyman Demirezen, bir ay Hasta
ligrna binaen, 

Konya §evket Dag, bir ay. Mazeretine binaen, 
Nigde Faik Soylu 25 gun. Mazeretine binaen, 
Srvas Mitat §. Bleda, 25 gun. Mazeretine 

binaen, 
Trabzon Suleyman Srrn Gedik, bir ay. Has

taligrna binaen, 
Van Hakki Ungan, 45 gun. Hastaligrna binaen, 
Afyon Karahisar Berg K. Tiirker, bir ay. 

Hastaligrna binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Ankara §akir Kmaci, bir ay. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

B l R I N C l C E L S E 
A§ilma saati : 15 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

KATlBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Coruh) 

BALKAN — Meclis acilmistrr. 

3 — RlYASET DtVANININ HEYETt UMUMtYEYE MARUZATI 

— 24 — 
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Antalya Tayfur Sbkmen, 20 gun Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Balikesir Hacim Kezer, bir ay. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Bolu Mitat Denli, bir ay. Hastaligma binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Bursa Asaf Doras, tki ay. Hastaligma binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Bilecik Salih Bozok, iki ay. Hastaligma 

binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Oorum Eyyub Sabri Akgbl, bir ay. Hastaligi-

na binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Denizli Dr. Kazim Samanli, iki ay, Hastaligi-

na binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Kayseri Siileyman Demirezen, bir ay Hasta

ligma binaen, 
BA§KAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Konya §evket Dag, bir ay. Mazeretine binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Nigde Faik Soylu, 25 giin. Mazeretine binaen, 
BA§KAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Srvas Mitat §>. Bleda, 25 giin. Mazeretine 

binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Trabzon Siileyman Srrn G-edik, bir ay. Has

taligma binaen, 
BASKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Van Hakki Ungan, 45 giin. Hastaligma binaen, 
BALKAN — Mezuniyeti kabul edenler isaret 

buyursun... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

4 — MttZAKERE EDILEN MADDELER 

7 — Sozle ve yazi ile vcrilen emri yapmamak 
•ve memuriyetini izinsiz birakmak sugundan 3 se
ne kalebendlikle askerlikten qikanlmaga mah-
kitm edilmis ve sonradan af kanunundan istifa-
de etmis olan binbasi Hayrioglu Alinin tekaiidlu-
gu hakkmda bir karar verilmesine dair Basvekd-
let tezkeresi ve Milli Miidafaa, Adliye, Divani 
muhasebat ve Maliye encilmenleri mazbatalan 
(3/10) [1] 

MlLLl MtJDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVtfKTEKtN ( Diyarbekir ) — Bir binbasi 
amirine itaatsizlik etmis ve sonra da izinsiz 
terki mevki etmis. Kendisini mahkemeye ver-
misler, 3 sene hapsine karar verilmis. Hak-
kmda 3 sene hapsedilmesi igin karar verildi-
ginden tardolunmustur. 340 senesinde af ka-
nunu gikmis. Bu kanun mucibince hukuku ia-
de olunmustur. Yani umumi af kanunundan 
istifade ederek gikmistir. Hizmete girmek icin 
bakanliga miiracaat etmis, bakanlik ta; tar-
dolundugun igin alamayiz, demis. Sonra bu 
adam Arzuhal enciimeninin bazi kararlarmdan 
istifade etmis. Nihayet 934 senesinde tekrar 
miiracaat etmis. Hiikumet, yeni tekatid ka-
nunu mucibince 17 senelik hizmeti uzerinden 
tekaiid etmis. Fakat Divani muhasebat bunu 
kabul etmemis. Umumi af kanunu, askerlige 
aid riitbesinin verilmesini istilzam etmez demis. 
Onun iizerine yeniden bir kararname ile bu 
adamm riitbesinin iadesine liizum gbriilmus. 

[1] 23 sayih basmayazi zaptm sonundad%r. 

Bilahare Hiikumet; 340 senesini takib eden tic, 
seneden sonra, 927 de tahdidi sinne ugramis-
tir, bu yeni bir muameledir, demis, tekrar 
binbasi riitbesinin kendisine verilmesini sala-
hiyeti haricinde gormiis. Mesele Meclisi Aliye 
sevkedilmis. Bu adama, gegirdigi miiddeti hiz
mete gore tekaiid maasi tahsis edilib edilmeye-
cegini sormus. 

Maliye enciimeni tekaiid olmasmi dogru 
bulmus, hakkidrr, bu hak kendisine verilme-
lidir, demis. Adliye enciimeni keyfiyeti an-
cak iki dairenin salahiyeti dahilinde gormiis, 
bunun dogrudan dogruya verilecegi hakkmda 
burada bir cevab yoktur, demis. Meseleyi Di
vani muhasebat enciimenine gondermis. Diva
ni muhasebat enciimeni; bu, lazimiilicradrr, 
kazai mahiyeti haizdir, bunu bozmak igin an-
cak bir karar verilmesi icab eder, miitaleasm-
da bulunmus. Maliye enciimeni keyfiyeti tas-
dik etmis. Af kanunundan istifade ettigine na-
zaran bu hizmetine mukabil eski tekaiid ka-
nunile tekaiid edilmesi hakkmda lutfunuzu ri-
ca ile Milli Miidafaa enciimeni mazbatasmm 
kabuliinii teklif ederim. 

REFtK 1NOE (Manisa) — Diger encumen-
ler de izahat versinler. Eger onlar soylemiye-
ceklerse biz soyleyelim. 

Mesele bizim Kazim Seviktekinin anlattigi 
kadar basit bir sey degildir. Hem de miirekke-
bin oldugu kadar koyusudur. 

1332 senesinde yazili olarak verilen bir emre 
itaat etmediginden dolayi iig sene kalebendlige 
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ve askeriikten tardma karar verilen bir zat var. 
Bu zat askeriikten gricmis. Tabiatile sivil haya-
tmda ceza muddetini ikmal etmistir. 1340 sene
sinde bir af kanunu gikmis, bu af kanunu umu-
mi oldugundan dolayi biitiin mahkumlarm hu-
kukunu iade etmekte oldugunda ittifak vardi. 
Bu adam 1934 senesinde Milli Mudafaa vekale-
tine muracaat etniis ve Milli Mudafaa vekaleti 
zaten bundan evvel Ticaret vekaletile cereyan 
eden bir muameleden anlasildigma gore bu zat 
bir memuriyet istemis, o zaman Ticaret vekaleti 
de Mudafaa vekaletinden sormus. Milli Mu
dafaa vekaleti 1934 tarihinden evvel bu verdigi 
cevapta bu zat askeriikten matruttur, demistir. 
Pakat bu zat aradan yine epeyce zaman gegdik-
ten sonra Miidafaai Milliye vekaletine diyorki; 
ben matrudum amma 1340 senesi kanunu her 
turlii hukuku iade etmis olduguna gore zabitlik 
hakkim vardir. bunu bana veriniz. Vermez-
seniz tekaudlugumii tanrymiz. Milli Mudafaa 
vekaleti bu iddiayi nazari dikkate alryor ve 
kendisini pasanm dedigi gibi - 17 senelik zabit 
diye telakki etmiyor. Bilakis madamki af ma-
kabline samildir. Her turlii hakki iade eder 
diyor. Bu zatm 1932 senesindeki vaziyetine gel-
mesi asildir. Binaenaleyh 1934 senesine gore te
kaiid edilmesi lazimdir diyor ve tahsisat veriyor. 
Tahsisat muamelesi Divani muhasebata geliyor. 
Divani muhasebat yazili tezkerede diyorki; bu 
adamin Af kanununun bahsettigi salahiyete bi-
naen askerlikte kullanilmasi icab ediyor 
Milli Mudafaa vekaleti de; tahdidi sin kanunu
nun gbsterdigi yastan fazla oldugundan asker
likte istihdamma imkan yoktur diyor; binaen
aleyh kendisi hakkmda tekaiid muamelesi yapi-
yoruz diyor. 

Divani Muhasebat ise yine diyorki; gerek 
askeri ve miilki tekaiid kanununa, gerekse meri 
olan tekaiid kanunu mucibince bir adamm 
tekaiid olmasi icin bilfiil hizmeti sarttir. Bi
naenaleyh bu zat 1332 senesinde tardediliyor, 
af kanununa kadar iizerinde matrutiyet de-
vam ediyor. Bilfiil hizmet esasmin tekaiid 
kanununda bulunmasma ragmen bu adam hiz-
mette bulunmuyor. Binaenaleyh bu adama te
kaiid maasi tahsisine imkan yoktur. 

Bu sefer Milli Mudafaa vekaleti israr ediyor. 
Tekrar esbabi mucibe ile muracaat ediyor. 

Bu muracaat iizerine mevcud Divani muha
sebat kanununa tevfikan, bir daire ile dairei 
aidesi arasmda cikan bir ihtilafi halletmek uzere 
heyeti umumiye miiddeiumuminin huzurunda ig-
tima ediyor. Bu igtima neticesinde azadan besi 
miistesna olmak iizere ekseriyetle Divani muha
sebat dairesinin vermis oldugu kararm kanuna 
muvafik oldugunu soyliiyor ve reddediyor. 

Onun iizerine Milli Mudafaa vekaleti Basve-
kalete bir tezkere yazryor, ve biitiin bunlari hi-
kaye ediyor. Divani muhasebat kararlarmi ve 

kendi yazdiklarmi cikarryor, ve bunun hakkmda 
bir karar ittihaz edilmesi temennisile gbnderiyor. 
ge halledilecek mevattandir, dedik ve bunu yine 
olan formulu ile B. M. Meclisine gbnderiyor. 
B. M. Meclisine gelince, Milli Mudafaa, Adliye, 
Divani muhasebat ve Maliye enciimenlerine ha-
vale olunuyor. Bu dbrd enciimenden ikisi muay-
yen bir noktada birlesiyor. Divani muhasebat 
enciimeni bir baska noktai nazar dermeyan edi
yor. Milli Mudafaa enciimeni de simdi Kazim 
arkadasimizm bildirdigi miitaleayi dermeyan edi
yor. Halledilecek nokta, o okunan mazbatanm 
arzu ettigi nokta midir? Yani Adliye enciimeni-
nin miitaleasma istirak ediyor. 

§imdi arkadaslar, biitiin bu hikayelerin ve 
tavsiyelerin mesnedini sbyle hulasa ederiz: af 
kanunundan istifade eden birisi, miiracaati ha-
linde tekaiid maasi tahsisi Milli Mudafaa veka-
letinin talebi veyahud Milli Mudafaa encumeni-
nin talebi ki - Milli Mudafaa vekaletininkinden 
aykiri degildir - veghile bir tekaiid maasi tah
sisi dogTU mudur, degil midir, keyfiyetidir. §im-
di asil dogru olmasi lazimgelen keyfiyet, bura-
da verilecek kararm mahiyeti ne olacagidir. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Tefsirdir. 
REFlK 1NCE (Devamla) — §imdi alehtlak 

Arzuhal enciimenine vaki olan bir sikayet, arzu-
hal mahiyetinde degildir. Heyeti Vekileden B. 
M. Meclisine gelmis bir mesele mahiyetinde oldu
guna gore, Heyeti Vekilenin tefsir istemeyib, 
alehtlak bir karar istemis olduguna gore, hat-
ti hareketini tesbit etmek lazimdir. §imdi benim 
noktai nazarima gore, hakikatte Hukumet bu me-
seleyi bir karar almak miitaleasile gondermis ol-
makla beraber kanunlarm ifade ettigi ma-
nayi anlamak arzusunu izhar ettiginden dolayi 
dogrudan dogruya mana tefsirdir. Yani isteni-
len sey tefsir karandir. Ne yapmak lazimdir? 
Binaenaleyh burada vereceginiz karar miisbet 
olsun, menfi olsun, adamin miiracaatine muva
fik olsun olmasm, af kanunundan sonra bu vazi-
yette bulunanlarm hukukunu tesbit etmek nok
tai nazarmdan ve bundan sonra bu gibi hadisatta 
emsaline tatbik edilecek bir hiikmii ihtiva ede-
ceginden dolayi mahiyeten tefsir olmak asildrr 
ve dogrudur. 

§fimdi arkadaslar, istenen keyfiyet nedir? Hu-
lasaten istenen keyfiyet, hizmet etmemis bir ada
mm hizmet etmis gibi telakki edilerek tekaiid 
edilmesine bu giinkii kanuni mevzuatimiz mii-
said midir, degil midir? 

§imdi bu cihet gerek Divani muhasebat ka-
rarlarmda, gerek Milli Mudafaanm miitekabil 
miitaleatmda agiktan agiga gbrusulmiistur. Mil
li Mudafaa, miitaleatmda diyor ki, affi umumi 
kanunu, hukuku sakrta ve memnuasmi iade ede-
rek riitbesile alakasmi temin etniis olmasma 
ve tahdidi sin kanunu ise gerek miistahdem 
ve gerek acikta bulunan bilumum zabitanm 
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her rutbede hangi yasa kadar istihdam edi-
leceklerini tayin ve tesbit etmis olmasma ve 
mezkur kanunun munhasiran miistahdem olan-
lar hakkmda tatbik edilerek agikta bulunan-
lar hakkmda tatbik edilmeyecegine dair ah-
kam mevcud olmamasma binaen bu zatin hak
kmda tahdidi sin kanununun tatbiki dogru 
ve kanunidir, deniliyor. 

Milli Miidafaa vekaletinin miitaleasma go
re bu adam agiktadrr. Tahdidi sin kanunu ise 
is gbrenlerin, gbrmekte iken yaslarmm had-
dini gbsterir. Bu kanun agikta bulunanlar 
hakkmda bir muamele yapilmamasmi emret-
mediginden bu kanunun agikta bulunanlara da 
tesmili lazimgelir. 

Buna mukabil Divani muhasebatm isbu ka-
rarma gore, umumi af; mahkumiyetle kaybo-
lan riitbe ve askerlik sifatmi iade etmez, an-
cak bu suretle teberri etmis olanlara mahku-
miyetlerinden evvelki hak ve sifatlan isteme-
lerini mumkiin kriar; binaenaleyh, vaki ola-
cak taleb ve miiracaatlan eski riitbe ve sifat-
larm iadesi keyfiyeti baskaca formaliteye ta-
bi oldugu gibi kanunen muayyen miiddeti ik-
mal etmeyenlerin her hangi bir sekilde tekaii-
de sevkolunabilmeleri fill hizmetle muvazzaf 
olmalarma miitevakkif bulundugu noktai na
zari tebaruz etmektedir. 

§fimdi arkadaslar, Milli Miidafaa enciimeni 
ne bunu kabul edelim, ne de otekini kabul ede-
lim diyor. Onun noktai nazarma bakarsaniz, 
onun noktai nazari, bu zatm askerlikte kulla-
nilmasi dogru degildir, seklindedir. Diyor ki: 
Af kanunu ile medeni ve mukteseb haklari 
ve riitbesi geri verilen Alinin tekrar orduda 
vazife almasi, ordunun yuksek menfaatleri ve 
hassasiyetine engel oldugundan 1325 tarihli as-
keri tekaiid ve istifa kanununun hukiimlerinin 
gergevesi iginde mahkumiyeti tarihi olan 5 
mayis 1332 tarihine kadar gegmis fill hizmet 
muddetlerine gore tekaudlugiiniin icrasi ve 
tekaiid maaslarmm hesab edilerek verilmesi 
icab ettigi ve baskaca bir muamelenin tatbi-
kma kanunen imkan gormiiyor. §u takdirde 
bu zat 317 nasibli imis. 317 li olan bu zatm 
tekaiid maasi 1332 ye kadar gegen miiddet 
iizerinden hesab edilerek verilmesi noktai na-
zarmi Milli Miidafaa, miidafaa ediyor. Arka-
dasim. Kazim bize 1340 tarihinden bahsettiler 
ve bu arkadasi biz enciimenin mazbata muhar-
riri olarak dinledik. §u takdirde Milli Miida
faa encumeninin noktai nazari ile Milli Mii
dafaa vekaletinin noktai nazari arasmda dahi 
tehaliif vardrr. Benim kanaatimce Milli Mii
dafaa enciimeninin noktai nazarma tevfiki mu
amele ederek mahkum oldugu tarihe kadar 
olan zamanda filen hizmeti sebketmis oldugu-
na gore o zaman meri olan kanuna gore mu
amele yapilmasmda isabet vardir. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKlN (Diyarbekir) — 
Bizim de kanaatimiz ayni merkezdedir, ben de 
bunu taleb ettim. 

REFIK 1NCE (Manisa) — Yoksa Kazim Se-
viiktekinin burada bahsettigi 340 tarihine ka
dar verilmesinde isabeti kanuniye yoktur. 

Gl. KAZIM SEVUKTEKtN (Diyarbekir) — 
Ben byle sbylemedim. 

REFlK INGE (Manisa) — Oyle soylediniz. 
Binaenaleyh encumenler tekrar noktai na-

zarmi bildirsinler, faydali olur. Bu, Alinin, 
Velinin meselesi degildir, kanunlarm ta,tbiki 
meselesidir. Ehemmiyeti, gayrikabili inkardir. 

Gl. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — 
Hepsi giizel ve hepsi gayet mufassal ve mii-
dellel. Fakat sbyledikleri bizi ikna edemiyor. 
Bu adam sunu istiyor, bunu istiyor, mesele 
bu degildir. Bu adam 17 sene hizmet etmistir. 
17 senelik hizmetine mukabil kendisi affolun-
mustur. Binbasi riitbesi iade olunmustur. Bu
na dair hiikiim vermek icab eder. 

Ben, bir de Divani muhasebat encumeninin 
hukmiin kazai mahiyeti haiz oldugunu sbyle-
yen ifadesine de itiraz ediyorum. Bu adamm 
iadei riitbe etmesi hususu 927 senesinde tah
didi sinne ugradigmdan imkansizdir. Yalniz 
hizmet etmis ve affolunmustur. Biz, hizmetine 
mukabil tekaiidiiniin icrasmi istiyoruz. 

RElS — Bay Hasan Fehmi! 
HASAN FEHMl ATAg (Gumiisane) — Eger 

encumenler bu fikre istirak ediyorlarsa ben 
de sbylemekten vazgegeyim. 

SALAH YARGI (Kocacli) — Ben itiraz ede-
cegim. 

HASAN FEHMl ATAg (Gumusane) — Ben-
denizce, Milli Miidafaanin tahsis evraki iizerin-
deki yeni tekaiid kanununa gore tekaiid maasi 
tahsisi taleb etmesi ve mahkumiyet zamanma 
aid olan miiddetin o miiddete ilave edilmesi yo-
lundaki talebi kanuni degildir. Fakat heyeti 
umumiyesinin reddini tazammun eden kararlar-
da da kanuni isabet gbrmiiyorum. Bu zatin 
mahkum oldugu tarihe kadar hizmet miiddetine 
aid olan hakki bir kere mahfuzdur. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Bu tefsire miih-
tagtir. 

HASAN FEHMl ATAg (Devamla) — Hayir 
kanun cok sarihtir. Riitbesinden tardedilecek 
kadar agir bir ceza hukmedilmemis olsaydi, o 
zaman hizmet ettigi miiddet nisbetinde tekaiide 
sevkedilmis olurdu. Halbuki isledigi cezanm 
agrr olmasi, bunu o zaman tekaiid hakkmdan 
mahrum etmistir. Fakat sonra af yapilmis, bu 
af, umumi oldugundan dolayi bu zatin de huku-
ku tamamen iade edilmistir. 0 halde mahkum 
oldugu tarihe kadar yaptigi hizmetten miitevellid 
tekaiid hakki tamamen iade edilmis bulunuyor. 
Af kanunundan sonra bu zat usule aid merasim 
ikmal edilmek suretile fill ve muvazzaf hizmete 
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de almabilirdi. Fakat Mill! Miidafaa vekaleti 
buna liizum gormemistir. Mahkumiyetinde gegen 
miiddeti de ilave ederek tahdidi sin kanunu mu-
cibince tekaiid muamelesini yapmistir. Biitiin 
bunlarm yapilmasi, mahkum oldugu tarihe ka-
dar gegen miiddete aid tekaiid hakkmin iptaline 
sebeb olamaz. Yine M. M. Vekaletinin tahsis ev-
rakmdaki talebi veghile bu zat vekalete miira
caat edib tekaiidliigiinu istemistir. Bunun hak-
kmda meri olacak tekaiid kanunu, miiracaat 
ettigi zamandaki tekaiid kanunu degil, mahkum 
oldugu zamandaki tekaiid kanunudur ve hiz-
met miiddetine gore tekaiid edilmesi lazimgelir. 
Bendenizce tefsire falan liizum yoktur. Yalniz 
mazbatalar biraz karisik yazilmistir. Tensib 
ederseniz B. Enciimeni alsin, yeniden tetkik et-
sin ve 2 satirlik bir mazbata takdim etsin. 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) 
— Goriisiilmeye mevzu olacak mesele, asil netice-
de ittifak eden Divani muhasebat, Adliye ve Ma-
liye enciimenlerinin kararlandir. M. M. Enciime
ni bu is hakkmda miitalea beyan etmistir. Bu 
muteferri muamelattan sayilir. Biz Meclisin va-
zifesine taalluk eden bir meseleyi ortaya attik 
ve Teskilati esasiye ve biitiin teferriiatile Mec
lisin vazifelerini tayin eden Dahili nizamname-
ye gore M. M. Vekaletinin tezkeresi iizerine Bas-
vekaletten Meclise sunulan bu husus ne bir tef-
sirdir, ne de bir kanun teklifidir, ne de Meclis-
ge halledilecek mevaddandrr, dedik ve bunu yine 
kanun hiikiimlerinden gikararak isbat ettik, 
mazbatamizi yazdik. Binaenaleyh cok arzu edi-
lir ki, Binbasi Ali naminda bir zat mahkum 
olmus, sonra af den istifade etmis, su tarihli teka
iid kanununa gore tekaiidiye verilir mi veril-
mez mi, gibi boyle bir is, yani tahsisle miikellef 
olan her hangi bir idarenin yapacagi is Biiyiik 
Millet Meclisinde miizakere mevzuu teskil et-
memelidir. Qiinkii teskil etmege de sebeb yok
tur ve bu vazifesi arasma girmis hallerden de 
degildir. Bunu su suretle arzediyoruz, diyo-
ruz ki, tefsir degildir, kanun teklifi de degildir. 
nedir sorulan sey? Milli Miidafaa vekaleti, ve-
lev ikinci miiracaati iizerine bir zatm tekaiid 
maasi tahsisi igin filan tarihli kanunun tatbiki-
ni istemis, bu kabil tahsisi maas muameleleri 
Divani muhasebatm bir dairesinde tetkik olu-
nuyor. Bunu tetkik eden daire, vekaletin nok
tai nazarma aykrri olarak karar vermis. Onun 
iizerine is Heyeti umumiyede tezekkiir edilmis 
ve miiddeiumumi dahi dinlemis. Ekseriyetle 
verilen kararda ,Milli Miidafaa vekaletinin nok
tai nazari muvafik goriilmiiyor ve bu zat hakkm
da yapilan muamelenin baska tiirlii olmasi yolun-
da miitalea serdedilerek bu tahsis keyfiyeti tas-
dik edilmiyor. 

^imdi, burada Divani muhasebat enciimeni ile 
Dahiliye ve Adliye enciimenleri ayrilryoruz. 
Divani muhasebat enciimeni 2515 numarali ka-

nuna istinaden diyor ki, Divani muhasebatm ver-
digi bu karar kazai mahiyette olmak itibarile 
bunu degistirmek hakkmda her hangi bir mua-
mele yapilamaz. HalbuM Maliye enciimeni ve 
Adliye enciimeninin istirak ettigi miitaleasmda, 
bu meselede kazai mahiyette nig bir sey yoktur. 
Bu, tahsise aid bir istir, Divani muhasebat tas-
dik etmemdstir. Muhasebei umumiye kanunu sa-
rihtir. Vekil ya kendi miitaleasma, Divani mu-
hasebattan aykiri bir sekilde gikan karari kabul 
eder, o vakit hakkmda muamele yapmaz. Yahut 
kendi noktai nazarmm kanuni oldugunda israr 
eder, deruhdei mesuliyet ederek tahsis muame
lesini yaptirrr. Sonra Biiyiik Millet Meclisi na-
mina biitiin Devlet hesablarmi tetkik ve miira-
kabeye memur olan Divani muhasebat, Meclise 
gbnderdigi raporda bu noktai nazar farkini bil-
dirir ve zaten biitiin bu raporlar gelmektedir. 
Divani muhasebat enciimeni bunu tetkik eder, 
bir karar verir Heyeti umumiyeye arzeder. Bina
enaleyh boyle deruhtei mesuliyet edilerek Milli 
Miidafaanm Divani muhasebatm kendi noktai 
nazarma uygun olmayan muamelesinde yapila-
cak isin temini igin bir yol vardrr ki bunu 
Biiyiik Millet Meclisine sevkedip bu tekaiid 
maasmm tahsisi hakkmda bir karar verilsin 
diye bu sekilde sunulan her hangi bir is hak
kmda Biiyiik Millet Meclisi karar vermektedir. 
Bizim ve Maliye enciimeninin de istirak ettigi 
noktai nazar, bu sekildeki muamelede zannede-
rim Yiiksek Heyetinizi isgal edecek ortada bir 
sey kalmaz. 

YAHYA GALlB KARGI (Ankara) — Af ka
nunu neyi affetmistir, iptida bu anlasilmali. 
Cezayi mi affetmistir? Af kanunu tabii miicrim-
ler igin yapilir. Cezayi affetmistir. Bu adamm 
cezasi ne idi? Bir kere tardolunmus. Sonra iic, 
seneye mahkum olmus, kalebend olmus. Oezadan 
af f edilince tard cezasmm da hiikmii kalmaz. Bin-
basiliga iade olunur. 0 adam cezasi affedildigi 
dakikadan itibaren binbasidir. §imdi buna ya 
vazife verilir, ya verilmez. Vazife verilmezse te
kaiid maasmi alir. Bunu uzun boylu bilmem Di
vani muhasebat enciimenine gidecek, Adliye en-
ciimenine gidecek, bbiir enciimen miizakere ede
cek demeye liizum yoktur. Is Meclise diismiis-
tiir. Enciimenleri falan degil, millet ve onun 
miimessili bulunan Biiyiik Meclis dogrudan dog-
ruya hakimdir. §imdi mesele budur. Binbasi-
liktan tardedilmis, bu kadar sene hapiste yatmis, 
millet §imdi affettim diyor. Tard cezasi kalktik-
tan sonra binbasiligmi da iade eder. 0 tarihten 
itibaren ya binbasilikta istihdam edilir, ya teka-
iide sevkedilir. Tekaiide sevkedilirse sevk tari-
hinden itibaren tekaiid maasmi almaga hak kes-
beder. Bunun i§in milletin adaleti vasidir. Bu 
noktai nazari kabul ederek karar vermenizi rica 

I ederim. 
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BALKAN — Mazbata hakkinda baska miita-

lea var mi? 
MttKERREM tJNSAL (Isparta) — Bay 

Baskan; Salahattin arkadasrmizm noktai naza-
n, bendenizin sahsi diisiinceme gore, gok kanu-
nidir ve usulidir. Bu meselenin gerek General 
Kazrm arkadisrmizm ve gerek Hasan Fehmi ar
kadasrmizm dedikleri gibi bunun halli kanunun 
icabindandrr. Pakat bunun Meclis kararile Hu
kumete gitmesi gayri mesbuk bir hadisedir. Bu 
itibarla bu mliracaatin Hukumete iadesi 50k 
dogru olur ve adalete de uygun diiser. lade 
edildigi takdirde Hiikumet burada simdi cereyan 
eden miizakereden ilham alarak bu binbasi olan 
zatin tardedildigi zamanki miiddeti hizmetine go
re ve 0 zamanki tutan ile kanuna gore tekaiid 
muamelesi yapar. Bunun icin Meclisten karar 
almayalnn. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKlN (Diyar-
bekir) — Fakat Milli Miidafaa vekili maas tah-
sis etmezse ne olacak? 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Cevabi hemen 
hazrrdrr. Eger boyle maas tahsis edilmemek su-
retile bir yurddasm hakki haleldar edilirse on-
dan dolayi bir mebus sifatile usulen vekili aidin-
den izahat isterler, vekili mesuli de cevab ver-
mege mecburdur. Yoksa bu Meclisin, bir zat 
hakkmdaki tahsisi maas muamelesile ugrasmasi 
dogru degildir. Kanunlar sarihtir, Divani mu-
hasebat kanunu meydandadrr, muhasebei umu-
miye kanunu Divani muhasebat kanunu meydan-
dadrr, bu meselenin Hukumete iadesi lazrmdrr. 
Bizim ve Maliye enciimeninin mazbatalarmm re-
ye konulmasmi rioa ederim. 

GENERAL KAZIM SEVttKTEKtN (Diyar-
bekir) — Biitiin vatandaslarm en son mercii 
olan Biiyuk Millet Meclisine miiracaati geriye 
brrakilabilir mi? Bu maas isini her iki taraf ta 
salahiyetleri fevkinde gbrmiislerdi, kati bir hii-
kiim verilsin diye Meclise gbndermislerdir. Mec-
lis<je bir karar verilir kanaatindeyiz. Milli Mii
dafaa vekaleti ile Divani muhasebat arasmda ih-
tilaf vardir. Salahiyetleri fevkinde gorduklerin-
den, bizden bir hiikum istiyorlar. Enciimenimi-
zin kanaati bu adamm 17 senelik tekaiid maasi-
nm verilmesi yolundadrr. Adilane bir karar ve-
rilmesini istiyoruz. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Arkadaslar, ma-
hiyeti anlasilan mesele, Bay Salahattinin verdigi 
izahata gore ne bir tefsir, ne de bir kanun mese-
lesidir. Meclis kanunlari yapar ve tefsir isle-
rile ugrasir. Binaenaleyh usuliimiize sigmaz di-
yorlar. Bu noktai nazar dogrudur. Esas mese-
leyi miinakasa etmek istemiyorum. Hizmet etti-
gi tarihten ayrildigi tarihe kadar olan tekaiid 
hakkmi vermelidir. Meclisin resen verecegi ka-
rara gore muamele yapilacaktir diye bir hiikiim 
yoktur. Hiikumetin yapacagi mesele basittir. 
Divani muhasebat heyeti umumiyesinin reddine 

I ragmen Milli Miidafaa vekaleti deruhdei mesuli-
yet eder ve israr eder. Divani muhasebat bunun 
iizerine vize etmek mecburiyetinde kalrr. Fakat 
zamani gelince iig aylik vize raporlarmda da bu-

I nu buraya tekrar getirir. 
Divani muhasebatla daireler arasmda kanun-

larm sureti tatbiklerinden dolayi miinaziiinfih 
meseleler Meclise nasil gelir, malumunuzdur? Bu 
is, Meclise gelir, Divani muhasebat enciimeni 
vaziyeti tetkik ve tamik eder. Bir taraftan Di
vani muhasebat ve diger taraftan devairle temas 
ederek meseleyi mevzubahs eder ve neticesini 
Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. Ondan 

I sonra Heyeti aliye karar vererek keyfiye-
ti mutlak bir vaziyete sokar. Eger Hiikumet Mec
lisin bu hususta bir karar vermesini isterse gide-
cegi yol budur. 

ABDtJLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende-
nizden once soz soyleyen arkadaslar vaziyeti lii-
zumu kadar izah ettiler. Kanaatimce bunu top-
luca miitalea etmek muvafik olacaktir. 

Hakikaten bu is ne bir kanun, ne de bir tef
sir mevzuudur. Qiinkii kanunlar mevcuttur ve 
bu kanunlarda tefsiri miistelzim bir cihet yok
tur, ancak benim anladigim bir nokta var: Tar-
dolunan bu vatandas, af kanunu ciktigi tarihte 
usulen vekalete miiracaat etmeli idi ve soyle bir 
hadise oldu, simdi ise af kanunu Qikti, hakkim-
da lazim olan muameleyi yapm demeli idi. Boy
le yapsaydi vekalet 0 tarihte cari olan tekaiid 
kanunu ahkamma nazaran Hasan Sakanm izah 
ettikleri gibi 17 senelik hizmetini nazari itibare 
alarak tekaiidiinii icra ederdi. Fakat bu zat te-
kaiidlugiinu istememis, diger dairelerden is ara-
mistrr. Durmus durmus nihayet 934 tarihinde 
Milli Miidafaaya miiracaat etmistir. 

Fakat miiracaat ettigi vakit boyle soyleme-
mis, dememis ki, ben 1341 tarihinde af kanunu 
hiikumlerine gore o tarihte cari olan kanun mu
cibince hakkimi taleb ediyorum. Boyle bir sey 
sbylememistir. §imdi cari olan 1934 tarihindeki 
kanun mucibince beni tekaiid ediniz demis. Iste 
muamele bu noktada cereyan ettigi igin Divan 
ile vekalet arasmda bir ihtilaf (jikmistir. Eger 
vekalet bunu bu tarzda yapmayib ta 1341 tari
hindeki af kanununa nazaran eski tekaiid kanu
nu mucibince muameleyi yapmis olsaydi bu va-
tandasm hakki verilmis olur, bu is te buraya ka
dar gelmezdi. Bendenizin anladigim budur. Simdi 
Bav Salahattinin dedigi gibi. kendimin de dahil 
bulundugu, enciimenin miitaleasi cok muhiktir. 
Bunun ne kanuna , ne de tefsire ihtiyaci vardir. 
Ancak vekalet muameleyi islah etmek suretile 
1341 senesinde cari olan tekaiid kanunu mucibin
ce bunun tekaiid muamelesini ikmal etsin. Nok
tai nazarim budur. 

YUSUF KEMAL TENGlR§ENK (Sinob) — 
Arkadaslar, meselenin tekaiid maasi tahsisi cihe-

I tine girismeyecegim. Yalniz bir nokta hakkmda 
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Meclisin gok esasli bir dakkma taalluk ettigi 
icin nazari dikkati celbetmek istiyorum. 0 da 
Meclis ancak kanun yapar, tefsir yapar.... Bu 
hie, bir yerde yoktur. Teskilati esasiyenin basm-
daki maddeler, hepimizin bildigi maddelerdir. 
Eger tarihte oldugu gibi icra kuwetinin Mecli-
se karsi soyle bir hakki vardrr, bu hakka katiyen 
dokunulamaz, boyle bir kayid olmu* olsaydi bile 
Hukumet bize muracaatile bu haktan vaz geg-
mis demektir. Binaenaleyh, bize boyle bir me-
sele geldigi zaman biz ancak kanun yapariz, tef
sir yapariz demek dogru mudur? Teskilati esasi-
ye kanununun ahkamma uygun olur mu? ve 
bu Meclisin mazisile kabili telif midir. (Bravo 
sesleri, Alkislar). Arkadaslar, deniyor ki, Diva-
ni muhasebat karari yiiriitsun de bize geldigi va-
kitte bakariz. Demek ki, kanun yapmaktan, tef
sir yapmaktan baska isler de yapilabilirmis. Bu 
meseleyi, Divani muhasebattan geldikten sonra 
da tetkik edebiliriz, gitmeden evvel de tetkik 
edebiliriz. Biz ancak kanun yapariz, Tefsir ya
pariz, demek, dogru olmaz (Alkislar). 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Bendeniz muh-
terem iistada karsi sbz sbylemekte hakikaten 
teeddiib ederim. Lakin maruzatrmizm daha 
layikli anlasilmasi igin bir ka§ sbz sbylemek za-
ruretini hissettim. 

Bendeniz, demin enciimenin mazbatasmi izah 
ederken, zabrtlar buradadir, Meclisin kanun 
yapmak, kanun tefsir etmek ve daha sair ya-
pacagr vazifeler teskilati esasiye kanununda 
yazilidrr ve bunun teferruatmi da dahili ni-
zamname gbstermistir dedim. Zannederim ki iis-
tad da bundan baska bir sekilde muayyen ve 
intizamla vazifenin, galismanm ne olacagmi 
gbsteren su iki mevzudan baska bir sey ola-
mryacagmi teslim buyururlar. 

Biz bu gun Tiirkiye Hiikumetinin tefriki 
kuva esasma gore (Tevhidi kuva sesleri), evet, , 
yanlislikla tefriki kuva dedimse tashih ederim. 
Tevhidi kuva esasma gore tesekkul etmis bir 
Hiikumet oldugunu hepimiz biliriz. Binaenaleyh 
biitiin salahiyetler sahsiyeti maneviyesinde 
miindemigtir. tcrai, tesrii vazifesini kendisi ya
par. Icra vazifesinin bir kismmi 26 nci madde 
ile nefsinde birakmistrr. Digerini Hiikumete 
vermistir. Kaza islerini de kuvvei kazaiye ta-
birile malum oldugu iizere mahkemelere bi
rakmistrr. §imdi bu vazifeler taayyiin ettik-
ten sonra Meclis her seye salahiyettardir de-
yince, miisaadelerine ve aflerine sigmarak sby-
leyebilirim ki, binbasi ve filan zaman cezaya 
ugrayan Alinin isi ve filan zaman Hiikumetin 
tahsisi noktasmdan boyle bir miizakere ile ka-
rar vermek dogru degildir. Qiinkii isin yapil-
masi igin diger yollar mevcuddur, bunlar mev-
cud iken Yiiksek heyet her seye salahiyetlidir 
diye boyle bir isi ortaya atarak bunlarla ug-
ra^manm muvafik olmadigi neticesine varan 

Adliye enciimeni mazbatasmin kabule deger 
bulundugunu arzederiz. 

BALKAN — Mazbata hakkmda baska mii-
talea yoktur. 

§imdi mazbata hakkmda iki takrir vardrr, 
onlari okuyacagiz: 

Yiiksek Baskanliga 
Milli Mudafaa enciimeninin mazbatasmm 

reye konulmasmi teklif ederim. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Riyasete 
Adliye enciimeninin noktai nazari veghile 

evrakm Hiikumete iadesini teklif ederim. 
Isparta 

Mukerrem t)nsal 
BALKAN — Bu iki takrirden Miikerreminki 

daha umumi sekilde oldugundan evvela onu 
reye arzedecegim. Bir takrir daha var: 

Yiiksek Reislige 
Miizakere elverir. Isin bir daha Mudafaa ba-

kanligma yollanmasmi teklif ederim. 
Ankara 

Yahya Galib Kargi 
BALKAN — Bu da digerinin bir ciiziidiir. 

Mudafaa bakanligma iadesini istiyor. §imdi Ad
liye enciimeninin esbabi mucibesile Miikerremin 
takririni reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Takrir kabul edilmistir. 

Birinci miizakeresi yapilacak maddelere geci-
yorum. 

2 — Muhacirlere ve milhtac giftQilerc odunc 
tohumluk ve yemcMik dacj%Ulmasi hakkvndaki ka-
nunun 1 nci maddesinin degistirilmesine dair ka
nun layihasi ve Maliye ve Tiiltce encilmenleri maz-
batalan (1/301) [1]' 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda sbz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gecilmesi ka
bul edilmistir. 

Muhacirlere ve muhtac giftgilere bdiinc tohum
luk ve yemeklik dagrtilmasi hakkmdaki kanu-
nun birinci maddesinde yazili bir milyon lira-

nm artirilmasma dair kanun 

MADDE 1 — Muhacirlere ve muhtac giftgi-
lere bdiinc tohumluk ve yemeklik dagrtilmasi 
hakkmdaki 2661 sayili kanunun birinci mad-
desindeki bir milyon lira, iki milyon iki yiiz 
elli bin liraya gikanlmistrr. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Arkadaslar, bu 
sene Anadolunun miihim bir kismmda yagmur 

[1] 20 say ill basmayazi baptm sonundadir, 
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az oldu. Hakikaten bir gok yerler bu sebebden 
tohumunu dahi elde edememistir. Hukumet, sa-
yani sukrandrr ki, bu vaziyeti gbrerek tohum
luk igin, hatta bu kanun gelmeden, bankalarla 
isi temin ederek tohumu kismen vermistir. 

§imdi de bu paranin kanuni seklini ikmal edi-
yor. Yalniz bendeniz gok miihim gbrdugiim bir 
vaziyeti, umumun, arkadaslarimm ve Hiikumetin 
nazan dikkatine arzetmek istedim. Oyle gbriilii-
yor ki, bniimiizdeki sene zahire sarfedilecektir 
ve bereketli bir senenin baslangicmdayiz. tnsa-
allah temenni edelim ki oyle olsun. Fakat mem-
lekette arpa tohumu yoktur. Gezdigim yerler-
de gbrdiigiime gore eger halk bbyle kendi ba-
sma brrakilirsa arpa eken giftginin yiizde biri an-
cak tohum bulabilecektir. Her ne suretle ise ar
pa gok miihim bir mesele oldugu halde Ziraat 
vekaleti bunu himaye mevzuuna koymadi. Zira-
ate aid oldugu halde himaye mevkiine koymadi-
gi igin memlekette arpa tohumunu tetkik bile 
etmiyor. Bendeniz bunu dogru gormiiyorum. 
Gelecek sene arpa mahsulati, vaziyeti umumiye 
ne kadar bereketli olursa olsun, cok az olacak
tir. Oyle gbriiliiyor ki, vaziyete bakilacak olur
sa belki hepimizin kanaati ayni merkezdedir, 
onumiizdeki yillarda bugday satilmasa bile arpa-
nm satilacagr yillar igerisindeyiz. Binaenaleyh 
dilegim, buna bir milyon daha ilave edilmesidir. 
Hatta arpa memleket dahilinde yoksa bile, ha-
rigten getirerek arpa tohumu edinelim. Vaziyeti 
umumiyeyi bilmiyorum. §u yaylada bulunan 30 -
40 vilayet icinde arpa tohumu yoktur. Haricten 
getireceksek zamanmda getirelim, tevzi edelim. 
Malum ya arpa subatta ekilir. Istanbul Hiiku-
meti gibi hasatta tohum verecek degiliz ya... 

Ekin mevsiminin bitmesine bir buguk ay kal-
di. Temenni ederim M, o vakte kadar yapilsm. 
Yapilmazsa Bay Muhlisin mesuliyette kalacagmi 
hatirlatarak vazifemi yapmis olurum. Arpa ge
lecek sene gok satilacak, bu sayede koylii de Hii-
kiimete borcunu verecek ve arpa istoklan Dev-
letin elinde miihim kuwet olacaktir. Tohumluk 
dagrtilmasi isi takdire sayandir, tesekkiir ederiz. 
Pakat verilen miktar bazi yerlerde azdir. Koylii
niin elinde bulunduracagi fazla mal her seyden 
evvel milli miidafaamiz igin ihtiyat demektir. Is-
tedigimz zaman istifade ederiz. Para vermezsek 
bile bir raspiska verir aliriz. Mevsim gegiyor. 
Bir iki aya kadar muhakkak tedbir almak ve 
yetistirmek lazimdir. Arpanm iyisi subatta eki-
lenidir. Kurakliga da fazla dayanir, verimli olur. 
Bunu vekaletten rica ederim. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Yalniz ar
pa degil, yulaf meselesi de vardir. 

ZtRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Kii-
tahya) — Yiiksek Meclisin bundan 3 sene evvel 
kabul ettigi kanun mucibince Hiikumet namma 
Ziraat bankasi bugday almistir. Bunun feyiz-
li neticesi, kurak zamanlarda koyliiniin imdadma 
yetisecek miktarda elimizde tohumluk bulunma-

sidir. Bankanm elinde bugday bulunmamis ol-
saydi bu kurak senede bu tohumluk ihtiyacini 
nasil karsilayacaktik? 

0 kanun sayesinde kurak zamanda koyliiniin 
imdadma yetisecek miktarda memlekette bug-
day ve tohumluk bulundu. Ggen sene memleke-
tin muhtelif yerlerinde hakikaten fazla kurak-
lik vardi. Eger Ziraat bankasmm elinde mii
him bir bugday stoku ve tohumluga elverisli 
bugdayi bulunmasaydi bu seneki yiyecek bug-
day ve tohumluk ihtiyacmi ne suretle temin ede-
cegimizi bilemeyecektik. Gegen sene 20 milyon 
tevzi ettik. Bu sene tevzi edileceklerle bera-
ber bu miktar 38 milyonu gegiyor. Bu, miihim 
bir yekundur. 

Eger Ziraat bankasmm elinde, bugday da 
oldugu gibi arpa ve yulaf hakkmda da bir 
kanun bulunsaydi, Bay Emin Sazagm dedigi 
sekilde, koyliiye arpa ve yulaf tohumlugu tev-
ziine de imkan olurdu. Biz arpa ve yulaf 
ziraatine de ehemmiyet veriyoruz. Fakat bu 
ehemmiyet onun cinsini ve kalitesini islah 
yolunda inkisaf etmektedir. Eger biz bugday 
hakkmda yaptigrmiz hususlan arpa ve vulaf 
hakkmda da tatbik etsek belki para itibarile 
teskilat itibarile silo itibarile altmdan kalka-
mayacagimiz miihim bir yiik altma girem. Bu, 
onun ehemmiyetini istihfaf ettigimden ve kiiciik 
prordiigiimden dolavi deeildir. Bu her sevden 
evvel para meselesidir. Emin Sazaik dealer ki. 
bir milyon lira da bu hususa aviralim, kevfivet 
hallolunsun. Hakikaten bir milyon liranm da
ha olsa mesele kalwavacaktir. Mesele bnna 
maddeten imkan bulabilmek meselesidir . Arka-
dasrmi bu suretle tatmin etmek isterim. 

Sonra tevzi meselesinde hakikaten EsM-
sehre 4 milvon kiloluk bir tohumluk ffbnderil-
mistir. Fakat tevzi edilen miktarla tevzi 
edilecek olan miktar nazan itibare almacak 
olursa bazi yerlere belki yetismemis olmasi va-
rittir. 

ALt SEVKET ONDERSEV (Kocaeli^ — 
Arkadaslar bu sene mevsim hakikaten Anadolu-
nun bir cok yerlerinde kurak ereoti. Hiikfrmfit 
kbvliiye tohumluk vermekle bu kurakli£i teh-
vine calisti . Bu savani sukrandrr. Valni7 bir 
mesele arzetmek istivorum: bazi yerlerde vaktile 
muracaat eden kbvliive tohumluk veril™i<? fa
kat sonradan muracaat eden kbvliive, «i*e to
humluk veremeyiz demisler. Netekim Sbgiitte 
40 kadar kbv mnhtac bir vazivett.edir. Bunlar-
dan yalniz dbrdiine ve-Hlmis 36 kbve bir sey ve-
rilmemiRtir. Bunun icin cok rica ederim son
radan muracaat edenlere de verilsin. Maruzatim 
bundan ibarettir. 

ZlRAAT BAKANI MUHLlS ERKMEN (Kii-
tahya) — Tohum atma vaktini ffecirmemek icin 
bu ise gok evvelden basladik. Mahalli ihtiyac-
larm tesbitile cetvel halinde gbnderilmesini 
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vilayetlerden istedik. Burada bir komisyon 
toplandi ve imkan nisbetinde ihtiyaglari 
tesbit ederek taksimat yapti. Hakikaten arka-
dasimizm dedigi yerde en biiyiik miilkiye me-
murunun riyasetinde toplanan bir komisyon ih
tiyaglari tesbit ederek bize bildirmis ve biz de 
ona gore lisete tanzim ederek tertibat almistik. 
Fakat sonradan ihtiyaglar gogaldigi igin bu 
taksim bazi yerlerde fazla bazi yerlerde eksik 
olabilir. maamafih arkadasimizm sbylediklerini 
nazari itibare alarak meseleyi tekrar tetkik et-
tirecegim. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Arkadaslar, 
bugdayi koruma diye bir vergi kabul ettik ve bu 
vergiyi ben de sahsan gok yerinde telakki ettim. 
Bugdayi 14 kurustan 6 kurusa indirdi. Binaen 
aleyh, bu vergi yalniz bugday giftgilerinin degil, 
bugday yiyicilerinin de muhafazasi igindir. Bir 
vergi nihayet enstitiilere, Miilkiye mektebine ni-
hayet falan yere dagrtihrsa hak yerinde olmamis 
olur. Arkadaslar, bugday ve arpa tohumlugu 
veriliyor. Vakit te gegiyor. Soruyoruz, tohum 
yetistiremedik, falan deniyor. Yarm arpa to-
humu tevziine karar verilecek olursa s.ubattan 
sonra verilecek arpanm hiikmii yoktur. Madam-
ki, Ziraat vekili agir mesuliyeti deruhde etmis-
tir, ya lazrm degildir diye bona istirak etmeme-
li veyahud bize soz vermeli, bu, saka bir mesele 
degildir. Hayati bir meseledir. Arpadan mem-
lekete 5 - 6 milyon para giriyor. Maksadim su-
battan sonra verilecek tohumun big bir krymeti 
olmadigmi arzetmektir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Antalyanm 
Korkudeli kazasi vardir. Qiftgilikle geginiyor, 
3 sene miitemadiyen kurak gegti. §imdiye kadar 
aldigimiz haberlere gore ora giftgileri tohumluk 
almamislardir. §imdiye kadar verilen tohumlar 
meyanmda bu kazaya bir sey verildi mi? Aldi
gimiz haberler buraya, hala bir sey verilmedigini 
gosteriyor. Bir de (Dosemealti) nahiyesi gok 
sikmtidadir, Buraya bir sey vermisler midir? 
~"~ ZtRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN "(Kii-
tahya) — Tevziati vilayet vilayet yapryoruz. Ar-
kadasimm bana miiracaati iizerine Korkudelinin 
de nazari itibare almacagmi soylemistim. Fakat 
simdi muavyen bir sey sovleyemem. Bunu tek
rar vilayetten istilam ederiz. Yalniz Antalyaya 
simdiye kadar 200 ton verilmistir. 

BASKAN — Madde hakkmda baska soz iste-
yen var mi? 

Maddevi avnen revinize arsediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Maddevi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Ziraat 

vekilleri memurdur. 
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Kanunun ikinci miizakeresi vaktinde yapila-

caktir. 
3 — Istanbul tlniversitcsi igin 213 452 liralik 

istikraz yapilmast veya hesabi cari aghrilmasi 
hakkmda kanun layihast ve Biitge encumeni 
mazbatasi (1/325) [1] 

MAARlF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Saym arkadaslar, ytiksek huzurunuza su-
nulan bu kanun tJniversitede yapilmis olan 
insaata ve satm alman ders aletlerine karsdrk 
bir para olacaktir. Hak sabibleri haklarmi is-
temektedirler. Binaenaleyh bunun mustacelen 
muzakeresine izninizi istemekteyiz. 

BALKAN — Kiiltiir bakani bu kanunun 
mustacelen miizakeresini istemektedir. Miista-
celen miizakeresini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Istanbul tJniversitesi igin 213 452 liralik istik
raz yapilmasi veya hesabi cari agtrrilmasi 

hakkmda kanun 

MADDE 1 — Istanbul tfniversitesinde yeni 
enstitiilerin insaat, tamirat ve tesisat masraf-
lan igin en gok bir sene vade ile 213 452 lira-
ya kadar istikraz yapilmasma veya hesabi cari 
agtirilmasma izin verilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince te-
min edilecek para Maarif vekilligi 1935 mali 
yili butgesinin 600 ncii Universite masraflari 
faslrnm dordiincu maddesine tahsisat kaydolu-
nur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BASKAN — Miitalea var mi? (Yok sesle-
ri). Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar
zediyorum. 

[1] 21 sayiU basmayazi zapUn sonundadir, 

— 32 — 
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4 — turist gemilerinden ahnan mulitelif de-

niz resimlerinden baztlanntn affine ve bazilarin-
dan tenzilat yapilmasma dair kanun layihasi ve 
Ikttsad, Maltye ve Butqe encumenleri mazbatala-
rt (1/128) [1] 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? (Yok sesleri). Maddelere ge-
gilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

Turist gemilerinden alman resimlerden bazila-
nnm affine ve bazdarmm indirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1 — Tiirkiye limanlarma gelen hu-
susi yatlarla munhasiran turist nakledib baska 
ticcari muamelelerde bulunmayan turist gemi-
leri ve ilmi hususatta kullanilan gemiler hu-
susi kanunlarma ve nizamlarma gore almmak-
ta olan vize, miiruriye, demir ve samandira 
resimlerile kilavuz ve romorkor iicretlerinden 
muaftir. Bu kabil gemilerden sihhiye ve rih-
tim resim ve iicretlerile fener resminin Hazine 
hissesi yiizde elli indirilerek almrr. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Arka-
daslar, turizm ilerlesin, buraya yolcular gelsin, 
bunlarda buraya para biraksm diye senelerden-
beri ruzgardan soyler dururuz. Ilk defa olarak 
bu meseleye aid bir maddeyi gbriiyorum. Fakat 
burada biraz tevakkuf ettim. Encumenlerin maz-
batalarmi okudum. Fenerler sirketi iki sene igin 
ben paradan vaz gegiyorum, tiissem olan varida-
tm yarismi almayacagim demis. Biz onun vaz 
gegmesini kabul etmiyoruz. Neden? 

tkincisi; Hazine hissesi. Yani fenerler tize-
rinden alman paranm yarisi sirketin yarisi ma-
liyenin. Hazine hissesinden % 50 indirin diyor. 
Bizimkinin de yarismm yarismi affediyoruz. 
Qunku Hazine hissesi, alman verginin yansidrr. 
Onun yarismi indirmek rubunu indirmek demek-
tir. Bunun o kadar tesirini gormuyorum. Zaten 
ne kadar turist vapuru geliyor? Ancak 20 - 30 
tane geliyor. 

Size bir hatirami anlatacagim: Pek eski va-
kitte bir kotra getirttim. Bu kotra, o zamanm 
kanununa gore geldi. Bahriye kanununda; Tiir-
kiyeye gelen biitiin tenezziih gemileri her tiirlii 
riisumdan muaftir diye yazili idi. §imdi burada 
fenerler resmini Hazine terketsin. Fenerler ida-
resine zaten yarisi veriliyor. Bendeniz bu vazi-
yeti dogru gormuyorum. 

Sonra rihtmi ve sihhiye resminin % 50 sini 
de indiriyoruz. Bunlardan Maliye vekilimiz bi
raz daha comerd davransada bunlardan biitiin 
biitiin vaz geese daha iyi olmaz mi? 

Turizm 50k eyi bir §eydir. Avrupanm bazi 
yerlerinde, hududlarda, gelecek seyyahlara ko-

[1] 22 sayilt basmayazt zaphn sonundadtr. 
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laylik olmak icin benzin karti satryorlar. 6ra-
dan kart alanlar memleket iginde yari yariya 
fiatle benzin satm alryorlar. Bu gibi tedbirler 
gelenlerin riisumda miiskiilata ugramamasi igin-
dir. Goriiliiyor ki, turist gemilerinden alman pa
ra senede 12 bin lira tutuyor. Bunun yarisi Ma-
liyeye aittir, yarisi da Fenerler idaresine aittir. 
Ekonomik vadide bbyle ufak islerle ugrasilmaz. 
Bir takrir veriyorum. Fenerler idaresi kendisi-
ne diisen hissesini alsm; Maliye de vaz gecsin. 

ESMA NAYMAN (Seyhan) — Arkadaslar; 
memleketimiz kendisini tanrtmaga galistigi bir 
sirada bu kanunun getirilmesi cok yerindedir. 
Ancak ufak bir tadil teklif edecegim: 

Ilmi ve fenni tetkikat icin gelen gemilerden 
hie bir resim almmamasmi teklif ediyorum. Esa-
sen bu gemiler biiyuk tonda degildir, ufaktir. Hii-
kumete temin ettigi varidat pek azdir, pek nadir 
gelir, sik sik gelmezler. Biiyuk para sarfeder, 
ilim igin galisirlar. Hazine bundan gok bir sey 
kaybetmeyecektir. Ciimhuriyet Hiikumeti yapa-
cagi bu tenzilatla ilme, fenne bagkligmi gostere-
cektir. Hususi yatlarla turist gemilerini miisavi 
tutmamalarmi da rica ediyorum. 

Sonra limanimizda 10 gun kalan bir gemi ile 
6 saat veya iki iig gun kalan gemileri de bir tut-
mamalryiz. Qok kalan, memleketimizi daha cok 
tanmaya hizmet etmis olur. Almacak riisumun 
dereceli olmasmi rica ederim. Bunun nasil ola-
cagmi ise takdirinize birakirim. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Goriiliiyor ki, memlekete turist celbi, ilmi tetki
kat igin, ticari maksadlardan gayri maksadlarla 
memleketimize gelenler igin almacak resimlerde, 
arkadaslarca gayrikafi goriilecek kadar tenzilat 
yapildi. Ahmed Ihsan; bu tedbirler yerindedir, 
yalniz Fener idaresinin, muvakkat bir zaman 
igin razi oldugunu kabul edelim, ileride yine on-
larla miizakere ederiz, kendi hissesine aid olani 
birakalim, dediler. BelM bu yerinde bir fikirdir. 

Fakat malumdur ki, Ciimhuriyet idaresi res-
me, memlekette varidat tarhma aid olan biitiin 
salahiyetleri kendi kuwetlerinin ve elemanlan-
nm elinde toplanmistn*. Vaktile Fenerler idare-
sile Osmanli Hiikumeti arasmda yapilan ve el-
yevm cari olan mukavelenamede, fenerler res
minin sirketle bilitilaf tesbit edilmesi ve bundan 
hasil olacak gelirin yarismm Hiikumete birakila-
rak yarismm da sermaye ve masrafi zaruriye 
olarak §irkete verilmesi tasrih edilmistir. 

Fenerler idaresi temin edecegi fenerler res-
mini yariya indirmistir. Bunun iizerine Hiiku-
met te Fenerler idaresile miizakereye girismis ve 
kendisine aid olan kismm da yariya indirilmesi-
ni istemistir. Fakat maalesef Hiikumetin bir gok 
fedakarliklarma ragmen, kendisine pek az bir 
miktara mal olacak olan bir fedakarliktan Fe
nerler idaresi vazgegmemis ve tereddiide diis-
mustiir. Alti bin lira gibi bir miktari gok gor-
mu§tiir. 
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Zannediyoruz ki, Hiikumet, Fenerler idaresile 

olan miizakeresine devam etmektedir. Yalniz 
biz bu muzakerelerin nihayetini bekleyelim ve 
nihayet fenerler idaresi resmini indirelim. Iki 
sene sonra Hiikumet yeniden bize kanun getir-
sin, ne netice hasil olacak, buna bakalim. Bu 
vaziyet dogru gbriilmedi. Binaenaleyh, uzun dii-
suncelerden sonra enciimen, yalniz Hazine hissesi-
ni yiizde 50 ye indirmege ve bu isi daha esasli 
bir surette tetkik etmek igin Hiikumetten ricada 
bulunmaga karar verdi. Umid ediyoruz ki, Hii
kumet yakmda arzularmiza muvafik olarak bu 
meseleyi daha cezri bir sekilde halleder. 

Nayman arkadasrmizm tekliflerine gelince: 
Bazi gemilerden bu resmin biisbiitiin kaldinlma-
smi bazi gemilerin de, miiddeti ikametlerine gore, 
derece ile bir tenzilata tabi tutulmasmi teklif 
ediyorlar. Zaten bu gun alman resimler 50k bir 
sey degildir. Yalniz merasimin fazlaligi daha zi-
yade sikayeti mucib olmaktadir. Bu itibarla 
Hiikumetin teklifi veghile, bunlardan bir kisim 
resmi biisbiitiin affetmek veyahud bazi masrafla-
n icab ettiren sihhiye ve fenerler resmini 
yari olarak almak, Hazineye aid olan hisseyi 
yari olarak almak sekli simdilik daha muva
fik olur. Yiiksek tasvibinizin bu merkezde te-
celli etmesini iimid ediyoruz. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Arka
daslar, eski zamanda Imparatorluktan kalma 
bir Fenerler idaresi vardir. Elbette Cumhuri-
yet idaresi bu gun onu da siipiirecektir. Fe
nerler idaresi turist gemilerinden aldigi harg-
tan iki sene igin vaz gegmek istiyor. Bu, ti-
cari mahiyette bir tekliftir. Mesele, turizm ge
milerinden fener iicreti almmamasidir. 

Obir fenni gemileri bilmiyorum, Kutublar-
da falan vardir. Fakat bize geliyor mu bilmem. 
Onu da muhterem bayan izah ederse tesekkiir 
ederim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bu noktaya te-
mas ettim. Dedim ki, Fenerler idaresi kendi 
hissesi igin, bir 50k kayid ve sartlarla iki se
ne gibi kisa bir zaman teklif ediyor. Eger 
enciimen bu noktai nazari kabul etmis olsay-
di veyahud Heyeti umumiye bu sekilde bir 
karara varirsa, bu mesele nihayete ermis ola
caktir. Yani Fenerler idaresi kendisine isa-
bet eden hisseden, Hiikumetin bu isteki yiik
sek siyasetine yalniz iki sene igin muvafakat 
etmistir. Halbuki enciimeninizin noktai naza
ri bu degildir. Biz, zannediyoruz ki Hiiku
met sirketle olan munasebetlerini devam et-
tirmektedir. tki sene gibi kisa bir zamana in-
hisar edecek ve neticede 12 bin liralik bir ten-
zilat olacaktir. Fakat bu meselede daha esasli 
bir sekli hal bulmak ve bu kiigiik tenzilata 
razi olmamak yerinde olur. Qiinkii bu is Huku-
metin yeni bir kanun teklif etmesini icab et-
tirmektedir. Bu noktai nazardan bu meseleyi 

kiigiik bir mesele gibi telakki etmek dogru de
gildir. 

ZIYA GEVHER E T l l i (Canakkale) — Ar-
kadaslar, en nihayet efkari umumiyeden, ga-
zetelerden bu mesele Meclise intikal etti. Or-
tada bir turizm meselesi var. Acaba bu tu
rizm meselesini biz boyle gelecek gemilerden 
% 50 veya biitiin riisumu hige indirmekle hal-
letmis olacak miyiz? Asia, asla! Ciinkii bu 
oyle bir seydir ki kokiinden halledilmelidir ve 
ne diyeyim, seyahat gemileri degil, benim 
kollarima yapismakta olan, ayaklarrmi bag-
layan bu isten evvela beni kurtarm. Miisaade 
ederseniz kiigiik bir misal arzedecegim. 

Yarimiz deniz yolundan, yarimiz kara yo-
lundan geliyoruz. Deniz yolundan gelirken Ga-
lataya gikarsmiz. Vapurunuz rihtima yanasmaz. 
Bunun da sebebi kimseye soylenmez. Kayikgi 
gelir, gemiye taktigi karca gibi size de kan-
ca takar. Rihtima gikmak igin kayiga binersiniz, 
elli kurus verirsiniz. Rihtima gikinca ayak 
basti parasi, verirsiniz orada da hamallar 
ellerinize yapisir, esyanizi kendiniz tasi-
mak hakkina malik degilsiniz, 150 ku -
rus ta onun igin. Sonra en gok sika-
yet ettigimiz zavalli taksi evinize kadar 47 ku-
rusa gotiiriir. Gemiden rihtima kadar 700, 800 
ve ta eve kadar da 47 kurus verirsiniz. Buna 
cemiyetin, hele ferdin takati yoktur. Turizm bir 
tesekkiildiir. Seyyahlarm heyeti umumiyesini 
toplayib her hangi bir ucuz para ile ajanin onla-
n nakletmesidir. Herkesin yati, gemisi yok ki, 
ayri ayri seyahat edebilsin. 

Evvela istanbuldan Ankaraya gelmek mesele
si vardrr. Bilmiyorum, bunu kime sdyleyeyim; 
Maliye Bakanimiz insaallah terciiman olur da 
lazimgelen yerlere anlatir. Fena bir tesadiif 
oldu. Kimseyi karsimda bulamryorum. Soz al-
digima pesiman da olmadim degil. Arkadaslar, 
kim bu masraflara dayanrr, lstanbulda yata-
cak yeri, evi barki olmayan bir aile reisi, aile-
sini Istanbula, dogdugu denizin havasmi alma-
ga bu vaziyette gotiirebilir mi? Gitse bin lira is-
ter. Herkesin bunu yapmasma imkan var mi, 
yapabilir mi? Yalniz, turist noktai nazarmdan 
ecnebiler degil, biz turistler de variz. Boyle bir 
miiskiilati karsilamadan is olamadigi gibi boyle 
bir kanunu gikarmaktan da fayda olmaz. Istan
bul belediyesi ise, uyku uyumaktadir. Bu sekilde 
otelden de giplak gikmadigmiza razi olun. Ye-
megi 4 liraya yersiniz. Yemek dort liraya yeni-
lir mi? 

Arkadaslar; turizm isinde galisacak olan Dev-
let degil, belediyedir. Istanbul belediyesi mi ga-
lisir, Bursa belediyesi mi galisrr? 

Bursada rastgeldigim bir vakayi anlatayim: 
Burada bulunan bir arkadasim da 0 vakaya sa-
hiddir. Yiiksek bir misafir geliyor. Ismi lazim 
degil, bir tane kotii bir otel vardir. Ecnebi bir 
oteldir. Orada hepimizin gitmesi igin lazimgelen 
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ve ismine alafiranga dedigimiz yer bir tanedir. j 
Misafiri de oraya koymak icab ediyormus. Bii-
tiin galisiyorlar. Orada da yer yok. Baska yer-
den gikarib muvakkaten takmaktan baska gare 
kalmamistir. Belediyelerimiz turist iizerinde 
gahsmadiktan sonra biz Devletin Hazinesinden | 
bes yiiz bin lira da versek bu turist meselesi I 
hallolunmaz. Muhterem Dahiliye Bakaninm bu 
isi bizzat eline almasi ve esasli bir kanun getir-
mek suretile bu isi halletmesi lazmidir. Bu para-
yi verecekseniz verin. Bence ehemmiyetsizdir, 
hie. bir sey olmayacak ve biz bu 3 000 lirayi kay-
betmis oluruz. 

BALKAN — Madde hakkmda baska soz iste-
yen var mi? 

Takrirler var, onlari okutacagmi: 

Yiiksek Reislige 
Fenerler sirketinin iki sene igin turist vapur-

larmdan almacak harem kendine diisen hisseden 
vazgegilmesinin kabulii ile turizm isinin kolay-
lastrrilmasmi teklif ederim. 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgbz 

Yiiksek Reislige 
Ilmi ve fenni tetkikat igin lazimgelen gemiler-

den hi§ bir resim almmamasmi ve hususi yat ve 
tesisat gemileri igin, yapilacak tenzilatm, mem-
lekette kaldiklari miiddete gore, dereceli olmasi-
ni teklif ederim. 

Seyhan 
Esma Nayman 

Yiiksek Reislige 
Turizmi korumak iizere fener resminin Ha-

zine hissesi iizerinden % 50 indirmek demek 
resmin % 25 inmesi olacagmdan bunun tekmil 
olarak muafiyetini teklif ederim. 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgdz 

BALKAN — Ihsan Tokgdz arkadasrmiz bi-

im e: i 
rinci takririnde, fener §irketinin muvafakat et-
tigi iki sene muafiyetin bu layihada nazari dik
kate almmasmi temenni etmektedir. 

Bu takriri reye koyuyorum. Nazari dikkate 
alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazari dikkate 
almmami§tn\ 

Esma Naymanm takriri, ilmi ve fenni tetki
kat i§in gelen turistlerden hi§ resim almmamasi 
hakkmdadir. Bu takriri nazari dikkate alanlar.. 
almayanlar ... Nazari dikkate almmamistir. 

Ihsan Tokgdz arkadasrmiz ikinci takririnde, 
Hazine hissesi tamamen affedilsin diyor. Bunu 
nazari dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazari 
dikkate almmamistir. 

0 halde maddeyi oldugu gibi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icra-
ya Maliye, Nafia, Iktisad ve Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun ikinci miizakeresi kanuni muddeti 
bittiginde yapilacaktrr. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Istanbul iiniversitesi i§in 213 452 liralik istik-

raz yapilmasi veya hesabi cari agtirilmasi hak-
kindaki kanuna (222) rey verilmistir. Muamele 
tamamdrr. Kanun (222) reyle kabul edilmistir. 

I Giimruk ve inhisarlar vekaleti memurlan ka-
nununun miizakeresi igin kanuni miiddet gegme-
diginden gelecek inikada kalmistir. 

Ruznamede miizakere edilecek baska madde 
kalmamistir. Pazartesi giinii saat 15 te toplanil-
mak iizere celseye nihayet veriyorum. 

I Kapanma saati : 16,37 
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Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Reye i§tirak etmeyenler 
Miinhaller 

399 
222 
222 

0 
171 

6 

( Kanun kabul edilmistir ) 

/ Kabul edenler ] 

Afyun Karahisar 
Ceinal Akgm 
Izzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giineng 

Amasya 
Nai'iz Aktm 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
liasih Kaplan 
Tevfik Anean 
Viirkan Bastug 

Aydm 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzunc,ar-
§ili 

Memed Demir 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokcjil 

Bayaztd 
Halid Bayrak 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahranian 

Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
tlilmi Ergea^li 
^iikrii Yasiu 

Qankirx 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
tsmail Kemal Alpsar 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
General §efik 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Sevuktekin 
Huriye Oniz 
Riistii Bekit 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy demir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§u.kru KoQak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
tstamat Ozdamar 

Oazi Anteb 
Bek:r Kaleli 
Gl Ali Hikmet Ayerdem 
Memed §ahin 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kilic. 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Giimiisane 
Durak Sakarya 

Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Dr. Neset Omer irdelp 
Fakihe Oymen 
General §iikrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
General Kazrm Inane, 
Halil Mentcse 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
M. Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
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Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukru §enozan 
Nuri Tamag 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kirklareli 
§evket Odiil 
Ziihtii Akin 

Ktr$ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekcj 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Siirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid ttner 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 
Haydar Qerqel 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gundiiz 

Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kutahya 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic, 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortac. 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pekta§ 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Yasar Ozey 

Mara$ 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Husnu Kitabci 
Nuri Tuna 
§ukru Kaya 

Dr. Tnptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
$akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sokmen 

Aydxn 
Adnan Ertekin 

Hakki Kilicoglu 
§evki Qiloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula$ 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
Ibrahim Mete 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Susoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustun 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

Dr. Mazhar Germen 
Bahkesir 

General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Ilacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayazxd 
thsan Tav 
Ubeydullah 

Swas 
Hiisrev Gerede 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 

Trabzon 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgari 
Muhittin Dincsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Srrri lyoz 
Sungur 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Bilecik 
Ibrahim QJolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 
§ukru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 

[Reye i§tirak etmeyenler] 
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Ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Pehmi GerQeker 
Refet Canitez 
(Oruntak) 
^ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisi 
(Izinli) 
Ziya Govher Etili 

Qankiri 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
AH Riza Ozenc, 
Eyub Sabri Akgol 
Ismet Eker 
(Izinli) 

Denizli 
Dr. Hnmdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Em in Asian Tokad 
ITaydar Riistii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Neeib Ali Kugiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Fazri Ahmad Aykag 
(Izinli) 

Erzincan 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Necib Asim Yaziksiz 
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Eskisehi~ I 

Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Nuri (honker 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Oiresun 
General Ihsan Sb'kmen 
Hakki Tank Us 
Talat Onay 

Gumusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

tqel 
Wmin lnankur 
Ferid Celal G liven 

Istanbul \ 
Abdiilhak Hamid Tariian I 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(Izinli) 
Ali Rana Tarhan 
(Bakan) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(Izinli) 
Hamdi Giirsoy 
(Izinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd | 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sami Erkman 
Srtki §erif Eken 
(Izinli) | 
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I $erif tlden 

Kayseri 
Re$id Ozsoy 
Siileyman Demirezen 
Veli Yasin 

Kxrklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemnlettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Dr. Osman ^evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Nairn Hazim Onat 
Ressam $evket Oa& 
Tevfik Fikret Sday 
(Oruntak) 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Ismet Inonu (Basbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasif Qmay 
(Izinli) 

Mnnisa 
Dr. Saim Uzel 

(I. D 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Refik Ince 

I Sabri Toprak 
(Izinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Moras 
Hasan Resid Tankut 
Memed Erten 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpava 

I ( L A . ) 

Osman Dinger 
Mugla 

Yunus Nadi 
Mus 

Naki Yiicckok 
(Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu^ay 
Dr. Rasiin Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed lhsan Tokgoz 

Samsun 
Memed Ali Ydriiker 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
General Naei Eldeniz 
Hilmi Uran 
Omer Bi§er 
(Izinli) 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 

Mahmud Soydan 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayi 
S%vas 

Ismail Memed Ugur 
(Izinli) 
Mitat $iikrii Bleda 
Neemettin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Yahya Komal Beyalli 

Tokad 
Gl. Sitki Ukc 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
(Izinli) 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkumen 
Hasan Saka 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 

— 38 — 



Memed Emin Yurdakul 
(tzinli) 

Van 
Hakkj Ungan 

1 : 13 
Yozgad 

Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Omer Evci 

6-12-1935 C : 1 
Zonguldak 

Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 

Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zubtii Soyak 
(Izinli) 

i v e ^ i 

» 
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T. B. M. M. Uatbaatt 



S. Sayisi: 23 
Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak ve memuriyetini 
izinsiz birakmak sugundan 3 sene kalebendlikle askerlikten 
gkanlmaga mahkum edilmi§ ve sonradan af kanunundan 
istifade etmi§ olan Binba§i Hayri oglu Alinin tekaudlugu 
hakkinda bir karar verilmesine dair Ba§vekalet tezkeresi 

ve Mill? Mudafaa, Adliye, Divani muhasebat ve 
Maliye encumenleri mazbatalan (3/10) 

T. C. 

Ba§vekalet 16-11-1935 

Karai'lar Mudiirlugii 

Say i : 61 "18 2 
T. B. M. M. Ytiksek Reisligine 

Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak ve memuriyetini izinsiz birakmak sugundan iig 
sene kalebendlik ile askerlikten gikanlmaga mahkum ediler k. infaz edilmis ve sonradan 487 sayili 
af kanunundan istifade etmis olan Rinba§i Mayri oglu Ali :-; 1 7 - 2 9 ) nin tekaudlugu hakkmda 
bir karar verilmesine dair Mill! Mudafaa vekilligindeu yazilan Q - II - 1935 tarih ve 24 304 
say ill tezkere sureti yiiksek huzurlanna sunuimustur. 

Ism bir karara baglanmasini ve sonunuu bildirilmcsini dilerim. 

Ba§vekil 
/. tnonl'i 

Mill! Mudafaa vekilliginin 9 - II -1935 tarih ve 24304 sayili tezkeresi suretidir 

Sozle ve yazi ile verilen emri yapmadigi ve memuriyetini emirsiz terkettigi muhakeme neticesin-
de meydana eikmasi sucundan ii<; sene kalebendlikle askerlikten crkanlmasi 5 mavis 332 tarihinde irade 
ile onaylanarak infaz edilen ve 16 nisan 340 tarih ve 487 numarali af kanunundan istifad3 ettirilme-
sini 2 - I - 1934 tarilili istidasile isteyen piyade Binbasi Lalelili Hayrioglu Ali (317-29) hakkinda 
yapilan tetkikatta, bn sucun 487 numarali af kanunu ieine girer sekilde oldugu goriilmlis ve menedi-
len liaklarinin verilmesiniii gerek oldugu anlasilmistrr. Ancak af kanununun cjrktigi giinden sonra 
Ticarct vekaletindcri istedigi vazife iizerine mezkur vekaletin sorgusuna cevah olarak yalmz matrut 
olduguna dair 9 - IX - 340 tar ill ve 23421 sayi ile vaziyeti yazilarak af kanunundan istifadesi meselesi 
gozden geeirilmemis ve nihayet 1934 scresi basmda af kanunundan istifade ettigi hakkindaki mii-
racaati iizerine bu dilegindc hakli oldugu goriilmiis ise de hu tarihte de dogumuna gore yas oagirn 
doldurmus oldugundan tavzifine imkan bulunamayarak mccburen 1683 numarali kanunun (3) mad-
desinin (A) frkrasina gore 30 - IX -1934 tarihinde tekaiidu ali tasdika iktiran ettirilerek tahsis ev-
raki Divani muhasebat reisligine gonderilmis ve fakat tasdik edilmeyerek verilen karsilikta: 

(Sifahi ve taliriri verilen emri yapmadigi ve memuriyetini emirsiz terkeyledigi bilmuhakeme sabit 
olmasina binaen lie sene kalebentlikle askerlikten tardi 5 mayis 332 tarihinde iradeye iktiran edib 
16 nisan 340 tarih ve 487 numarali af kanunundan istifade den Binbasi Memed Alinin yas haddini 
tecaviiz ettirmesi sebebile talididi sin kanumyna tevfikan 19 temmuz 1934 tarihinden itibaren ve mekte-
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be diihulu tarihinden tard tariihine kadarki hizmet muddetine ve 1683 numarali kanuna gore 3300 
kurus maasla tekaudimun icra edildigi berayi tescil Divana tevdi ohman evrakin tetkikinden anlasil-
mistir. 

Mumaileyh af kanununun nesrini miiteakib zabit olarak hizmet etmemis ve tavzif edilmemis ol-
dugu halde arada fill hizmet imevcud olmamasma nazaran tahdidi sin kanununa tevfikan tekaude 
sevkindeki mesnedin bildirilmesi hakkmda yapilan istizaha da af kanunu tarihinden 1934 senesine 
kadar kanunen muvazzaf binbasi hakkmi muhafaza etmis oldugundan Ihizmete tayini icab eylemis ise 
de yas haddini ikmal eylemesinden dolayi 1683 numarali kanuna tevfikan icra kilinan tekaiidii dogru 
ve kanuni oldugu cevabi verilerek evrakin tescilinde israr edilmistir. 

Mumaileyh af kanunundan istifade etmekle beraber orduda tekrar tavzif edilmemis oldugu 
ve tahdidi sin kanunu da zabitanin her riitbede hangi yasa kadar istihdam edilebileeeklerini ta-
yin ve tesbit etmis olmasi itibarile bilfiil muvazzaf ve mustahdem bulunanlara mahsus olmak 
lazimgelecegi eiketle af kanunundan istifade ettigi tarihten beri on seneyi miitecaviz bir zaman 
ne orduea da vet olunmak ve ne de kendi tarafindan bir taleb ve miiracaatta bulunulmak sureti-
le zabitlikle alakalanmamis olan mumaileyhin bu defaki miiracaati iizerine sin tahdidine ugramis 
olmasi sebebile 1683 numarali kanunun (3) ncii maddesinin (A) fikrasi hukmune tevfikan te
kaiide sevkine imkani kanuni goriilemeyerek evrakin teseil edilmeksizin iade kilindigini miibey-
yin isbu takrir heyeti umumiye kararile Milli Miidafaa vekaletine tevdi kilindi ) denilerek iade 
olunmustur. 

Vekalet noktai nazarcnda israr ederek Divani muhasebat reisligine yazdigi tezkerede: 
( ^ifahi ve tahriri emri yapmadigi ve rciemuriyetini emirsiz terkeyledigi bilmuhakeme sabit ol

masma binaen iic, sene kalebendlikle askerlikten tardi 5 mayis 332 tarihinde iradeye iktiran eden 
ve 16 nisan 340 tarih ve 487 numarali af kanunundan istifade eyleyen ve yas haddini teeaviiz 
etmesi sebebile 1683 numarali kanunun (3) ncii maddesinin (A) fikrasma tevfikan tekaiidii 19 
nisan 934 tarihinde ali tasdika iktiran eden binbasi Memed Alinin (317 - 29) af kanunundan isti-
fadesi kabul edildikten sonra muvazzaf binbasiligmi kabul etmek ve askeri kanunlarm ahkami-
ni tatbik etmek zaruridir. 

Affi umumi kanunu, hukuku sakita ve memnuasmi iade ederek riitbesile alakasim temin etmis 
olmasma ve tahdidi sin kanunu ise gerek mustahdem ve gerek acjkta bulunan bilumum zabita
nin her riitbede hangi yasa kadar istihdam edileceklerini tayin ve tesbit etmis olmasma ve mez-
kur kanunun munhasiran mustahdem olanlar hakkmda tatbik edilerek acjkta bulunanlar hakkm
da tatbik edilemeyecegine dair ahkam mevcud olmamasma binaen mumaileyh hakkmda tahdidi 
sin kanununun tatbiki dogru ve kanunidir. 

Zabitlikle alakalanmamis tabirine gelince; esasen muvazzaf binbasi iken tardedilmis olan mu-
maileyhi zabitlikle ve muvazzaf binbasilikla alakalandiran bizzat 487 numarali kanunun kendisi-
dir. Mezkur kanun hukmune nazaran muvazzaf binbasi olarak emre a/made bulunan mumaileyhin 
derhal istihdami lazimgelirse de buna mani olan tahdidi sin kanunudur. 

Binaenaleyh, bu kanun hiikmiine gore tekaiidii icra kilmmis olan mumaileyhin evrakmin teseili 
gerektir) diyerek tescilini dilemistir ve memur go ndererek Divan umumi heyet miizakeresinde miida-
faada bulunmus ise de Divani muhasebattan gonde rilen son kararda: 

§ifahi ve tahriri verilen emri yapmadigi ve memuriyetini emirsiz terkeyledigi bilmuhakeme sabit 
olmasma binaen tic, sene kalebendlikle askerlikten tardi 5 mayis 332 tarihinde iradeye iktiran edib 
16 nisan 340 tarih ve 487 numarali af kanunundan istifade eden Binbasi Memed Aliye yas haddini 
teeaviiz ettirmesi sebebile tahdidi sin kanununa tevfikan 19 temmuz 1934 tarihinden itibaren ve imek-
tebe duhulii tarihinden tardi tarihine kadarki hizmet miiddetine ve 1683 numarali kanuna gore 3300 
kurus tekaiid maasi tahsis edildigi, tescil i§in Divana gonderilen evrakin tetkikinden anlasilmis ve mu
maileyh af kanunundan istifade etmekle beraber orduda tekrar tavzif edilmemis oldugu ve tahdidi 
sin kanunu da zabitlerin her riitbede hangi yasa kadar istihdam edilebileeeklerini tayin ve tesbit 
etmis olmasi itibarile bilfiil muvazzaf ve mustahdem bulunanlara mahsus olmasi lazimgeleceginden af 
kanunundan istifade ettigi tarihtenberi on seneyi miitecaviz bir zaman ne orduea davet olunmak ve 
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ne de kendi taraimdan bir taleb ve muracaatte bulunmak suretile zabitlikle alakalanmamiij olan mu
maileyhin bu defaki muracaati iizerine fin tahdidine ugramis olmasi sebebile 1683 numarali kanunun 
(3) maddesinin (A) frkrasi hukmune tevfikan tekaiide sevkine imkani kanuni gorulmeyerek evraki 
tahsisiye tescil edilmeksizin takrirle Milli Mudafaa bakanligina iade ediknisti. 

Bu kere mezkiir ibakanliktan gelib heyette okunan 14 - X I -1934 tarih ve 22074 numarali tezkerede 
mumaileyhin 487 numarali af kanunundan istifadesi kaJbul edildikten sonra muvazzaf binba^iligini ka-
bul etmek ve askeri kanunlarin ahkamini tatbik etmek zaruri oldugu afl'i umumi kanunu ise diukuku 
sakita ve memnuasini iade ederek riitbesile alakasmi temin etmis olmasma ve tahdidi gin kanunu 
ise gerek mustahdem ve gerek agikta bulunan muvazzaf zabitierin her riitbede hangi yasa kadar istih-
dam edileoeklerini tayin ve tesbit etmis olmasma ve mezkur kanunun muhasiran mustahdem olan-
lar hakkinda tatbik edilerek aQikta bulunanlar hakkinda tatbik edilemeyecegine dair ahK.am mev-
cud olmadigmdan mumaileyh hakkinda tahdidi sin kanununun tatbiki dogru ve kanu-
ni oldugu ve kendisi esasen muvazzaf binbasi iken tardedilmi§ oldugundan affi umumi kanunu ile 
yine binbajjiligmm avdet etmis olmasi ieab edecegi ve ibinaenaleyh af kanunu ile kendisi zabitlikle ibit-
tabi alakalanmis oldugu cihetle binbasi olarak emre amade bulunan mumaileyhin dernal istihda-
mi lazimgelirse de tahdidi sin kanunu buna mani oldugundan bu kanuna gore tekaiidii icra ki-
linmis olan mumaileyhin tahsis evrakinin tescili taleb edilmekte bulunmus oldugundan mesele Di-
vani muhasebat kanununun (73) ncii maddesi mueibinee nihai bir karara baglanmak iizere mud-
deiumumi Enver de hazir oldugu halde tekrar tetkik ve miizakere edildi. 

Gerek bu is, gerek buna benzer tekaudliik ve sin tahdidi ve af kanunlarmm tatbik sekilleri 
hakkinda malumat vermek iizere davet edilmis olan mezkur bakanlik Zat isleri umum merkez 
muamele subesi miidiirii Serafettinden alinan izahattan, mumaileyh Memed Alinin vaziyetinde bu-
lunubda 487 numarali af kanunundan istifade eden zabitandan bir kismmin Biiyuk Millet Mec-
lisine miiracaatla Arzuhal enciimeninden Meclis Heyeti umumiyesinden de ge^mek suretile af 
kanunu bunlarm her hakkini iade etmis oldugundan tayini muameleye mahal gorulmemistir, sek-
linde ve umumi mahiyette kararlar almalari iizerine bundan sonra miiracaat edenlerden miiteka-
id olanlarm tekaiid maaslarimn . iade edildigi ve heniiz tekaiid oLmayanlar hakkinda da 325 tarihli 
askeri tekaiid kanununun ikinci maddesi hiikmiinun tatbiki suretile kendilerine tekaiid maasi 
baglanmis oldugu ve fakat 1683 numarali askeri ve miilki tekaiid kanununun nesrinden sonra 
ilk miiracaat eden mumaileyh Memed Ali tarihi muraeaatmda sin haddini doldurmus olmasi iti-
barile kendisinin tahdidi sin kanununa gore tekaiide sevkedildigi ve bu suretle af kanunundan is
tifade edib, hukuku memnualan iade olunanlarm muayyen l)ir zaman zarfinda muracaatlerini 
meeburi kilan bir memsek bulunmadigi ic,in kendilerinin miiraacatlerinde taleblerinin isafi cihetine 
gidildigi ve bu suretle aftan istifade edib heniiz miiracaat etmeyenler de bulunmak ihtimali oldu
gu anlasildiktan ve Miiddeiumumi Enverin tahdidi sin kanunu agik veya muvazzaf olarak ordu 
emrinde bulunan zabitan hakkmda kabili tatbik olub af kanununun nesrinden sonra bilfiil 
orduya iltihak etmemis olan mumaileyhin uzun senelerden sonra miiracaati iizerine hakkinda 
mezkur kanunun tatbiki suretile kendisinin tekaiide sevki kabil olmamasi ve binaenaleyh bu 
babda evvelce Divanca ittihaz edilmis olan kararin degistirilmemesi lazimgelecegi yolundaki sifa-
hi miitaleasi dinlendikten sonra icabi miizakere edildi: 

Azadan bes zat mumaileyhin biitiin hukukunu iade eden af kanununda miiracaat i^in bir 
kayid ve sart olmadigi gibi kendisinin her hangi bir sebeble miiracaat etmemis ve dairesinin de 
kendisini aramamis olmasi kanunen bahs ve iade edilen haklarinin ziyaini istilzam edemiyecegi 
ve zaten zabitler iqin muvazzaf ve acik vaziyetlerinden bir UQiincii sekil mevcud olmadigi ve em-
sali hakkinda ittihaz edilmis oldugu alinan izahattan anlasilan Arzuhal enciimeni kararlan da mu
maileyhin affi umumi kanunu ile vaziyet ve riitbei askeriyesinin avdetini tazammun eder mahiyet
te bulundugu cihetle tahdidi sin kanunu dolayisile tekrar istihdamma imkan kalmayan mu
maileyhin hizmet ettigi miiddete aid tekaiid hakkinm kamilen ziyai ve binaenaleyh dairesinee 
yapilan tahsis muamelesinin reddi i^in esbabi krnuniye mevcud olmadigmdan evrakm tescili la-
zim gelecegi miitaleasinda bulundular ise de zabitler igin filhakika acik veya muvazzaf olmak 
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iizere iki vaziyet meveud olup bunun harieinde bir iicuneii sekil bulunmamakta ise de ac.ik za-
bitan da muvazzaflar gibi her zaman igin emir ve hizmete miiheyya bulunub yalniz maaslarmi 
tarn almamakta ve bu suretle gegirdikleri miiddet fill hizmet addedilib tekaiidliik hesablannda 
sayilmakta olmasina gore mumailyeh Memed Alinin af kanimunun nesrindeu miiracaati tarihine 
kadar maas almaksizm gegirdigi zamani a oik vaziyeti olarak kabule Imkan olmadigi ve dairesin-
ce de tekaiidliik hesabmda mektebe duhuliindeu tard tarihine kadarki hizmetinin nazari itibara 
almip af kanunundan sonraki zamaimi nazara alii mamasi da bu noktai nazara miistenid bulunmak 
lazim geldigi gibi emsali hakkinda Tstida eiieiimenince ittihaz edilmis olan kararlarda af kanu
nu ile bu gibilerin liukuku menmualarinin iade edilmis, oldugu merkezinde olup bunlardan 
nezedilen haklar ise zabitlik ve tekaiidliik ha M a n olacagma ve mumaileyh de af kanunu qik-
tiktan sonra sin tahdidine ugradigi 928 senesine kadar zabitlik sifatinr iktisab ile istihdami ta-
lebetniek hakkmi haiz bulundugu halde bu hakkmi kullanmadan yasinin ilerlemesindeii dolayi 
zabitlikte knllamlmak sifatini kaybetmis ve gerek sin tahdidine ugradigi tarihte ve gerek mii-
raeaat tarihindeki hizmet miiddeti de 1683 nrmarali kanunun tekaiidliik hakki igin kabul et
tigi miiddeti doldurmamis oldugundan bu kanuna gore tekaudluguniin icrasi kabil olamayaea-
gina ve ancak af kanunu ile liukuku memnuasi avdet etmis olmasi itibarile bundan sonra gire-
bilecegi herhangi bir Devlet isinde hizmet miiddetini tekaiid kanununun tayin ettigi haddi dol-
durmak suretile bu haktan istifade edebileceginden hini miiracaatinda ne muvazzaf ve ne agik 
vaziyet'tnde telakkiye imkan goriilmeyen mumaileyhin ordu emrinde ve hizmete hazir bir halde 
bulunan agik ve muvazzaf zabitana munha.sir olmasi lazim gel en tahdidi sin kanununa tevfikan 
tekaiide sevkine ve binaenaleyh bu babta divanea ittihaz edilmis olan kararin degistirilmesine ka-
nunen imkan goriilemedigine 2514 numarali Divani muhasebat kanununun (73) neii maddesi 
hiikmiine tevfikan nihai suretle karar verilmis oldugu mm Milli Miidafaa bakanligma yazdniasi 
ekserivetle kararlastinldigi ) bildirilmis ve vino umumi heyet kararile tabs is ovrakr tasdikslz olarak 
iado olunmustur. Vekaletoe yoniden tetkikler yaprldi. 

f> mayis 1332 tarihinde (3) sene kalebendlige ve askorlikten tarda mahkum edilen binbasr 
(317 - 26) Ali 16 nisau 1340 tarih ve 487 numarali umumi af kanunundan istifade ettirilmesi iqin 
miiracaatte buhmmus ise de infaz edilmis olan mahkurniyeti vakiasmm mezkur mmuni af kanunu 
ile ortadan kaldinldigi nazara almmayarak askerlikten matrut oldugu eevabi verildigi bilaha ro 
emsali ceraimi adiyei askeriye mahkumlan tarafmdan Biiyiik Millet Meclisine vaki miiracaafler 
netioesinde alelitlak askeri suclarin 487 numarah kanun ile affolunduguna ve hukuku momnualari-
nin iadesine karar verildigini ogrenmesi iizerine mumaileyh, mezkur umumi af kanunu karsrsmda 
vaziyetinin tesbit ve haklarmin tern in edilmesi igin 2 - I - 1934 tarihinde tekrar miiraeaat ettigi 
anlasilmaktadir. 

0 zamanki mevzuatimiza gore umumi af, hukuku ammo davasmr ve hiikinolunan cezalarr bii-
•tiin netieelerile birlikte ortadan kaldirmakta idi. 

Mumaileyhin son miiracaati iizerine kendisini ya tavzif veya tekaiid etmek siklarnidan birinin 
ihtiyarile kanuni hakkmm temin ve hukuki vaziyetini tesbit eylemek mevkiinde bulunan Vekalet 
tahdidi sin kanunu karsisinda mumaileyhi tavzif edememis, tekaiidiine kararname aim is ve tekaiid 
istihkakinin tahakkuk muamelesini yaptirmis ve Divan vizesine gondermistir. 

Bu muamele Iizerine Divani muhasebat umumi heyetince ekserivetle ittihaz oilman karar miin-
derecatma gore: tekaiid olmak iein fill hizmetini heniiz tamamlamayan Alinin 487 numarali af ka
nunu ile ortadan kalkan mahkurniyeti vakiasi iizerine yeni bir kararname ile riitbe ve sifati askeri-
yesi iade ve tavzif edilmedikge tekaiidii vol una gidilemeyecegi ve binnetice : 

Divani muhasebatm isbu kararina gore umumi af; mahkumiyetle kaybolan riitbe ve askerlik si
fatini iade etmez, ancak bu suretle teberri etmis olanlara mahkumiyetlerinden evvelki hak ve si
fati a n istemelerini miimkiin kilar; binaenaleyh, vaki olacak taleb ve miiraeaatleri eski riitbe ve 
sifatlarm iadesi keyfiyeti baskaca formaliteye tabi- oldugu gibi kanunen muayyen miiddeti ikmal 
etmeyenlerin her hangi bir sekilde tekaiide sevk olunabilmeleri fili hizmetle muvazzaf olmalarma 
niiitevakkif bulundugu noktai nazari tebariiz etmektedir; vekaletin noktai nazar ve muamelesine 
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gbre umumi af; hiikmolunan eezalari biitiin netieelerile birlikte ortadan kaldirdigi ic,in hiikmen mii
vazzaf olan Aliniii filen tavzifine tahdidi sin kanunii mani oldugundan tekaiidiinden baska sekilde 
af kanunundan istifadesi temin edilemeyeceginden ve esasen gerek tekaiid ve gerek tahdidi sin kanunla-
rinda hiikmen veya filen miivazzaf olaniar dive bir tefrik mevcud olmadigindan mumaileyh, tekaiide 
sevkedihuek suretile vaziyeti tesbit ve hakki temin edilmistir. Maamafih vekalet yapilan muamelenin 
mevzuata tamamile uygun ve Divan noktai nazarmin gayri varid olduguna kanidir. Yukanda 
arzedilen esbabi mucibe dolayisile kanaatinde mvsir oldugundan af kanunundan istifade eden Ali
niii 2272 numarali sin tahdidi kanununa tevfikan istihdamina imkan olmadigindan tekaiiduniin ie-
rasi ieab edib etmeyeeeginin karar altina alinmak iizere Biiyiik Millet Meelisine sunulmasmi dile-
rim. 

M. M. Enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 

Karar No. 5 
Esas No. 3/10 

31 - III -1931 

Yiiksek Reislige 

Isledigi sugtan otiirii 5 mayis 1332 tarihinde 
iig sene kalebentlikle askerlikten gikanlmis olan 
piyade binbasisi Lalelili Hayrioglu Alinin (317-
29) 16 nisan 340 tarihli 487 numarali af kanu
nundan istifade ettirilmesine dair 2 -1 -1934 ta
rihli M. M. Vekaletine verdigi istidasi iizerine 
M. M. Vekaletile Divani muhasebat arasinda Ali 
hakkinda yapilacak muamelede fikir ve kanaat 
birligi olmamasmdan keyfiyetin Biiyiik Millet 
Meclisince bir karar altma almmasmi isteyen 
Basvekaletin 16-11-1935 tarih ve 6/282 sayili 
tezkeresi ve buna bagh M. M. Vekaletinin tezke-
resi Enciimenimizce de okunarak uzun uzadrya 
g-brusiildii. Bu gbriismede M. M. Vekaletinin ve 
Divani muhasebatm hususi bir memuru da bu-
lundu. 

487 numarali af kanununun birinci madde-
sinde yazili tarihlere ve mahkumiyet tarihine 
gore Ali af kanununun sumulii cergevesine gir-
mistir. 

Af kanunu alakadara medeni haklarc ve mah-
kumiyetinden evvel memuriyeti kazamlmis hak-
lari iade etmekte olmasma binaen Ali mahkumi-
yeti tarihi olan 5 mayis 1332 tarihine kadar ge-
cen hizmet miiddetlerinin haklarmi ve riitbesini 
medeni haklarile beraber tekrar almis bulunmak-
tadrr. (Hususi kanun hukiimlerinin umumi ka-
nun hiikumlerini tahdid ettigi) prensibi ve her 
hangi bir hadisenin kanun cebhesinden ve hak 

noktasmdan bir hiikme baglanmasi laznng-el-
diginde ele almacak kanunun o hadisenin cere-
yan ettigi tarihlerde hiikmii devam eden kanun 
olmasi gerektir. 16 nisan 1340 tarihli af kanu
nunun nesredildigi tarihte hiikmii meri olan ve 
1930 tarihinde lagvedilen 1325 tarihli askeri te
kaiid ve istif a kanununun hukiimlerini goz bniin-
de tutmak icab eder. Bu kanunun ikinci mad-
desi (ki isbu kanunun serlevhasmda mestur olan 
tekaiidleri verecekleri istidanameye veya tebey-
yiin edecek maluliyetlerine veyahud Devletge 
ademi liyakat ve sui ahlak gibi kabayihi miite-
hakkaka) goriilecek liizuma gore icra edilir) ile 
diger maddeleri hukmiine gore Aliye muamele 
yapilmasi lazimgelmektedir. Yani: 

Af kanunu ile medeni ve mukteseb haklari 
ve riitbesi geri verilen Alinin tekrar orduda va-
zife almasi ordunun yiiksek menfaatleri ve has-
sasiyeti engel oldugundan 1325 askeri tekaiid ve 
istifa kanununun hukiimlerinin gergevesi iginde 
mahkumiyeti tarihi olan 5 mayis 1332 tarihine 
kadar gegmis fill hizmet miiddetlerine gore teka-
iidlugiinun icrasi ve tekaiid maaslarmin hesab 
edilerek verilmesini icab ettigi ve baskaca bir 
muamelenin tatbikma kanunen imkan goriile-
medigine Enciimenimizce ekseriyetle karar ve-
rildi. 

M. M. E. Reisi M. M. Katib 
Istanbul Giresun Erzurum 

$iihru Gokberk giikrii Kogak 
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Istanbul 
Dr. Hakki $. Erel 

jillaziz Diyarbekir 
Tahsis olunaoak tekaiid maasi-
nin bu zabitin ne mahkum ol-
dugu ne de miiracaat ettigi ta-
rihe degil, ancak af kanununun 
nesri tarihi olan 340 senesine 
kadar hesab edilmesi nravafik 
oldugu kanaatindeyiz. 

A. Saffet Ohkay K. Seviiktekin 

Kars Istanbul Brzuriim 
M. Akyilz Ali Barlas Z. Soydemir 

Balikesir Urfa Kocaeli 
C. Esener A. Vefik N. Bozatik 

Tekirdag Malatya 
R. Apak 0. Koptagel 

Adliye enctimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 

Karar No. 30 
Esas No. 3/10 

11-VI-1935 

Yiiksek Reislige 

Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak 
ve memuriyetini izinsiz birakmak sugundan uq 
yil kalebendlikle askerlikten gikanlmasma 
mahkum edilen ve 487 sayili af kanunundan 
istifade etmis olan Binbasi Hayrioglu Alinin 
tekaiidliigii hakkmda bir karar verilmesine 
ve sonunun bildirilmesine dair Milli Miidafaa 
bakanligi tezkeresi iizerine Basbakanliktan su-
nulan 16 - XI -1935 tarih ve 6/282 sayili yazi 
Adliye enciimenine verilmekle Milli Miidafaa 
ve Divani muhasebat enciimenlermin mazbata-
lari birlikte incelenerek geregi goriisuldii: 

Okunan Milli Miidafaa bakanligi tezkere
si le adi gegen enciimenlerin mazbatalarmdan 
anlasildig-ma gore; 5 - V - 332 tarihinde irade 
ile Binbasi Ali yukanda yazilan suglardan do-
layi mahkum olarak bu hukum de infaz edil-
mistir. 340 tarihinde gikan 487 sayili af ka
nunundan sonra Ali, rutbesinin geri verilmesi-
ni istemis ise de Bakanlik kendisinin tardedil-
mis oldugu cevabile istegini kabul etmemistir. 

487 sayili af kanununun mahkumiyetle be-
raber biitiin hukuki sonuglan ortadan kaldir-
digi, buna benzer isler igin Kamutay Arzuhal 
enciimeninin kararile meydana giktiktan sonra 
Ali 934 tarihinde tekrar bakanliga bas vurarak 
rutbesinin geri verilmesini istemis ise de af 
kanununun sonuglarmm hukuki durumunu ba-
kanlrk kabul etmekle beraber tahdidi sin ka-
nununa gore bu istegin yerine getirilmesine im-

kan olmadigmdan kendisinin tekaiid edilmesi 
hakkinda karar vererek bu karar yiiksek tasdika 
iktiran etmis ve tekaiid maasi tahsisi ile tes-
cil igin Divani muhasebata gondermistir. Diva-
nin hususi dairesile sonradan bakanligm iste-
gile Umumi heyetince af kanunu mahkumiyetle 
biitiin hukuki sonuglarmi ortadan kaldmnis 
ise de ne hukmii kalkan askeri tekaiid kanu-
nuna ve ne de 1683 sayili askeri ve mulki te
kaiid kanununa gore tekaiid maasi tahsisine 
imkan olmadigi hakkinda bir karar verilmistir. 

Bu dosyanin af kanununun hukuki tesirleri 
bakmimdan Divani muhasebat enciimenince 
miitalea beyani igiai enciimenimize verilmesini 
mazbatada gosterilmis ise de esasen Baskanlik-
ca bu isin enciimenimizce de incelenmesine 
isaret edildiginden bunun igin enciimen goriis-
melerini her iki bakimdan yaparak asagida ya-
zili sonuca varmistir: 

Basbakanligm Kamutaya sundugu yazi ile 
Milli Miidafaa bakanligmca Aliye tahsis olu-
nan tekaiid maasmm Divani muhasebatca tes-
cil edilmemesinden 487 sayili af kanununa ve 
eski ve yeni tekaiid kanunlarma gore bu te
kaiid isinin bir karara baglanmasi istenmek-
tedir. 

Enciimenimiz bu isin Kamutaya sunulmasi 
tarzi ustiinde durarak Hukumetce ne bir ka-
nunun tefsiri ve ne de yeni bir kanun layihasmm 
tetkik ve kabulii istenmemis oldugundan yal-
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niz bir tekaiid maasmm tahsisi isinin Divani 
muhasebatoa tescil edilmemesinden dolayi bu 
aylik isinin Kamutayca bir karara baglanma-
smm yeri olmadigma, cunkii Divani muhase-
batca tescil edilmemis bir tahsis isi igin veri-
len karari bakanlik kanuna uygun gormezse 
muhasebei umumiye kanununa gore deruhdei 
mesuliyet ederek tahsis isini icra ettirebilece-
gi ve bunun Divanca Kamutaya verilecek ra-
porlar uzerine bakanlik ve Divan kararlarmm 
hangisinin dogru oldugunu saptamak miimkiin 
olacagma ve bu sebeblerle dosyanm Divani 
muhasebat encumenine geri sunulmasma oy 
birligile karar verilmistir. 

Yuksek Baskanli&a sunulur. 

Adliye En. Rs. 
Coram 

Miinir Qagil 

Aza 
Konya 

Ali Riza Turd 

Aza 
Yozgad 

Emin Draman 

Aza 
Kocaeli 
R. Akca 

M. M. 
Kocaeli 

Salah Yargt 

Aza 
Bursa 

Atif Akgilg 

Aza 
Edirne 

Seref Aykut 

0. 

Katib 
Trabzon 

R. Karademz 

Aza 
Bursa 

8. Ferid Talay 

Aza 
ErzuruBi 

Fuad Sirmen 

Aza 
Balikesir 

Niyazi Burcu 

Divani muhasebat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Divani muhasebat encumeni 

Karar No. 18 
Esas No. 3/10 

16-X-193! 

Yuksek Reislige 

Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak ve 
memuriyetini izinsiz birakmak sugundan UQ yil 
kalebendlikle askerlikten gikanlmaga mahkum 
edilen ve 487 sayili af kanunundan istifade et-
mis olan binbasi Hayrioglu Alinin tekaiidliigu 
hakkmda bir karar verilmek iizere Basbakan-
liktan sunulan 16 - XI - 935 tarih ve 6/282 
sayili yazi uzerine Milli Mudafaa ve Adliye en-
ciimenlerince yazilan mazbatalar ve Basbakanlik 
tezkeresine bagli Milli Mudafaa bakanligi tez-
keresi enciimenimizce okunup geregi diisuniil-
du. 

Mesele; Adliye encumeni mazbatasmda da 
yazili oldugu veghile bir tefsir talebi veya bir 
kanun teklifi olmayrp dairesince yapilan bir 
tahsis muamelesinin divanca tescil edilmemesi 
uzerine dairesile Divani muhasebat arasmda 
cereyan eden muhabere neticesinde 2514 sayili 
Divani muhasebat kanununun 73 ncii maddesi 
hukmunce Divani muhasebat umumi heyetince 
ittihaz olunmus nihai ve kati karara itiraz ma-
hiyetindedir. Muhasebei umumiye kanununun 
amiri italara verdigi deruhdei mesuliyet sala-

hiyeti idari islere miiteallik ve munhasir olup 
sozii gegen 2514 sayili kanunun 73 ncii madde-
sile tescil ve tahsis isleri hakkmda Divani mu
hasebat umumi heyetine verilmis olan nihai ka
rar ittihazi salahiyeti ise kazai olmakla bora-
ber kati ve gayri kabili temyiz bulundugundan 
ve bu emsali kararlar karsismda muhascbei 
umumiye kanununun deruhdei mesuliyet hak-
kmdaki hukiimlerinin cereyan etmemesi lazim 
gelecegi gibi daireleri veya alakadarlan tara-
fmdan vaM olacak itirazlar uzerine de bir ka
rar ittihaz edilmemesi icab edecegi dusimiil-
mekte ve bu itibarla zati mesele hakkmda 
beyani miitaleaya mahal gorulmemekte oldu-
gundan dosya bermucibi havale Maliye encii-
menine tevdi edilmek iizere Yuksek Reislige 
sunuldu . 

Reisi M. M. Ka. 
Trabzon Yozgad 

Mitat Ay dm Sunc/ur 
Aza Aza 
Corum Istanbul 

AT. R. Yildinm H. Gursojf 

Divani Mu. En. 
Nigde 

Faik Soj/hi 
Aza 

Cankin 
R. tfner 

( S. Sayisi : 23 ) 
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Aza 

Kastamonu 
Nuri Tamac 

Aza 
Kayseri 

F. Giibgiib 

Aza 
Kirsehir 

II, Borekci 

Aza 
Konya 

M. llalid Pner 

Aza 
Mardin 

flilmi Qoruh 

Aza 
Mugla 

Ililsnu Kitapci 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 13 
Esas No. 3/10 

3 - XII - I93f> 

Yiiksek Reislige 

Sozle ve yazi ile verilen emri yapmamak ve 
memuriyetini izinsiz birakmak sugundan iig yil 
kalebendlikle askerlikten gikanlmaga mahkum 
edilen ve 487 sayili af kanunundan istifade et-
mis olan binbasi Hayrioglu Alinin tekaiidlugii 
hakkmda karar verilmesine dair Basbakanligm 
16 - XI - 1935 tarih ve 6/282 sayili tezkeresine 
bagli Milli Miidafaa Bakanligr tezkeresi Divani 
muhasebat ve Adliye enciimenlerince goriildiik-
ten sonra enctimenimize verilmekle Divani mu
hasebat Reisi ve Milli Miidafaa Bakanligmdan 
gelen memuru hazn* olduklan halde tetkik ve 
miizakere edildi: 

Enciimenimiz evvelemirde bu isin Kamutaya 
sunulmasi tarzi iizerinde durmus ve Adliye encii-

meninin miitaleasma istirakle Hiikumetge ne bir 
kanunun tefsiri ve ne de yeni bir layihanm ted-
vini istenilmedigine gore bir karar almaga im-
kan olmadigma ve evrakrn Yiiksek Reislige 
sunulmasma karar vermistir. 

Maliye E. R. 
Bayazid 

ihmn Tav 

Aza 
Koeaeli 

All Diknien 

Aza 
Kara 

(). Kiintay 

M. M. 
Isparta 

Kamal tfnal 

Aza 
tzinir 

K. Dursun 

Aza 
Malatya 
M. Nedim Zabci 

Katib 
(Jartkin 

M. Onsaif 

Aza 
Diyarbekir 
Iluriije Oniz 

Aza, 

)>m<t 

( S. Sayisi : 23 ) 



S. Sayisi: 2 0 
Muhacirlere ve muhtag giftcilere odung tohumluk ve 
yemeklik dagitilmasi hakkindaki kanunun I nci maddesinin 

degi$tinlmesine dair kanun iayihasi ve Maliye ve But?e 
encumenleri mazbatalan (1/301) 

T. C, 
Ba§vekalet 31-X/-1935 

Kara^lar Mudurlugil 

Sayi : 6/3203 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Muhacirlere ve muhtac giftcilere odiing tohuniluk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki 
kanunun birinci maddesinin degistirilmesine dair Ziraat vekilligince hazirlanan ve icra Vekil-
leri Heyetince 26-XI-935 tarihinde Yi'iksek Meclise arzi kararlashnlan kanun l^yihasi esbabi 
mucibesile birlikte sunulmu§dur. 

Ba§vekil 
/. Inonu 

Esbabi mucibe lryihasi 
Ulkemizde 934 ylli bugday rekoltesi kuraklik yiiziinden zaif olmu§tur. Bir gok iilkelerin 

935 ekimi igin tohumluga, bazi alanlarm da yemeklige muhtac bir durumda olduklan yapilan 
dileklerden ve yapdigimiz incelemelerden anla§ilmaktadir. Diger tarafdan bu sene yurdumuza 
hicret eden ve edecek olan gogmenlerin de acil yemeklik ve tohumluk ihtiyaglannin derhal 
kar§ilanmasi liizumu ehemmiyetle varid bulanmal tadir. Halbuki bu imkanlan verecek olan 
0: Muhacirlere ve muhtag giftgilere odiing tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakhindaki 
29-XII-934 ve 2661 sayili kanunun 1 nci maddesile bu maksad igin Hukumetge kabul edilmi§ 
olan bir milyon liralik miisaade sininna iig senedirZiraat bankasinin 2056 numarah kanunla 
mubayaa etmi§ oldugu Devlet bugdaylanndan yapilan odiing tohumluk ve yemeklik dagiti§i 
ve bu borglann kar§ila§an tecil zaruretleri dolayisile hemen eri^ilmi? bulunmaktadir. 

Binaenaleyh bu senenin gerek iiriinii eyi olmayi§i ve gerekse gogmenlerin geli§i dolayisile 
yuz gosteren tohumluk ve yemeklik bugday ihtiyaclanni simdiden krr§ilayabilmek igin bu 
bir milyon liralik miisaade sinirim iki milyon liraya eri§tirmek iizere vekSletimizce hazirlanmi§ 
olan kanun layihasi saygilanmizla sunulmu§tur. 
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Maliye encumeni mazbatasi 

T. 0. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/301 

18 -XI -1935 

Yiiksek Reislige 

Muhacirlere ve muhtag $ift§ilere odiinc. tohumluk ve yemlik dagitilmasi hakkindaki kanunun 
birinci maddesinin degistirilmesine dair olub Basvekaletin 31 - X - 1935 tarih ve 6/3203 sayili 
tezkeresileBiiyiik Meclise sunulub encumenimize verilen layiha, Ziraat vekili bulundugu halde tet-
kik ve miizakere edildi. 

Devletge, bugdaym degerini koruyarak miistahsile emegini kiymetlendirmek yolunda 1933 yi-
lmdan beri alinan tedbirler, 1935 yilinin kurak vaziyeti uzerine verimini bir kat daha artirmistir. 
Ziraat bankasi kanalile bu giinkii degerinden yiiksek rayigle alinan miistahsil bugdaylarmm zarar-
la satilmasi derpis edilmis ve bunu karsilayacak bir vergi de konulmustu. Ancak kurak basladigi 
aylarda banka elindeki stok zararli olmaktan gikmis ve bilakis piyasada nazim rolunii goren bir 
kuvvet halini almistir. Devlet simdi bu stokla bir taraftan biiyiik istihlak sehirlerindeki bugday 
fiatlarini normal hadlerinde tutmak, diger taraftan da kurakliga ugrayan halka ve yurdda yeni 
yerlesecek goemenlere ucuz fiatlarla kredi ile bugday dagitmak tedbirlerini almaga muvaffak ol-
mustur. 

§imdiye kadar hususi kanununa istinaden bir milyon liralik bir miktar dagitilmistir. Ancak bir 
gok yerlerde kuraklik tesirinin daha genis oldugu anlasildigi gibi yurda son aylarda daha qok goq-
men gelmis oldugundan kredinin iki milyon liraya gikarilmasi zarureti hasil olmustur. Encumenimi-
ae verilen su cetvel de ihtiyacin miktarile muhtac, mintakalari gostermektedir. 

Kilo T. L. 

1 — Konya ve havalisine dagitilan 
2 — Ankara » » » 
3 — Kars » » » 
4 — Trakya havalisine dagitilan (1934) 
5 — Trakya gogmenlerine dagitilan 
6 — Anadolu muhtac, giftcdlerine (hasil ohm liizum iizerine 1 6(X) 000 

kilo ilav«|si) 

Gelecek yillarin istihsalini artiracak olan bu tedbirin daha genis olmasi temenni olunmussa da 
ancak bir milyon lira kadar karsilik bulunabildigi goriilmus ve layiha bu miktar iizerinden aynen 
kabul edilmistir. 

Yiiksek reislige sunulur. 

2 449 540 
122 922 

1 301 835 
3 736 141 

13 426 000 
i 

i 

17 010 000 
38 046 438 

89 273 
4 109 

98 779 
150 769 
805 560 

1 007 398 
2 155 889 

60 
77 
17 
32 
00 

00 
86 

Maliye En. Reisi 
Bayazid 

thmn Tav 

Aza 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 

M. M. 
Isparta 

Kamdl tfnal 

Aza 
Gumiisane 

§, Ondersev 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Istanbul 
Y. Yazia 

Aza 
Yozgad 

E. Draman 

Aza, 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 

Aza 
A. Karahisar 

Iz&et Akosman 

Aza 
Kocaeli 

Ali Dikmen 

Aza 
Kars 

Y. Kiintay 

( & 3ayisi : *0 j 



Bfitf« enctimeni maabatasi 

T. B. M.M. 
Biitge encumewi <? - Xll - 1&3S 

Karar No. 21 
Esas No. 1/301 

Yuksek Reislige 

Mufaacirlere ve mubtac cif txjilere odiinc. tohum-
luk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki kanunun 
birinei maddesinin degistirilmesine dair olub 
Basvekaletin 31 - X -1935 tarih ve 6/3203 sayili 
tezkeresile Yuksek Meclise sunulan kanun layiba-
si Maliye encumeninin mazbatasile birlikte En-
cumenimize verilmis olmakla Ziraat vekili Muhlis 
Brkmen, Sibbat ve i§timai muavenet vekili Refik 
Saydam ve Maliye mustesari Paik Baysal bulun-
dugu halde okundu ve konusuldu. 

Esbabi mucibe layihasmdan ve Eneumenimize 
verilen izaihattan ana vatana yerlestirilmekte olan 
gocmenlerin bir an evvel miistahsil b aline gir-
mesinin temin ve bu seneki kuraklrk yuziinden 
bazi yerlerde ciftcinin tohumluk ve yemeklik ibti-
yacmm tatmini ic,in 2056 numarali kanunla sa-
tm almmakta olan bugdaylardan bu Ditiyac er-
babina tavizen bugday verilmesine dair olan 2661 
numarali kanunla tafadid edilen bir milyon lira-
nrn iki milyona cikarilmasi zaruri goriilerek Myi-
hanm ifazar edildigi anlasilmis ve hatta ihtiyacm 
bundan artik olduguna kanaat edilmis olmakla En
eumenimize sifahen yapilan teklif vecjhile bu mik-
tar 250 000 lira fazlasile 2 250 000 liraya gikanla-
rak layiba ona gore degistirilmistir. Bu seneki 

bugday istihsalatmin kuraklik netieesi olarak ge-
c,en senelere nisbetle noksan olusunun ekmek fiati 
iizerinde yaptigi tesir de bu vesdle ile Encumeni-
mizde bahse mevzu olmus ve bu hususta Ziraat ve 
Dahiliye bakanlanndan alman izahattati, bugday 
mustahsilleri lehine bir tedbir olmak ibere 2056 
ve 2466 ve 2643 numarali kanunlarla Hukumete 
verilen salahiyetin ve bununla temin edilen sto-
ikun kurakliktan miitevellid vaziyet kar§ismda ek-
mek fiatinin tanzimine de medar olaca3$ sekilde 
kullanilmakta ve ekmek pahaliligma karsi Httku-
metge icab eden tedbirlere de tevessttl edilmekte 
oldugu anlasilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konmak uzere Yiik-
sek Reislige sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Milkerrem tJnstU Sim Day 
Katib 

Istanbul Qorum Gazi Anteb 
F. Oymen M. Cantekin A. H. Ayerdem 

tzmir Izmir Hardin 
H. Qakir K. Inang R. Erten 

Ordu Siird Yozgad 
IT. Yalman M. Mayaktn S. Igbz 

( S. &apsi : % ) 
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HttKttMETlN TEKLlFt 

Muhacirlere ve muhtac giftgilere odimg tohum
luk ve yemeklik dagitilmasi hakkindaki 

kanunun birinci maddesini degmtiren 
kanun layihasi 

MADDE 1 — 2661 numarali kanunun birin
ci maddesindeki bir milyon lira iki milyon li-
raya iblag blunmustur. 

MADDE 2 -
itibaren baslar. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunu Dahiliye, 
ve Ziraat vekilleri yiiriitur. 

Maliye 

B9. V. 
1. Inonii 

Da. V. 
$. Kaya 

m.v. 
8. Arihan 

S. 1. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
§. Saracoglu 
' Ha. V. V. 

$. Kaya 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. t V. 

Tlana Tarhan 

26 - X -1935 
M. M. V. 

K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BtJTgE ENCttMENiNiN DKCUSTtRlSl. 

Muhacirlere ve muhtac gificilere odiinc tohum
luk ve yemeklik dagitilmasi hakktnda,ki 

kanunun birinci maddesinde yazilt. 
bir milyon liranm artirilmasina 

dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Muhacirlere ve muhtac giftgi-
lere odiinc tohumluk ve yemeklik degitilmasi 
hakkindaki 2661 sayili kanunun birinci mad
desindeki bir milyon lira, iki milyon iki yiiz 
elli bin liraya cikanlmistir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini ic^ 
raya Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Zi
raat vekilleri memurdur. 

( S. Sayisi ; 20 ) 



S. Sayisi: 21 
Istanbul Universitesi igin 213 452 lirahk istikraz yapilmasi 

veya hesab cari agtinlmasi hakkinda kanun layihasi 
ve Butge encumeni mazbatasi (1/325) 

T. C. 
Baqvekdlet 14-XI-1Q35 

Kararlar Miidiirliigii 
Sayi : 6/3393 

T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

istanbul Universitesi igin 213 452 lirahk istikraz yapilmasina ve hesabi cari acdinlmasina 
dair Maarif vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8-XI-1635 de Yiiksek Meclise 
arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. Inonu 

Mucib sebebler 

istanbul universitesinin in§aat, tamirat ve tesisat masraflan igin butcenin 600 ncii fashnin 
4 ncu maddesine bu yil 192 000 lira konulmu§tur. 1935 finans yih Muvazenei umumiye 
kanununun 22 nci maddesine gore de 2337 sayili kanunla yapilmis. «lan istikrazdan artan 
116 882 lira 1935 finans yih but?esinin yukanda adi ge^en fasil ve maddesine devredil-
mi§tir. Bu suretle bu maddedeki tahsisatin tutari 308 882 liraya gikmi§tir. Buna kar§ilik 
olarak 

1. Gecen yildan 1935 yilina sirayet eden taahhudlerden : 
Lira 

a) Radyoloji yapisi î in 
b) Biyoloji yapisi igin 
c ) Ismarlanan aletlerin bedel bakiyesi icin 
d) Bu aletlerin gumriik vergisi igin 
e ) Ismarlanmi§ olan observatuar kubbesi ve mobilyasi icin 

lira ile, 
2- Bu yihn mustacel ihtiyaclanndan : 
a ) Radyoloji enstittisunun alet ve tesisat noksani igin 
b ) Cenaze otomobili igin 
c ) Acele kiiguk tamir ve bakimi igin 
lira olmak uzere cumlayin 522 334 lira sarfedilmesi l&zimgelmektedir. 
Bu duruma gore yapilmasi zaruri masraflann tutari butcede olan mevcud tahsisat mikda-

nni 213 452 lira kadar gecmektedir. Universitenin veiilmesi zaruri bulunan borcjannin 
vaktinde odenmesi ve bu muessesenin i§leyebilmesi i?in bagli kanunla teklif edilen 213 452 
lirahk istikrazin yapilmasi gerekmektedir. 

50 
198 
193 
10 
10 

32 
2 
26 

150 
372 
812 
000 
000 

000 
000 
0)0 



Biitge enciim 

T. B. M. 31. 

BiitQC enciimeni 

Karar No. 20 

EmsNo. 1/325 

Yiiksck 

I s tanbul iiniversitesi iein 218 452 l i rahk is-

t ikraz yapilmasnia veya besalu eari aetir i lmasma 

dair olub Basvekaletin 14 - X4 - 1935 tarih vc 

6/3393 sayili tezkeresile Yiiksck M e d "use sunn-

lan kannn layibasi encumenimize verilunis olmak-

la Maarif vekili Saffet Arikau ve Maliye vekfi-

leti rniistesaTT Fa ik Raysal bulundugu liable 

okundu ve korrasuldu. 

Tjayihanm hazirlauniasiin f>'erekli kilan sebeb-

ler hakk inda esbabi mueibede yazilr bnhinan ve 

Maarif vekili t a ra fn idan sifaben teyid olunau 

iza.li.at enciimenimizee <le yer inde ^oriilerek lfi-

yiha esas i t ibari le kabnl edilmistir. Aneak tek-

lif edilen layibada bu suret le teinin edileeek 

olan paraTim Maarif vekilli^i 1985 malt yili biit-

(jesinin 600 n*ii fas lmm dordiineii maddesindeki 

esaslara "•ore sarfolunaca&T zikredildi^i liable 

bu fertibe tabsisat olarak ilave olunaca&i balise-

2 — 
eni mazbatasi 

3 - XII - 193?, 

Reisli&e 

dilniemis oldugundan bu eiliet yeniden acilan 

ikinei maddede ifade edilmistir. Rundan baska 

ya.pilae.nk is t ikraz veya, ac t i rdaeak besabi eari 

iein en j^ee bir sene vadeli kaydinin eklenmesi 

mTivnfik ^oriibntistnr. Bu de^isikliklerle bazir-

lanan kanun layihasi Umumi heyetin tasvibine 

konmak iizere Ytiksek Reis1i£e sunuldu. 

Reis R. V. M. iV!. 

R u r d u r Tsparta Trabzon 

M. Reref Ozhan MuJcerrc-m Cnsal Strri Day 

Ka. 

Istanbul (Jorum CJazi Ante!) 

E. Oymcn M. Cant akin A. II. Aye.rdem 

Izmir Izmir Mardin 

II. CaJar K. inane Ii. .Erl.cn 

Ordu Siird Yoz^ad 

/ / . Yalman M. Mayakon 8. tcos 

( S. Sayisi : 21 ) 
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H U K T M E T I N TEKLlFl 

Istanbul Universitesi icin 213 452 liralik istik
raz yapilmasi veya hesabi cari actirihnasi 

hakkinda kanun layihast 

MADDE 1 — Istanbul Universitesinde yeni 
enstitiilerin insaat, tamirat ve tesisat masraf
lari igin Finans bakanligmin kefaletile Kiil-
tiir bakanligmca 213 452 liraya kadar istik
raz yapilmasma veya hesabi cari agtirilmasma 
izin verilmistir. 

Bu para 1935 biitgesi 600 ncii faslmm 4 ncii 
maddesindeki esaslara gore sarfolunur. 

MADDE 2 
den sayilir. 

MADDE 3 -
nans ve Kiiltiir 

Bs. V. 
/ Indnu 

Da. V. 
$. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Bu kanun yayilmasi tarihin-

- Bu kanunun hiikumlerini Fi-
bakanlari yerine getirir. 

8 - XI -1935 
Ad. V. 

8. Saracoglu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Aras 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BUTQE ENCUMENlNtN D E G I S T i R M 

Istanbul 'Universitesi icin 213 452 liralik istik
raz yapilmasi veya hesabi cari agtirilmasi 

hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — Istanbul Universitesinde yeni 
enstitiilerin insaat, tamirat ve tesisat masraf
lari igin en gok bir sene vade ile 213 452 lira
ya kadar istikraz yapilmasma veya hesabi cari 
agtinlmasma izin verilmistir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince te-
min edilecek para Maarif vekilligi 1935 mail 
yili biitgesinin 600 ncii "Universite masraflari 
faslmm dordiincii maddesine tahsisat kaydolu-
nur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini ic-
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

»>©-<< 

( S. Sayisi : 21 ) 
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S. Sayisi:22 
Turist gemilerinden ahnan muhtelif deniz resimlerinden 
bazilannin afina vebazilarmdan tenzilat yapilmasina dair 
kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve Butge encumenleri 

mazbatalan (1/128) 

r. c. 
Ba§vekdlet 23-X-I934 

Kararlar Mudiirlugu 
Say i : 6/2951 

T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Turist gemilerinden aluian muhtelif deniz resimlerinden bazilannin affina ve bazilanndan 
tenzilat yapilmasina dair iktisad vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince S-X-934 te 
Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlau kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte takdim olunmuslur 
efendim. 

Ba§vekil 

is -net 

Turist g\ mikrindcn aluian muhtelif d> n'z rustitn ve ucretlniniii indirilmi-sinc d;:ir 
kanun pioj si esbabi mucibesi 

Turist hareketlerinin inki§afi ile fazla Turist celbetmek icin her memleket gayet hr.ssas 
davranmakta ve gelen turistlere her turlii kolayliklar gostrrilnu kle beraber Turist tasjyan 
gemiler bir gok yerlerde muhtelif deniz riisumlanndan ya muaf yahud pek tenzilatli tarifelere 
tabi tutulmaktadir. 

Turist tasiyangemilerle yatlar Fransada rihtim resimlerinden, italyada patente vizesile demir 
ucretinden, Felemenkte liman resimlerinden muaftir. 

Yunanistan hiikumeti, memlekete fazla turist cekmek gayesile turist gemilerinin fener ve 
demir resimlerinden muafiyetini kararla§tirnn§tir. 

Misirda ise, turist gemilerine liman resimlerinden yapilan tenzilat cok ehemmiyetli bir 
mikdarda olub geminin Misir limanlannda kaldigi giinlere gore tahaliif etmek iizere takriben 
7,,60-QO kadardir. 

Memleketimizde ise Turist gemileri ve yatlar liman iicretlerinden her hangi bir tenzilata 
bile tabi degildirler. Yalniz 1755 numarah tahlisiye resmi kanunu Karadenize gikan turist 
gemileriyle hususi yatlan ve ilmi hususatta kullamlan ve ticari bir gaye takibetmiyen gemileri 
tahlisiye rcsminden muaf tutmaktadir. Maahaza turist tasiyan gemilerin hemen hig birisi Kara
denize cikmadigmdan bu kanunla gosterilen muafiyet filiyatta gozedilen gayeyi vermemektedir. 
Limanlanmizdaki rusumun fazlahgindan §ikayet eden ekseri Turist gemileri Pireye kadar 
gelerek oradan donmekte ve memleketimize ugramamaktadir. 

Bervechibala arzedildigi iizere Turist gemilerile yatlar igin diger yerlerde gosterilen mua-
fiyetler gibi limanlanmizda da kolaylik yapildigi takdirde hazine igin biiyuk bir kiilfet te§kil 
etmemekle beraber gelecek gemilerin acjetlerinjn sogalmasi dolayisile hem memleketimjzin 
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propagandasi gibi gok muhim bir gayeye dogru kuvvetli bir adim atilmi§, hem de memleke-
tin maddi istifadesi temin edilmi§ olacaktir. 

Projede ilmi hususatta kullamlan ve ticari bir gaye takib etmiyen gemiler de hemen dun-
yamn her tarafinda oldugu gibi, Turist gemileri ve yatlann muafiyetine ithal olunmugtur. 

Muaf addedilen rusutn dogrudan doruya Hazineye aid resim ve ficretlerdir. % 50 tenzilata 
tabi tutulan resimler ise fener resimleri gibi imtiyazli §irketlere aid olanlardir efendirn, 

tktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad enciimeni , 1-V -1935 

Karar No. 20 
Esas No. 1/128 

Yiiksek Reislige 

Turist gemilerinden alinacak muhtelif deniz 
resimlerinden ibazilarmin affina ve bazilarmdan 
tenzilat yapilmasma dair Iktisad vekilligince ha-
zirlanarak Basvekilligin 23 tesriniewel 1934 ta-
rihli ve 2/2951 numarali tezkeresile Biiyiik Meo
lise sunulan kanun layihasi ve mucib sebebleri 
Maliye ve Iktisad vekilligi deniz mustesari ihazir 
olduklan nalde tetkik ve miizakere olundu: 

Turist liareketini kolaylastiraeak ve limanla-
rimiza gelib kalmalarim tesvik etmek ulusal 
ekonomi bakimmdan gok yerinde goriilmus ve En-
ciimenimiz Hukumetge hazirlanmis olan kanun 
layihasmi bu itibarla memnuniyetle karsilamis-
tir. Verilen izahatta, bu gemilerden layihada ya-
zili olanlardan ibaska 25 kurus vize, 25 kurus mii-
ruriye resimleri almdigi da anlasildigmdan mik-
tari ehemmiyetsiz olmakla beraber formaliteyi ar-

Turist gemilerden alman muhtelif deniz re
simlerinden bazilarinin affine ve bazilarindari 
tenzilta yapilmasma dair tktisad vekilligince 

tiracak olan bu resimlerin muafiyete girmesi ve 
smhiye ve fener resimleri gibi bu gun Devlete 
intikal etmis olan rihtim ucretlerinrn de yariya 
indirilmesi maksada uygun gorulerek birinci 
madde ona gore tadil edilmis, ikinci ve uguncii 
maddeler nukiimleri aynen kabul olunmustur. 

Havalesi mucibince diger encumenlere tevdi 
edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 
tktisad E. Reisi M. M. Katib 

Tekirdag Giresun Nigde 
$. Kesebir Br. R. Ferid Talay 

Afyon K. Ankara Edirne 
Berc Keresteci Tiirker A. Ulus Mecdi Boysan 

Gunriisane tzmir Konya 
Edib 8. Tor Benal N. Istar C. Tekin 

Mus. Samsun 
$. Ataman A, Tunali 

hazirlanib Basvekaletin 23 tesriniewel 1934 ta-
rih ve 6/2951 sayih tezkeresile Biiyiik .Meolise 
sunulan ve tktisad encumenince goruldiikten 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 6 - VJ -1935 

Karar No. 53 
Esas No. 1/128 

Yiiksek Reislige 

( S. Sayisi : 22 ) 
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sonra enciimeniinize havale oilman-kanun layi-
hasi Maliye miistesarc hazir oldugu halde tetkik 
ve miizakere olundu: 

Esbabi mucibede izah edilen sebebler encii-
menimizoe de yerinde goriilmus ve layiha Ikti
sad eneiimeninin tadili vec,hile aynen kabul edi-
lerek havalesi mucibince Biitee eneiimenine ve-
rilmek iizere Yuksek Reislige takdimine karav 

Turist gemilerinden alinan muhtelif deniz 
resinilerinden bazilannm affine ve bazilarmdan 
tenzilat yapilmasrna dair olub Basvekaletin 23 
tesrinievvel 1934 tarih ve 6/2951 sayili tezkeresi-
le Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Ik
tisad ve Maliye encumenlerinin mazbatalarile bir-
likte enciimenimize verilmjs olmakla Maliye 
mustesari Faik Baysal ve Limanlar umum mudii-
rii Muhsin hazir oldugu halde okundu ve ko-
nusuldu. 

Yabanci seyyahlann memleketimize geloiesi-
ni kolaylastirma ve artirma yolunda almmasi la-
zim olan tedbirler sirasmda hususi yatlardan ve 
seyyah gemilerinden bazi vergi ve resimlerin af 
veya tenziline dair olan bu layiha hakkmda es
babi mucibe layihasmda ve sifahen izah edilen 
sebebler yerinde gorulmii§ ve Iktisad ^neum^ni 
tarafmdan tadilen hazirlanan layiha esas itiba-
rile muvafik bulunmtistur. 

Layihada kaldirilmasi veya indirilmesi yazili 
resimler tamamen Hazineye aid oldugu cihetle 
bunlara miiteallik teklifler kabul edilmistir. An-
cak bunlardan yariya indirilmesi teklif edilen 
fener resmi, hususi mukavelesine miisteniden 
Fenerler idaresi tarafmdan tahsil edilmekte olub 
resmin yarisr Hazineye ve diger yarisi da sirkete 
aid bulundugu cihetle bu mevzuda sirketle te-
mas vaki olub olmadigi noktasinda tevakkuf edil-
mis ve Iktisad vekaletinden gelen memurun ver-
digi izahata gore Iktisad vekaletile Fenerler 

verilmistir. 

Maliye En. Rs. M. M. Katib 
Gumiisane Isparta Qankiri 

//. F. Atag Kamdl Vnal M. Onsay 
Bolu Bursa Cankiri 

Mitat Denli Dr. Galib Kahrmnan S. Qolgeqen 
(rumiisane Istanbul Kars Manisa 

S, Ondersev Y. Yazici 0, Kuntay Tahir Hitit 

idaresi arasinda bu tenzilat bahsinde yapilan 
muhabere neticesinde Iktisad vekaletine yazilib 
bir sureti enciimenimize tevdi edilen sirketin 
21 - XI - 1935 tarihli mektubunda Fenerler ida
resi, bu tenzilatin seyyah gemileri tonajmin art-
niasina miiessir olamayacagina kani bulundugu-
nu ve bu tenzilatin kabulu halinde turizm ge-
milerinin senelik fenerler hasilati 1935 senesm.de-
ki mikyasa gore 24 000 lira olarak tahmin edil-
digi takdirde sirkete her sene igin 6 000 lira ve 
binnetiee bakiye kalan on dort senelik imtiyaz 
miiddeti igin 84 000 liralik zarari mucib olabi-
lecegini ve bu sebeble tecriibe inahiyetinde ol-
mak iizere 1936 takvim senesi basmdan 1937 %se-
nesi birinci tesrinine kadar yani iki senelik bir 
seyahat mevsimi igin bu tenzile kendi hissesi i§in 
muvafakat edebilecegini ve bu miiddet sonundn 
yapilacak hesaba gore Fener idaresinin turizm 
gemilerine aid hasilati diismus ise de bu tenzi-
lattan vaz gec,mek veyahud Hiikumetge kendisi-
ne bir tavizatta bulunulmak lazimgelecegini be-
yan etmekte oldugu goruldu. Taviz ve tazminin-
den bahsolunan menfaat, Maliye mustesannin 
izahma nazaran senede iic, yiiz bin lirayi gegen 
safi hasilat igerisinde en cok bes alti bin lira 
gibi ciizi bir paradan ibaret olub memleket ik-
tisadiyatma hadim olacagi ve hatta turizm in-
kisafile sirketin kendi hesabina endise ettigi bes, 
alti bin liralik zarar vukuuna meydan kalmaya-
cagi kuvvetle melhuz olan bu vergi tenziline en-

Biitce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce enciimeni 2 - XII - 1935 

Karara No. 17 
Karar No. 17 

Yiiksek Reislige 

(S . Sayan:.22) 
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gel olan ve butiin memleketlerde inkisafi i<jin 
turlii tiirlii tedbirler almmakta bulunan turizm 
hareketlerinde Hiikmnetin takib ettigi yiiksek 
siyasetin tahakkukunda miiskiiller gostere.n bu 
am me hizmetinin memleket menfaatlerine uygun 
bir surette isletilmesi hususunun ciddi bir tetkik 
mevzuu yapilmasmda Hiikiimetin nazari dikka-
tini celbetmegi enciimenimiz faydali gormus ve 
arzedilen vaziyet karsismda fenerler resmine 
aid tenzil teklifi Hazineye aid olan hisseye has-
redilerek layiha bu esasa gore degistirilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-

Ht toOMETlN TEKLtFl 

Turist gemilerinden oilman muJitelif deniz re-
simlerinden bazilarimn affina ve baztlann-
dan tenzildt yaptlmasma dair kanun layihast 

MADDE 1 — Tiirkiye limanlarma gelen hu-
susi yatlarla munhasiran turist nakledip baska 
ticari muamelelerde bulunmayan turist gemileri 
ve ilmi hususatta kullamlan gemiler kavanin ve 
nizamati mahsusasma tevfikan almmakta olan | 
demir, samandrra resimlerile kilavuz ve romor-
kor iicretlerinden muaftir. Bu kabil gemiler- j 
den almacak sihhiye ve fener resimleri % 50 
tenzilatla almrr. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukumlerini icraya 
Maliye, Nafta, tktisad ve Srhhat ve igtimai mu-
avenet veMlleri memurdur. 

8 - X - 934 

Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
Ismet §. Saragoglu Zekdi 
Da. V. Ha, V. Ma, V. 
$. Kaya Dr. T. Rustu Fuad 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Abidin Ali M. Celdl 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

sek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M.M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. $eref Ozkan Mukerrem Vnsal Sim Day 
Ka, 

Istanbul Qorum Diyarbekir 
F. Oymen M. Gantekin Rustu Bekit 

Grazi Anteb Giimiisane tzmir 
A. II. Ayerdem D. Sakarya H. (Jakir 

Izmir Malatya Manisa 
K. tnanc M. Oker T. Turgud, 

Ordu Seyhan Tozgad 
H. Yalman Nad Eldeniz S, Troz 

IKTISAD ENCt)MENtNtN "T>E£t§TfRt$1 

Turist gemilerinden ahnan muhlelif deniz resim-
lerinden bazilarinm affina ve bazilarriidan 

teMzildt yapihnastna dair kanun IdyiJiasi 

MADDE 1 — Tiirkiye limanlarma gelen hu-
susi yatlarla munhasiran turist nakledip baska 
ticari muamelelerde bulunmayan turist gemileri 
ve ilmi hususatta kullamlan gemiler hususi ka-
nunlarma ve nizamnamelerine gore almmakta 
olan vize, miiruriye, demir ve samandira resim
lerile kilavuz ve rombrkor iicretlerinden muaf
tir. Bu kabil gemilerden sihhiye, fener ve rih-
trm resim ve iicretleri de % 50 indirilerek almrr. 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — » » ' » 

( S. Sayisi : 22 ) 



BttTQE ENCtlMENlNlN r>E&t§TtRi§t 

Turist gemilerinden ahnan resimlerden bazilan-
nm affine ve bazilannin indirilmesine dair 

kanun layihasi 

MADDE 1 — Tiirkiye limanlarma gelen hu-
susi yatlarla munhasiran turist nakledib ba§ka 
ticari muamelelerde bulunmayan turist gemi-
leri ve ilmi hususatta kullanilan gemiler hu-
susi kanunlarma ve nizamlarma gore almmak-
ta olan vize, miiruriye, demir ve §amandira 
resimlerile kilavuz ve romorkor iicretlerinden 
muaftir. Bu kabil gemilerden sihhiye ve rih-
tnn resim ve ucretlerile fener resminin Hazine 
hissesi yiizde elli indirilerek almn*. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

- M - * • » > - M -

( S. Sayun : 22 ) 
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