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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Tekaiid maa§ile bazi memuriyet maa§larinm bir 
zat uhdesinde i<-tima edecegine dair olan kanunun bi-
rinci maddesinin tefsirine mahal olmadrgma dair maz-
bata ile, 

Jandarma efradi kanununun bazi maddelerinin 
degiftirilmesine, 

§ark demiryollarmm satin almmasina dair muka-

Tezkereler 
1 — Ordu ikramiyesi kanunu mucibince, meslegine 

aid faideli telif ve terciimede bulunanlara verilen 
ikramiyelerden kazanq, buhran, muvazene ve hava 
vergilerinin kesilib kesilmeyeceginin tefsiri hatokmda 
Basjvekalet tezkeresi (3/365) (Milli Miidafaa ve Blit
he enciiimenlerine) 

Takrir 

2 — tgel mebusu Emin Inankur ve Fikri Mutlu-
nun, Arzuhal Enciimeninin 29 - III -1937 tarihli haf-
talik karar cetvelindeki 638 sayih kararmm Umumi 

/ —- 1936 mail yili muvazenci unmmiye 
kanumma bagh bir kisim. daire butqelerinde 
82 000 lirahk miinakale yapilmasina dair ka
nun layihasi re Bilt^c enciimeni mazbalasi 
(1/777)[1] 

BASKAN — Miinakale kanununun miiza-
keresine ba§liyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar . . . 

Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

1936 mali yili umumi muvazenesine giren bir 
kisim daire biitgelerinde degi§iklik yapil-

masina dair kanun 

MADDE 1 — 1936 mali yili umumi muvaze
nesine giren bir kisim daire biitgelerinin ili§ik 

[1] 151 say ill basmayazi zabtin sonundadir. 

velenin tasdikina, 
Orman koruma tegkilatina dair kanun layihalari 

miizakere ve kabul edildikten sonra <;ar§amba gunii 
toplanilmak iizere inikad bitirildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Kiitahya Coruh 

Na§id Ulug Ali Zirh 

Heyette miizakeresine dair takriri (4/43) (Arzuhal 
Enciimenine). 

Mazbata 

3 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Ciimhuriyetleri birligi arasinda 9 temmuz 1922 tarihli 
demiryollan mukavelesinin 16 nci ve 12 nci madde-
lerini tadilen ve tefsiren 20 te§rinievvel 1936 tarihinde 
Moskovada aktedilen anlagmamn tasdiki hakkmda 
kanun layihasi ve Hariciye ve Nafia Enciimenleri 
mazbatalari (1/693) (Ruznameye). 

cetvelde yazili tertibleri arasinda 82 000 lira
hk miinakale yapilmi§tir. 

CETVEL 

F. Tenzil. Zam. 

Dahiliye vekaleti 
332 Memurlar maa§i 77 000 
335 Vilayetler miistahdemleri 

iicreti 2 000 
Emniyet i§leri U. M. 

381 Memurlar maa§i ° 82 000 
BASKAN — Kabul e-
dilmi§tir. 

384 Vilayetler miistahdemleri 
iicreti 3 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

2 — HA VALE EDILEN EVERAK 

B t R l N C t CELSE 
Agilma saati : 15,05 

BASKAN — Refet Canitez 

KATlBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Ali Zirh (Qoruh) 

mm* 

BALKAN — Celse a<?ilmi§tir. 

3 — MUZAKERE EDlLEN MADDELER 

— 134 — 
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Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

BASKAN — Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler .. Kabul edilmi§tir. 

Layihanin heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

2 — Arazi tahriri hakkmdaki 2901 sayili 
kanuna ek kanun layihasi ve Maliye ve Biitge 
enciimenleri mazbatalari (1/752) [1]. 

BALKAN — Ikinci muzakeresidir. 

Arazi tahriri hakkmdaki 24 -1 -1936 tarih ve 
2901 sayili kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Arazi tahrir i§leri igin 2901 
sayili ve 24 -1 -1936 tarihli kanunun 17 nci mad-
desile, Maliye vekaleti tarafmdan muvakkat 
sarfiyet suretile tediyesine ve icabmda istikraz 
akdine izin verilen bir milyon liraya, daha iki 
milyon iki yiiz elli bin lira ilave olunarak bu 
miktar iig milyon iki yiiz elli bin liraya iblag 
olunmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname yok, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

3 — tdare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi 
memurlarinm teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 
2512 sayili kanunda bazi degisiklik yapilmasma 
dair kanun teklifi ve Biitge encumveni mazbatasi 
(2/35) L2] 

BALKAN — Ikinci muzakeresidir. 

Biiyuk Millet Meclisi memurlarmm teskilat ve 
vazifeleri hakkmdaki 2512 sayili kanunun bazi 

hukiimlerini degistiren kanun 

MADDE 1 — Biiyuk Millet Meclisi memur
larmm teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 

[1,2] Birinci milzakereleri 50 nci inikad zab-
tmdadir. 

14 - VI -1934 tarih ve 2512 sayili kanunun iigiin-
cii maddesi asagida yazildigi §ekilde degistiril-
inistir: 

Kanunlar kalemi; verilecek layiha, teklif, 
tezkere ve takrirler ile sair evraka abkmak bu 
kalemin baslica vazifesidir. 

Reislik Divanma, tstiklal madalyalarma, 
takdirnamelere ve azayi kiram muamelatma 
miiteallik islerle Biitge enciimeninden gayri en-
ciimenlerin katiblikleri vazifelerini de bu ka-
lem goriir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname yok-
tur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 16 nci mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Biiyiik Millet Meclisinde bir' memuriyete 
tayin olunmak igin memurin kanunu mucibin-
ce memuriyete girmege mahsus sartlari haiz 
olduktan ba§ka asagida yazili evsafa da sahib 
olmak lazimdir: 

A) Umumi katiblige, yiiksek mekteb mezu-
nu olmak ve en az on bes sene Devlet islerinde 
galismis bulunmak; 

B) Kanunlar, Zabit ve Evrak kalemleri mii
diir ve miidiir muavinliklerine, daire miidur-
liigiine, Biitge enciimeni biirosu sefligine ve 
muavinligine ve aleliimum Kanunlar kalemi ile 
Biitge enciimeni biirosu memurluklarma yiik
sek mekteb mezunu olmak ve Kanunlar kale
mi miidiir ve muavinligi ile diger memurlukla
rma ve Biitge enciimeni biirosuna almacak olan-
lar igin yapacaklari vazifenin icab ettirecegi 
malumati haiz olub olmadiklari anlasilmak 
iizere icra olunacak imtihanda muvaffakiyet 
kazanmis olmak; 

C) Muhasebe miidiir ve miidiir muavinligi
ne yiiksek mektebden ve Matbaa miidurlugii-
ne hig olmazsa liseden mezun olmak ve kendi 
meslekleri iginden yetismis bulunmak; 

D) Yukanki fikralarda yazili memuriyet-
ler haricinde kalan Biiyiik Millet Meclisi me-
muriyetlerine derecelerine gore lise veya ort.a 
mekteb tahsili gormiis bulunanlar da tayin 
edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yiiksek mekteb mezu* 
nu talip olursa tercih olunur. 

E) Her hangi bir memuriyete ayni evsafta 
bulunan bir kag kisi talip olursa aralannda tah
riri miisabaka imtiham yapilir. Miiteaddid talip-
ler arasmda yiiksek mekteb mezunlari lise me-
zunlarma, lise mezunlari da orta mekteb mezun-
larma ve miisavi sartlan haiz olanlar arasmda 
ecnebi lisani bilenler ve ecnebi lisani bilenler 
arasmda da birden ziyade lisan bilenler tercih 
olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 
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MADIXE 3 — Mezkur kanuna bagh cetvelin 

Kanunlar kalemi kismi ile Butge enciiineni bas-
katibligi kismi bu kanuna bagli cetvelde gos-
terildigi seMlde degistirilmistir. 

>en 

5 
6 
8 
8 

10 
10 
10 
11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

CETVEL 

). Memuriyetin nevi 

Kanunlar kalemi 

Miidiir 
Miidiir muavini 
Mumleyyiz 
Riyaset divara katibi 
Sicil memuru 
Hazinei evrak memuru 

Sayi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

Kavanin ve muhaberat memiirlan 2 
Birinci smrf katib 
Ikinci smif katib 

Butge enciimeni biirosu 

§ef 
§ef muavini 
Memur 

» 
» 
» 

5 
5 

Aylik 

80 
70 
45 
45 
35 
35 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 

BALKAN — Mjaddeyi cetvelle birlikte reye 
arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmistir. 

1VJADBE 4 — Bu kanunun hiikiimleri halen 
Biiyuk Millet Meclisinde mustahdem olan me-
murlar hakkmda tatbik olunmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Eitme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun hiikiimleri Biiyuk 
Millet Meclisi Reisi tarafmdan icra olunur. 

. BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

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

4 — Batm aUnan §ark demiryollan imtiayzi 
ile §irketie aid mallarm tesellum ve isletme vn/u-
amelelerine dair kanun layihasi ve Nafta ve 
Biltge encumenleri mazbatalan (1/757 [1]. 

BALKAN — Bunun da ikinci miizakeresidir. 

[1] Birinci milzakeresi 50 %ci inikad zabtin-
dadxr, 

Satin alman §fark demiryollan imtiyazi ile §ir-
kete aid mallarm tesellum ve igletme muame-

lelerine dair kanun 

MADDE 1 — Satin alman §>ark demiryolla-
ri imtiyazi ile §irkete aid mallarm satin alma 
mukavelesindeki §artlara gore teslim ve tesel-
liim muamelesini ve bu hattin isletme i§lerinin 
tedvirini Nafia vekilinin nezareti altmda olmak 
iizere her tiirlii hak ve vecibeleri ile Devlet de
miryollan ve limanlan i§letme umum mudiirlii-
gu ifa eder. 

§irket zamaninda tatbik edilen §ark demir
yollan i§letme muameleleri hakkmdaki nizam-
name usul, evamir, mukarrerat ve talimati ve 
ticari muameleler hakkmda teessiis etmi§ bulu-
nan teamulleri 1938 senesi mayis sonuna kadar 
tatbik etmege ve bu miiddet zarfmda bunlardan 
icab eden kisimlan, Devlet demiryollarmda 
tatbik edilegelen gekillere gore degi§tirmege 
umum miidurliik mezundur. 

Ancak §>ark demiryollarmda halen meri ta-
rifelerle bunlara miiteferri usul ve esaslarm ta-
dili ve Devlet demiryollarmdaki tarife ve esas-
lara intibaki, goriilecek liizuma gore miiddetle 
mukayyed olmaksizm Nafia vekaletince tedri-
cen yapilir. 

BALKAN — Tadilname yoktur, maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — §ark demiryollan i§letme te§-
kilatma lazim olan memurin ve miistahdemin 
kadrosu Devlet demiryollan ve limanlan i§-
letme umum mudiirliigiiniin 1937 mali senesi 
butge kanunile tesbit edilmekle beraber satin 
alma mukavelesi mucibince devrolunan memu
rin ve miistahdemin kadro ve iicretleri 1 ha-
ziran 1937 tarihine kadar aynen muhafaza ve 
bunlardan tasfiyesi icab edenlerin de bu tari-
he kadar muamelesi ikmal edilir. 

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

MADDE 3 — Satm alma mukavelesinin 3 
ncii maddesi mucibince Devlet demiryollan 
kadrosunda kalacak olan memur ve mustahdem-
ler 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren Dev
let demiryollan memur ve miistahdemlerinin 
haiz olduklan haklari kazanirlar. 

Ancak bu memur ve mustahdemlerin 1 ka
nunusani 1937 tarihinden 1 haziran 1937 tari
hine kadar gegecek muddete aid tekaiid aidati 
Devlet demiryollan 1937 mali yili biitgesine 
eklenecek kadrodaki intibak dereceleri iizerin-
den 1937 yilmin ikinci aymdan ba§lamak ve 
her ay o aya mahsus tekaiid aidatma ilaveten 
ve bu aidat miktarmda maaglanndan kesilmek 
suretile mukassatan ve bu memurlarm girme 
aidati olan ayliklarmm yiizde yirmi be§i de 
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i937 mali yili haziran maaslarmdan defaten ke-
silerek istifa olunur. 

Devlet demiryoUari idaresi de bu miiddete 
aid muadillerle maluliyet kar§iligmi 1937 biit-
gesinden defaten sandiga yatirir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum, ka-
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmi§-
tir. 

MADDE 4 — §ark demiryoUari Nafia mii-
fettigligi kadrosunda miistahdem maasli me-
murlarm bulundugu derecenin ve iicretli me-
murlarm da iicret tutarmm 2847 numarali ka-
nuna bagli cetvelde tekabiil ettigi derecenin 
bir derece yukansmi gegmemek §artile Dev
let demiryoUari vazifelerine tayinine Nafia ve-
kili salahiyetlidir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum, ka-
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmis-
tir. 

MUVAKKAT MADDE — §ark demiryollan-
nm satm alma mukavelesine gore Devlet demir
yoUari ve limanlari U. mudiirlugiince isletmeye 
baslandigi 1 knunusani 1937 tarihinden itiba-
ren bu kanunun nesri tarihine kadar §firket za-
manmda cari usul ve esaslara g-bre tebeyyiin 
eden ve edecek olan her tiirlii sarfiyat ile tahsil 
edilmis olan varidat kabul edilmistir. 

Mevcud ise bu devreye aid agiklar Devlet 
Demiryollarmm 1937 senesi biitgesine konula-
cak tahsisatla kapatilir ve varidat fazlasi dahi 
ayni biitcenin varidat faslina ilave edilir. 

Bu maddede yazili hesablar Divani muhase-
batm tetkikine tabidir. 

BtTTQE ENCttMENI M. M. RAIF KARA-
DENlZ (Trabzon) — Bu maddeye aid bir tadil-
name takdim ediyoruz. 

MUVAKKAT MADDE : 
(§ark demiryollarmm satm alma muka

velesine gore Devlet demiryoUari ve limanlari 
isletme umum miidurliigimce isletmege baslan
digi lkanunusani 1937 tarihinden itibaren 31 
mayis 1937 tarihine kadar §irket zamanmda 
cari usul ve esaslara gore tebeyyiin eden ve 
edecek olan her tiirlii sarfiyati ile tahsil edilmis 
ve edilecek varidati Devlet demiryoUari ve li
manlari isletme umum mudurliigu 1936 mali yili 
biitgesinde agilacak hususi fasillara irad ve 
masraf kaydedilir). 

§eklinde tadilini teklif ederim. 
Trabzon 

Raif Karadeniz 
BALKAN — Tadilnameyi kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
B. E. M. M. RAIF KARADENIZ (Trab

zon) — Tadilname bu maddenin yerine aynen 
girecektir. 

BALKAN — Tadilnameyi madde olarak reye 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Nafia vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

:"> — liolu mebusu Ismail Ifakki llzmayin, 
A mlik hakkmda kanun leklifi ve Ziraat, Dahi-
lii/p., Adliue ve Hittce encilmenleri •mazbata.lart 
(2/6) \l\ 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
sbz isteyen var mi? 

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

Kara avcihgi kanunu 

Umumi hiikiimler 

Fasil : 1 
Av hayvanlari ve smiflan 

MADDE 1 — Tiirkiyede yabani olarak ya-
sayan faydali ve zararli hayvanlarm (Memeliler, 
kuslar, yerde suriinenler) her tiirlii vasita ile av-
lanmasi bu kanun hukiimlerine baglidrr. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
de kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Av hayvanlari iig gruba ayril-
mistir: 

I - Her vakit avlanabilenler: 
A) Memeliler den (Vasak, kurt, gakal, yaban 

domuzu, pars, sirtlan, kaplan). 
B) Kuslardan (Kargalar), 
C) Yerde siiriinenlerden, (Yilanlar, kaplum-

bagalar), 
II - Belli edilen zamanlarda avlanabilenler: 
A) Memelilerden (Yaban kedisi, zerdeva, 

kokarca, sincab, sansar, susamuru, ceylan, 
gelincik, porsuk, kunduz, tavsan, tilki, ka-
raca, dagkegisi, ayi). 

B) Kuslardan (Keklik, yabani horoz, erkek 
siiliin, tavus familyasi, gil familyasi, bildircm 
familyasi, yaban brdegi, sariasma, yabankazi, 
kugu kusu, gulluk, turna, toy, kuzgun, bataklik 
kuslan). 

[1] 14') say ill basmayazi zapkn sonundadir. 
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Avlanmasi yasak olanlar: 
A) Memelilerden (Ueyik, dagkoyunu^ dagke-

gisi yavrusu, karaca yavrusu, yarasa, kirpi), 
B) Kuslardan (Turag, ehli kumrular, ker-

kenez, galikusu, guguk, agagkakan, gobanalda-
tan, disi siiliin, yaban tavugu, biilbiil familyasi, 
gekirge kusu, kirlangig, leylek, puhu, baykus, 
sigrrcik). 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Bendin basinda (3) 
rakami diismu^tiir. Yani «Avlanmasi yasak olan
lar bendinin basma (3) rakami konacaktir. 

BA§KAN — Maddeyi bu tashihle reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 3 — Yukariki maddede adz gegme-
yen hayvanlarm avlanilrp avlanilmamasma ve 
soylari azalmasmdan dolayi avlanmalan yasak 
edilen geyik, alageyik ve turag gibi hayvanla
rm avlanabilecek kadar nesilleri iiredigi gorii-
liirse tekrar avlanmalanna karar vermek salahi-
yeti bu kanunla teskil olunacak av komisyonla-
rma aiddir. 

ADLlYE En. M. M. MttMTAZ OKMEN (An
kara) — Bu kanunun istihdaf ettigi gayelerden 
biri, her memleket igin bir ziynet teskil eden 
ve baska memleketlerde biiyuk masraf ve feda-
karliklarla yetistirmege galisilan sulun, geyik 
ve buna miimasil giizel hayvanlarm avlanmasi-
ni, sureti katiyede, menetmektir. Bizim mem-
leketimizde, maalesef biraz da avcilarm suiis-
timali yiiziinden, bu nevi giizel hayvanlarm 
nesli munkariz olmaktadrr. Bu itibarla, sureti 
katiyede avlanmasi memnu hayvanlar meyanma 
bu cins de ithal edilmistir. Biitge enciimeninden 
maada diger enciimenlerde bu noktada muta-
bikiz. Siindi okunan maddede, Biitge encii-
meni, mahalli komisyonlara, avlanmasi memnu 
olan hayvanlarm, nesilleri gogaldigi zaman, 
avlanmasma cevaz vermege salahiyet vermi§tir. 
Bizim noktai nazanmiza gore, bir defa kanu
nun sureti mutlakada mennettigi bir fill kaza-
lardaki mahalli komisyonlarm takdirine terk-
etmek, kanun prensibi itibarile dogru olmaz. 

Kanunun istihdaf ettigi maksada da uymaz. 
Bu itibarla miisaade buyurursaniz Adliye Bn-
ciimeni iigiincu maddesinin miizakere ve kabu-
lunu Heyeti Aliyeden rica edecegim. 

BtTTgE En. Na. SIRRI IgOZ (Yozgad) — 
Biitge enciimeni bu hiikmii; kanunun enciimene 
verildigini haber alan Avcilar cemiyetinden ve 
bazi avcilardan aldigi mektublarda gosterilen 
arzu iizerine koymustur. Gergi kanun, nesil
leri bitmek iizere olan hayvanlarm avlanmasmi 
yasak etmis, fakat belki zaman gelecek, bun-
larm nesilleri o kadar iireyecek ki, adeta mu-
zir bir hal alacaklardir. (0 zaman du§iinulur 
sesleri). 

Binaenaleyh salahiyet yalniz kazadaM ko-
misyonun degildir. Vilayet, Ziraat, orman ve 

baytar miidurlerinden ve avcilardan iki ki§ideri 
miirekkeb bir heyet olacaktrr ki, o, isterse ilel-
ebet avlanmasmi meneder, isterse bu memnui-
yeti kaldrrir. Biitge enciimeni maddeyi bu 
sekilde tayin etmistir. Hakem Heyeti Aliye-
nizdir. 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Geyikler si-
girdan fazla yer. Gelir, giftginin mahsulunu 
yerken adamcagiz geker vurursa bu hareketi 
kanunsuz mu sayilacaktrr?. (Geyik dagdan in-
mez sesleri). 

Yiiksek Reislige 
§ifahen arzettigim sebeblere mebni Adliye 

enciimeninin iigiincii maddesinin miizakere ve 
reye konulmasmi arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Miimtaz Okmen 

BA§KAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
mistir. 

Adliye enciimeninin iigiincii maddesini oku-
tuyorum. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Sualime cevab 
vermediler. 

MADDE 3 — 16 nci maddede yazln av ko-
misyonlari yukariki maddede adi gegmeyen 
hayvanlarm avlanilip avlanilmamasma karar 
vermek salahiyetini haizdir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmistir. 

Fasil : 2 
Av zamani, avlanma yerleri ve avlanma vasi-

talari 
MADDE 4 — Belli edilmis zamanlarda av-

lanilan hayvanlarm biitiin Tiirkiye iginde ni-
san, mayis, haziran ve temmuz aylarmda avla-
nilmasi yasaktir. 

16 nci maddede yazih av komisyonlari bu 
miiddet haricinde dahi avlanilmagi menedebilir 
ve memnu saydigr zamanlan belli ederek gii-
niinden evvel ilan eder. 
ZlYA GEVHER ETlLi (Qanakkale) — Bura-

da bir yanli§lik var. Yalniz temmuz aylarmda 
avlanilmak yasaktir. Halbuki memleketin ikli-
mi nasil nebatatin yeti§mesinde muhtelif tesir-
ler yapiyorsa hayvanatta da aynidir. Burada 
temmuz aymda olan av mevsimi filanca yerde 
belki agustos ayma tesadiif eder. Burada bir 
yanli§lik var. Enciimenden izahat isteyorum. 

MtJMTAZ OKMEN (Ankara) — Bu mad
de ile avciligm menedildigi aylar, yalniz Tiir-
kiyede degil, a§agi yukari diinyanin her tara-
finda hayvanatin giftle§tigi, yumurtladigi ve 
yavruladigi mevsimdir. Bu ddrt ayda avlan-
mak sureti katiyede memnudur. Bunun harici-
ne gikmca avlanma menedilmiyor. Bu zaman-
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lar haricinde hangi aylarda avlanilabilecegi 
keyfiyeti, mahalli av komisyonlarmm takdiri-
ne birakiliyor. Buraya konan takdir kaydi, Zi-
ya Gevher arkada§imizm suallerine bir cevab 
olabiliri. Memlekette Adana gibi sicak mmta-
kalarda av mevsimi daha erken, daha soguk 
yerlerde daha geq gelir. Bu maddede zikredi-
len 4 ay zarfmda memleketin her hangi bir ye-
rinde avciliga miisaade etmek dogru goriilme-
di. Bu 4 ay memleketin her tarafinda av hay-
vanatmm yumurtlama ve yavrulama mevsimi-
dir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Belli edilen zamanlarda avla-
nilan hayvanlardan soyu azalanlarin avlanil-
mamasmi av komisyonlarmm teklifi veya resen 
Ziraat bakanligi mahalli olarak yasak edebilir. 

BASKAN — Kabul edenler Etmeyen
le r . . . kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Avciligm yasak edildigi yer
lerde ve zamanlarda ilmi ve fenni ara§tirmalar 
igin her hangi bir usul ile avlanmak Ziraat ba-
kanligmm iznine baglidir. Ayni maksad igin 
avlanilmasi yasak edilen av hayvanlarmin av-
lanmasma da Ziraat bakanligi izin verebilir. 

Ancak av hayvanlarmin islahi, koruma ve 
iiretilme yerleri igin izin verilemez. 

EMlN SAZAK (Eskigehir) — Adliye encii-
meni hukuki bir cevab verseydi kiirsiiye gel-
meyecektim. Ormana yakin bir yerde bir kim-
senin tarlasi vardir. Geyikler gelip adamin bes 
on doniim tarlasmi hasara ugratirlarsa ve sa-
hibi gekip vurursa vaziyeti ne olacaktir. Nicin 
avladm diye bu adama ceza mi verecegiz? (Bu 
zarari defetmektir sesleri). Yoksa zarann Hii-
kumet tarafindan mi odenmesi du§iinulmu§tur? 

KEMAL KUSUN (Mara§) — Geyikler or-
mandan a§agi inmezler. 

EMlN SAZAK (Devamla) — Hayir inerler. 
Biitiin ovalarda mahsulata, diger hayvanlar 
gibi zarar verirler. Geyik de ot, bugday, arpa 
gibi seylerle taayyiis eder. Nihayet nur ye-
mez ya. Eskiden «kiillii muzirrin yuktel» diye 
bir kaide vardi, eger bu kaide baki ise onu 
vuracaktn*. Yani o adamin tarlasmi geyik yi-
yip dururken elini kolunu baglayip durmaz 
ya. Qeker vurur. Bu takdirde onu sevmeyen 
bir koy muhtari veya bir jandarma derhal hak-
kmda takibat yapar, siirundurur. Enciimen bu-
nun icin ne dii§iinuyorsa onu maddeye ilave 
edelim (Kanunda sarahat var sesleri). Kanun-
da sarahat varsa iyi, yoksa enciimen izahat 
versin. 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Madde geq-
mi§tir. Fakat hayvanati muzirramn itlafi hak-
kmdaki mevzuat vakia avcilik kanunile alaka-
dar degildir. Nihayet Bay Eminin sbyledigi, 
bir adamin kendisine vaki olan bir zararm iza-

lesi keyfiyetidir. Bizim burada mevzubahs ede-
cegimiz hadise, zevk kasdile veya diger mak-
sadlarla harekete gecenleri te§vik ederek bu 
memleket igin ziynet ve servet olan bu hayva-
nin neslini idame etmektir. 

BA§KAN — Madde hakkmda ba§ka soz is-
teyen yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Her vakit avlanilabilenlerden 
ba§ka hayvanlarm yavru ve yumurtalarmi ve 
bunlann her nevi mebani bag ve bahceler ha-
ricindeki yuvalarmi bozmak yasaktir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 8 — Agagida yazili yerlerde avlan
mak yasaktir: 

A) §>ehir, kasaba ve kbyler iginde, 
B) Sahibinin rizasi olmaksizm belediye ve 

koy smirlari icinde veya di§mda igine giril-
memesi igin etrafi hendek veya sair her hangi 
bir suretle cevrilmis, veya ekilmi§ yerlerle hu-
susi avlanma yerleri ve av hayvani iiretme 
yerleri, yoncalik veya bunun gibi yeti§tirilen 
cayirlarla muhafaza isareti konmu§ gayirlar, 
bag, bahgeler ve fidanliklarda, 

C) Orman idaresinin gosterecegi zaman icin
de alelumum ormanlarda. 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Bu ka-
nun Biitce enciimeninde miizakere edilirken 
ben heniiz Biitge enciimenine segilmemi§ bulu-
nuyordum. Binaenaleyh miizakerede buluna-
madim. Biitce enciimeni namina bu kanunu 
miidafaa edecek olan Sirn icoz arkada§imizdir. 
Yalniz ben burada §ahsen bir degi§iklik yapil-
masmi rica edecegim. Bu kanun Adliye encii
meninde miizakere edildigi zaman orman ka
nunu heniiz gikmamisti. Kanun Biitge enciime
nine gbnderildikten sonra, Yuksek Meclisiniz 
orman kanununu kabul etti. Orman kanunun-
da, 99 ncu maddesile, ormanlara avcilann, 
orman idaresinden izin almaksizm, giremiye-
cekleri esasi kabul buyuruldu. Binaenaleyh 
ormanlara girecek olan ve orada avlanacak 
olan avcilann mutlaka avci tezkeresi almakla 
beraber bir de orman idaresinden izin almalan 
lazimgelir. Bu miilahaza, ekseriya ormanlar
da vukua gelen yangmlarm hep bu avcilar yii-
ziinden oldugu igindir. Kurak mevsimlerde or
man idaresi avciyi ormana girmekten meneder. 
Ba§ka zamanlarda izinle girebilir. Halbuki 
maddenin (C) fikrasinda «Orman idaresinin 
gosterecegi zaman iginde alelumum ormanlar
da» kaydi var. Bunda, muayyen bir zaman 
igin menedilir, yalniz o zaman giremezler, gibi 
bir aykiri hiikiim vardir. Binaenaleyh orman 
kanunundaki madde ile bunun telifi igin bir 
teklif veriyorum ve (C) fikrasmin degistirilme-
sini rica ediyorum. 
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ZtYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — 8 

nci maddenin birinci fikrasmda, §ehir, kasa-
ba ve koyler iginde avlanmak yasaktir, deni-
yor. Halbuki Dahiliye enciimeninin teklifin-
de, «§lehir, kasaba ve koyler iginde, koy ihti-
yar meclisleri ve mahalli Hiikumet kararile 
buralarda zararh hayvanlar oldurulebilir» de-
niyor. Neden Adliye enciimeninin maddesin-
de bu fikra kaldinlmi§? 

MtJMTAZ OKMEN (Ankara) — Demin ar-
zettigim gibi, muzir hayvanatin itlafi hakkin-
da ayrica mevzuat vardir. 

ZlYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Bu-
rada hukuki bir is yaparken asil muzir hayvan-
larm bakasmi da maddeye koymus oluyoruz. 
Benim evime her yaz 4 000 - 5 000 tane karga 
hucumu olur. 10 senedenberi yetistirdigim ki-
razlarm bir gun meyvesini yiyemedim. Sula, bii-
yut, kizart, buyurunuz kargalar yeyiniz de. 
Bu nasil olur? 

Bu kanunla, bu kuslari bahge sahiblerinin, 
Hukumetin tayin edecegi zamanlarda, bldurebil-
mesi hakkmi bahge sahiblerine vermelidir. 

MtJMTAZ OKMlEN (Ankara) — Var, ka-
nun var. 

ZtYA GEVHER ETtLt (Devamla) — An-
lryamadmii. 

MtJMTAZ OKMEN (Ankara) — Muzir hay-
vanlari itlaf hakkmda kanun var. 

ZtYA GEVHER ETtLt (Devamla) — Bu 
hususta hiikum nerede vardir? bilmiyorum. 

SIKRI igOZ (Yozgad) — tjguncu maddenin 
birinci fikrasmda da var. 

ZtYA GEVHER ETtLi (Devamla) — Mii-
saade buyurunuz. 

Gegen maddelerin igerisindeki hukumler hep, 
aksi hukiimlerdir. Yasaklan bildiren maddeler-
dir. §u veya bu yasak deglldir diye bir madde 
yoktur. Varsa lutfen okusunlar. Hangi madde 
veya hangi fikradir? 

ZtRAAT V. S. MUSTE§ARI RIZA ERTEN 
(Mlardin) — Ziya Gevher arkadasmiizm endi-
sesi varid degildir. Qiinkii Adliye enciimeninin 
mazbatasmin 27 nci maddesinde muzir hayvan-
larm itlafi hakkindaki 393 numarali kanunun 
hiikmii mahfuzdur diyor, binaenaleyh muzir 
hayvanlarla miicadele hakkindaki kanun hiik
mii mahfuzdur. 

MJOMTAZ OKMEN (Ankara) — §imdi ge
gen ikinci maddenin (B) fikrasmda, her vakit 
karg-alarm avlanacagi tasrih edilmistir. 

ZtYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Ar-
kadaslar, g"ayet basit goruniiyor ama her za-
man avlanabilecek hayvanlara miisaade kaydi 
vardir. Bu madde, mutlak surette, sehir igeri-
sinde hayvan avciligmi men eden maddedir. 
Sizin sdylediginiz madde mutlak surette avlan-
masi yasak olan hayvanlara aittir. Halbuki Da
hiliye enciimeninin maddesi bu hususta gayet 
sarihtir, kargalarm sehir igerisinde avlanmasi 

igin bir hiikiim koyuyor. Sonra bu kanunun es-
babi mucibesi belediye zabitasmm elinde mev-
cud midir ki ona gore hareket etsin ve esbabi 
mucibe kanun hiikmunu haiz midir? 

ZtRAAT V. S. MtJSTE§ARI RIZA ERTEN 
(Mardin) —- Esas itibarile muzir hayvanlarm 
avlanmasi igin olan kanunda karga itlafi av
lanmak degildir. Bu bir muzir hayvandir, bu-
nun olduriilmesi avcilik degildir. 

ZtYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Be-
nim, Dahiliye enciimeninin maddesinin kabulii 
hakkmda teklifim vardir. 

§tJKRtJ YA§IN (Qanakkale) — Sozler zab-
ta gegmistir. Muzir hayvanlar hakkmdaki ka-
nuna gore muamele yapilacaktir. Mesele yok
tur. 

BALKAN — Tadil tekliflerini okutuyorum: 

Yiiksek Reislige 
8 nci maddenin C fikrasmm asagidaki se-

kilde degistirilmesini teklif ediyorum: 
C : Orman idaresinden izin almaksizm alel-

umum ormanlarda.... 
Trabzon 

Raif Karadeniz 
Yiiksek Reislige 

Dahiliye enciimeni fikrasmm miizakeresini 
teklif ederim. 

Qanakkale 
Z .G. Etili 

BALKAN — Ikisini de ayri ayri reye arze-
decegim. 

(Z. G. Etilinin takriri tekrar okundu) 
BALKAN — Bu takriri reye arzediyorum, 

kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmedi. 
(Raif Karadenizin takriri tekrar okundu) 
S. IQOZ (Yozgad) — Orman kanunu bun-

dan evvel Qikmistir. Bu hiikum orada aynen 
mevcuddur. Enciimen bu fikranm buraya bu 
sekilde konmasma taraftardir. 

BALKAN — Enciimen de taraftardir. Tekli-
fi nazari dikkate alanlar... Almayanlar... Teklif 
nazari dikkate almmistir. 

Bunu aynen C fikrasi olarak yazryoruz. 
Bu suretle maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Belli edilen zamanlarda avla-
nilabilen hayvanlari zehirle avlamak yasaktir. 

Her vakit avlanabilen hayvanlarm zehirle 
avlanmasi muzir hayvanlarm itlafi hakkmdaki 
393 sayili kanun hiikumlerine' gore olur. 

EASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Avcilik izni, av tezkeresile ali-
nir. Bu tezkere vilayetlerde valiler, kazalarda 
kaymakamlar ve nahiyelerde miidiirler tarafm-
dan verilir. Her hangi bir yerden almmis av tez-
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keresi Turkiyenin her yerinde avlanmak igin 
muteberdir. 

Siirek avi gibi toplu olarak yapilan avcilik-
ta avcilara yardrni igin bulunacak kimselerden 
tezkere aranmaz. 

Bir kimsenin sehir hududu haricinde bulu-
nan hane ve meskenine muttasil ve etrafi duvar 
veya gitle muhat bag ve bahgesinde yasak edil-
meyen zamanlarm gayrisinde yapacaklan av-
lanma igin de tezkere aranmaz. 

MtJMTAZ 5KMEN (Ankara) — Bu kanunla 
vazedilen esaslardan birisi de, esM nizam-
namede de vardir, av igin silh istimal edecek 
adamlarm ve avcilarm Hiikumetten ruhsat tez
keresi almalarcdir. Diger encumenler 10 ncu 
maddelerinde bu esasi mahfuz tutmuslar, Butge 
enciimeni de bu esasi mahfuz tutmus, ancak 
s,oyle bir fikra ilave etmis «Bir kimsenin sehir 
hududu haricinde bulunan hane ve meskenine 
muttasil ve etrafi duvar veya gitle muhat bag 
ve bahgesinde yasak edilmeyen zamanlarm gay
risinde yapacaklari avlanma igin de tezkere a-
ranmaz». 

Bu su demektir ki, her hangi bir adam se
hir hududu haricindeki bag ve bahgesinde avla-
nabilmek bahanesile ruhsat tezkeresi almaksizm 
av silahi istimal edebilecek ve avlanabilecek. 
Malumu aliniz ruhsat tezkeresi verilirken ayni-
zamanda avcmm silah istimal edebilecek ehli-
yette olub olmadigi da kontrol edilmis olur. 
Bu noktadan idari ve inzibati bir mahzur da 
vardir, velevki, av silahlan eslihai memnuadan 
olmasa bile.. 

Bendeniz bu noktadan, Adliye enciimeninin 
onuncu maddesinin miizakeresini rica ediyorum. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Bu ilave Biitge 
enciimeninindir. Enciimen bu maddeye av tez-
kerelerinin nahiyeye bagli kbylerde, o kbylii-
lere mudiirler tarafmdan verilmesini kabul et-
mistir. Esbabi mucibesi sudur: 

Madem ki, koyliiler av tezkeresi icin para 
vermiyorlar, o halde kaza ve vilayet merkezle-
rine kadar gelerek, islerinden ve ziraatlarmdan 
uzak kalmamalari igin dogrudan dogruya 
nahiye mudurlerine bu selahiyetin verilmesini 
kabul etmistir. 

tkinci fikraya gelince; bu, zabrtai saydiye 
nizamnamesinin 49 ncu maddesinde aynen soy-
ledir; Bir kimse sehir hududu haricinde - nizam-
name sehir igini dahil etmemektedir. Enciimen 
bililtizam bu kaydi koymustur - kendi miilkiin-
de, gitle muhat hududunda avlanabilir. Demin 
Ziya Gevher arkadasimm miitaleasi da bu nok
tadan variddir. Mesela Kegiorendeki bagma 
kargalar hiicum etti dutlarmi yiyor. Bu kar-
galara silah atarsa bundan tezkere aramak dog-
ru degildir. Eski nizamnamede tezkere aran-
masi lazimgelen yerler igin bulunan hukiim bu-
raya aynen konmu?tur. 

Da. E. M. M. §UKRU YA§IN (Qanakkale) — 
Ewelki saydi berri ve bahri nizamnamesi avm 
mahiyeti hukukiyesi ne oldugunu iyi tayin, tes-
bit etmeden bu hiikmii koymus olabilir. Pakat 
biliyorsunuz ki av hayvanati ve bilhassa muzir 
olmayan ve yenilebilen av hayvanati memleke-
tin milli bir servetidir. Bundan istifade etmek 
siiphesiz ki bir kiilfet mukabilinde olmalidir. 
Yoksa bagda otursun, sabahtan aksama kadar 
iiveyk, siiliin, keklik vurmakla temini maiset, 
temini menfaat etsin de mukabilinde bir' av 
tezkeresi almasm. (Gurltiiler). Bu, bu giinkii 
hukuk prensiblerine muvafik degildir. Madem 
ki millete aid bir servettir. Bundan intifa eden 
onun kiilfetine de razi olmalidir. Av hayvanlan 
kendi mail degildir, kendi yetistirmis oldugu bir 
sey degildir. Havadan uoan kus millete aid bir 
servettir. Bundan istifade edenler av tezkeresi 
almalidn*. 

Sonra maddenin birinci fikrasmdaki kayma-
kamlar, valiler kelimelerini uzun boylu zikret-
mektense, vilayetler idaresi kanununda bu ma-
kamlari isgal edenler hakkinda, mahallin en 
biiyiik idare amiri, tabiri vardir. Binaenaleyh 
burada idare amiri demekle iktifa edelim. 

HASAN FEHMI (Giimiisane) — Mazbata 
muharririnden bir sual soracagim. Yazm bele-
diye hududu haricinde baglann her hangi biri-
sinde oturuyorsunuz. Sansar geldi, kiimese gir-
di, tavuklan bog-uyor. Av tezkereniz yoktur. 
Bunu kendi keyfine birakacak mismiz? 

§UKRU YA§IN (Oanakkale) — Bu buvur-
duS-unuz demin miinakasasi geqen, muzir hay
vanlan itlaf kanununa girer. Burada bir miida-
faai mal vardir. Sansar yenmez amma keklik 
pek ala kizartilir yenir. (Giilmeler) 

SIRRI ICOZ (Yozgad) — En biiviik idare 
amiri tabirile iktifa edelim diyorlar. idare amir-
leri igerisinde mudiirler de dahildir. Kayma-
kam, vali diye saymakta ne mahzur vardir? 
Maddenin aynen kabulunii rica ederim. 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Idare amir-
liklerinde mesele yoktur. Biz avlanmayi men-
etmiyoruz, ruhsatsiz av silahlarile kimsenin av-
lanmasi caiz degildir. Bundan elli sene ewel 
bir nizamnamenin yapilmasma amil olan ruhi 
haleti, bu giinkii ruhi seraite terfik etmege im-
kan yoktur. Biz ruhsatsiz silahlarla avlanmaei 
menediyoruz, arazi benim diye ruhsatsiz silah 
atmasi dogru degildir. Ruhsat icin verecegi 
para nihayet bir liradan ibaret bir hargtir. 

BASKAN — Tadil takririni okutuyorum. 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere mebni Adliye enciime

ninin onuncu maddesinin miizakere ve reye ko-
nulmasmi arz ve teklif ederim. 

M. Okmen 
Ankara 

BA§KAN — Takriri kabul edenler ... Etme-
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yenler ... Kabul edihnistir. 

Adliye encumeninin onuncu maddesini oku-
tuyorum. 

Fasil : 3 
Avcihk izni 

MADDE 10 — Avcilik izni av tezkeresile 
almir. Bu tezkere vilayetlerde valiler, kaza-
larda kaymakamlar tarafindan verilir. Her han-
gi bir yerden alinmis, av tezkeresi Tiirkiyenin 
her yerinde avlanmak icin muteberdir. 

Surek avi gibi toplu olarak yapilan avci-
hkta avcilara yardim icin bulunacak kimseler-
den tezkere aranmaz. 

CEVDET KERtM INCEDAYI (Sinob) — 
Nahivelerin de ilavesi lazimdir. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Canakkale) — Ce-
miyet azasi olursaniz ruhsatiye icin bir lira 
veriyorsunuz, cemivet azasi olmazsaniz iki li
ra veriyorsunuz. Halbuki aksi olmak lazim
dir. Bir yere cemivet halinde gidilirse mas-
raf daha az olur, bir sahis giderse masraf go-
galir. Onun icin benden bilakis daha hafif ver-
gi almak lazimdir. Cemiyeti te§vik edelim am-
ma ba§ka yerlerde edelim. Ben buradaki teza-
di anlavamadim. 

CEVDET KERlM INCEDAYI (Sinob) — 
Nahiyelerin ilavesi teklifini enciimen kabul 
ediyor. 

ZlYA GEVHER ETILl (Canakkale) — Su-
alim cevabsiz kaldi. Bir mebusun sualine ce-
vab verraek zarureti vardir. 

MttMTAZ OKMEN (Ankara) — Avcilik gi
bi silah ta§iyan, memleketin miidafaasma yurd-
das yeti^tiren bir meslegi her zaman te§vik et-
mek, daha iyi bir idare ile tanzim etmek la
zimdir. Bu meslegi, cemiyet halinde, Hiiku-
metin kontrolii altmda, Mr arada miisahede 
altinda mi bulundurmak dogrudur, yoksa ba-
§i bo§ mu birakmak dogrudur? Bu, izahtan 
miistagnidir. Bu noktai nazardan takib edi-
len esaslara gore, avciligr tesvik icin cemiye-
te gireni kanun, girmeyene tercih ediyor, bir 
imtiyaz veriyor. 

BASKAN — Maddeye «ve nahiyelerde mii-
diirler» kelimelerini ilave ediyoruz. Bu §ekil-
de kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 11 — Av tezkerelerinden asagida 
yazili miktarda hare almir: 

A) Avci cemiyetleri iiyelerinden bir lira, 
B) Avci cemiyetlerine iiye olmayanlardan 

iki lira. 
Koylulere verilecek tezkerelerden hare alm-

maz. 
Dr. FATMA MEMIK (Edirne) — Kanunu 

ba§tan a§agi tetkik ettim. Av kopeklerine ta-
alluk eden bir §ey bulamadim. Ba§ka memle-
ketlerde av kopeklerinden resim almmiyor. 

Memleketimizde alinan para da cok bir ŝ ey de-
gildir amma bu meslegi daha iyi tesvik etme-
ge yarayacak olan bu meseleyi, hazir bu ka
nun g-elmisken arzetmegi, av kbpeklerinin her 
hangi bir resimden muaf tutulmasmi teklif 
ediyorum. Bunun icin bir takrir takdim et
tim. Takririmin maddeye bir fikra olarak ek-
lenmesini dilerim. Eklenmesini istedi^im fik
ra sudur : «Av kopeklerinden, gerek Devletce, 
gerek mahalli idarelerce hie bir suretle resim 
almmaz». ^Belediyelerce sesleri). 

BALKAN — Takriri okuyoruz: 

Yiiksek Reislige 
11 nci maddenin sonuna §u fikranin ilavesi-

ni teklif ederim: 
Av kopeklerinden, srerek Devlet. gerek ida-

rei hususiyelerce hie bir suretle resim almmaz. 
Edirne 

Fatma Memik 
HASAN FEHMl ATAC (Giimii§ane) — Bu 

fikraya belediyelerin de ilavesi lazimdir. 
BALKAN — Reyinize arzediyorum. Takriri 

nazari dikkate alanlar... Almayanlar... 
HASAN FEHMt ATAC (Giimusane) — Be

lediyelerin ilavesi sartile. 
BASKAN — Takrir nazari dikkate alinmiR-

tir. Maddevi reye koymuyorum. Takriri ro-
tii§ i<?in encumene veriyorum. 

MADDE 12 — Av tezkeresi bir yil icin ve
rilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin 
hukmu ancak verildigi tarihten sonra gelen ma
il yilm baslangicina kadar surer. 

BASKAN — Maddeyi kabul eden le r . . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Av tezkereleri §ahsa mahsus-
tur. Bunlarda sahibinin adi, soy adi, yasi, ta-
biiyeti, isi, ikametgahi ve tezkerenin verildigi 
tarih gosterilir. Bu kanunun cezaya aid hiikum-
leri tezkerenin arkasma yazilir. Tezkerelerde 
verildigi makamin resmi miihrii ve imza ile av-
cinin fotografi bulunur. Her avci tezkeresini 
yanmda tasimaga ve istenildigi zaman alakali 
memurlara gostermege mecburdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 14 — Kanunen silah ta§imak sala-
hiyetini haiz olmayanlara avcilik tezkeresi ve-
rilemez. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmigtir. 

MADDE 15 — Kar§ilikli olarak yabanci si-
yasal memurlara parasiz av tezkeresi verilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince avcilik 
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igin tezkere almak ancak silahla avlanacaklara 
aid olacaktir. 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Avciligm 
silahla yapilmasi esasi, bilhassa bu kanunda, 
itina ile mahfuz tutulmustur. Derilerinin kiy-
meti itibarile yani iktisadi bakimdan, giizelligi 
itibarile ziynet bakimmdan bu memlekete lazmi 
olan ve neslinin muhafazasi icabeden bir gok 
hayvanatm, istrikinin vesaire gibi zehirli bir 
takmi maddelerle avlanmasi yiiziinden, nesilleri 
hakikaten inkiraza yiiz tutmaktadir. Biitge en-
ciimenin yeniden vazzettigi bu 16 nci madde-
deki esasa gore, silahtan gayri ile avlananlar-
dan ruhsat tezkeresi aranmaz, diyince silahtan 
gayri her hangi bir surette avlanabilir manasi 
gikar. Bu itibarla, kanunun istihdaf etmis ol-
dugu en ciddi esaslardan birisini hakikaten bu 
madde alt iist ediyor. Bunun igin bendeniz 16 
nci maddenin tayymi rica ediyor ve bu hususta 
bir takrir veriyorum: 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen Adliye enciime-

ninin 16 nci maddesinin miizakeresini teklif 
ederim. 

Ankara mebusu 
Miimtaz Okmen 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Biitge en-
cumeninin 16 nci maddesinin tayymi teklif edi-
yorum. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Biitge enciimeni de 
maddenin tayyina muvafakat ediyor. 

BASKAN — Maddenin tayymi kabul eden-
ler... Etmeyenler.. Maddenin tayyi kabul edil
mistir 

Fasil: 4 
Av islerinin bakmii 

MADDE 16 — Av islerine orman idareleri 
bakar. Ziraat vekilinin baskanligi altmda or
man, baytar, ziraat isleri umum miidiirlerile 
her hangi bir avci cemiyetine mensub olanlar-
dan her yil igin Ziraat vekilinin segecegi iki 
zatten miirekkeb olmak iizere merkezde mer-
kez av komisyonu namile bir komisyon kurulur. 

Vilayetlerde valinin baskanligi altmda or
man, baytar, ziraat miidiir veya memurlarile 
eger o vilayet dahilinde avcilar cemiyeti varsa 
bunlara mensub olan avcilardan her yil igin va
linin segecegi iM zatten miirekkeb olmak iizere 
vilayet av kamisyonu namile birer komisyon 
kurulur. 

Ziraat vekili liizum gorecegi kazalarda bun
lara miimasil kaza av komisyonlari teskiline sa-
lahiyetlidir. 

Bu komisyonlar senede en az bir defa top-
lanmaga ve bu kanunda yazili isler hakkmda ka-
rar vermege ve verecekleri kararlari derhal yu-
kan komisyona bildirmege mecburdudlar. Bu 

kararlar yukari komisyonlarca degistirilinceye 
kadar muteber kalir. 

BALKAN —^Maddeyi reye arzediyorum, Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Komisyonlar yukarrki madde
lerle kendilerine verilen vazifelerden baska su 
isleri de goriirler: 

A) Soyu azalmis veya tiikenmis faydali av 
hayvanlarmin gogalmasi veya yeniden tiiremesi 
igin icab eden tedbirleri almak, 

B) Zararh hayvanlarm olduriilmesine galis-
mak ve bunun igin siirek avian yaptirmak, 

C) Av hayvanlarmi iiretmek igin tedbir al
mak, ve her yerde avciligi ve av cemiyetleri 
teskilini tesvik etmek, 

' ZIYA GEVHER ETtLI (Qanakkale) — Bu-
rada «siirek avi yaptirmak» demekle bir mec-
buriyet tahmil ediyor muyuz, etmiyor muyuz? 
Ediyorsak sayani nazardir. 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Madde 
bastan asagi tesvik, tergib ve yaptirmaktir. Va-
zife olarak veriyoruz. Fakat big kimseyi zorla 
daga gikarip avcilik yapm demiyoruz. 

ZIYA GEVHER ETILi (Qanakkale) — Gii-
zel, tesekkiir ederim. 

IVCUMTAZ OKMEN (Ankara) — Gayet ta-
bii bir seydir. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmistir. 

MADDE 18 — Avciligm ilerlemesi ve fay
dali av hayvanlarmdan damizlik tedariki ve av 
hayvanlarmm yasamasmm arastirrlmasi igin Zi
raat bakanligi uygun gorecegi yerlerde av hay-
vanlari arastirma istasyonlan ve av hayvanlari 
iiretme yerleri yapacaktir. 

§UKRU YA§IN (Qnakkale) — Kanunlan-
mizda daima muzari sugasi kullaniliyor. Yapa
caktir yerine, yapar diyelim. 

BALKAN — Enciimen muvafakat ediyor 
mu? 

SIRRI ICOZ (Yozgad) — Yapar olsun. 
RIZA ERTEN (Mardin) — Ziraat vekaleti 

tabii bu miiesseseleri kendi biitgesi nisbetinde 
yapacaktir. Binaenaleyh yapar diye kati §e-
kil verildigi takdirde belki biitgesi miisaade 
etmeyeceginden yapamamak vaziyetinde ka
lir. Binaenaleyh onun igin salahiyetli bir §e-
kilde birakilirsa daha iyi olur. Yapabilir §ek-
li daha muvafik olur. 

ZIYA GEVHER ETILI (Oanakkale) — Bay 
Miistesarm bu sekildeki teklifini iyi gbrmii-
yorum. Ya bir vazife tahmil edilerek, bir 
mecburiyet konur veyahud yapilamiyacak bir 
vazife ise kanuna hacet yoktur. Binaenaleyh 
madde ya aynen kalmali veya bbyle tadilat ola-
maz. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Madde 
hakkmda ba§ka miitalea var mi? Kabul eden-
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ler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. I 

MADDE 19 — Av hayvanlarmin arttinlma-
si ve iiretilmesi igin diri olarak digandan geti-
rilecek hayvanlarla yumurtalardan giimriik res-
mi almmaz. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Patma Memikin teklifi iizerine enciimene 
giden 11 nci madde gelmigtir. Son fikrasi ta-
dil edilmigtir. Okuyoruz: 

Av kopeklerinden, gerek Devlet ve gerek 
idarei hususiye ve belediyelerce bir guna resim 
almmaz. 

BALKAN — 11 nci maddeyi bu fikra ile be-
raber reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmigtir. 

Oeza hukumleri 
MADDE 20 — Orman, koy ve kir bekcileri 

de kendi mintakalannda bu kanuna aykiri ha-
reket edenleri tiifek, fi§ek ve av malzemesi ve 
avlarile birlikte yakalamaga've bunlari en ya-
kin karakola veya muhtar veya koy ihtiyar 
meclisine teslime mecburdurlar. Buralarda va-
ka derhal bir zabit varakasile tesbit olunur. 

Zabit varakasimn tanziminden sonra suglu 
alikonulamaz. 

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

MADDE 21 — Tezkeresiz avlananlardan 10 
lira, avlandiklan zaman tezkeresini yanmda bu-
lundurmayanlardan 1 lira hafif para cezasi 
alimr. Bu gibilerin bu hareketlerinden dolayi 
av tiifekleri ayrica miisadere edilmez. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 22 — Bu kanun hiikumlerine gore 
avlanmaai yasak olan hayvanlan ve belli edilen 
zamanlarda avlanilabilenleri bu zaman haricin-
de avliyanlardan avlanilan hayvanin cins ve 
miktanna gore beg liradan yiiz liraya kadar 
hafif para cezasi alimr. 

BA§KAN — Reye arzediyorum, kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 23 — Yedinci madde hiikmiine ay
kiri hareket edenlerden 25.liraya kadar hafif 
para cezasi alimr. Bu sug hususi surette av 
hayvanlan yetigtirmek iizere ayrilan yerlerde 
iglenirse verilecek ceza iki kat olarak hiikmo-
lunur. 

BALKAN — Reye arzediyorum, kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 24 — Sekizinci maddeye gore ya
sak edilen yerlerde avlananlardan beg liradan 
elli liraya kadar hafif para cezasi almir. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum, ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. | 
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I MADDE 25 — Dokuzundu madde hiikmiine 

aykiri olarak zehirle avlananlardan elli liraya 
kadar hafif para cezasi almmakla beraber ay
rica tig aya kadar hafif hapis cezasile de oeza-
landinhrlar. 

BALKAN — Reye arzediyorum, kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 26 — Avlanilmasi yasak olan hay
vanlarla mevsim haricindeki avlanilan hayvan
lan avliyanlardan bagkalan satarsa onlar da 
avliyanlar gibi ceza gorurler. 

BALKAN — Reye arzediyorum, kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 27 — Muzir hayvanlarm itlafi hak-
kindaki 393 numarali kanun hukmii mahfuzdUr, 

§ttKRtt YA§IN (Qanakkale) — Burada bu 
kanunun ilgasma dair bir madde yoktur. Bi-
naenaleyh burada buna luzum yoktur. Tabii 
mevcuddur. Buraya girmesine mahal yoktur, 
tayymi teklif ediyorum. 

MJUMTAZ OKMEN (Ankara) — §imdiki 
miizakere dahi, bu kanunun mahfuziyetinin 
tasrihinin zaruri oldugunu gostermistir. Bu 
kanuna burada azgok miiteariz olanlar mev
cuddur. Bu itibarla muzrr hayvanlarm itlafi 
hakkmdaki kanunun mahfuziyetini zikirde fa-
ide vardir. 

BA§KiAN — Reye arzediyorum, kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Madde aynen kabul 
edilmigtir. 

MADDE 28 — 27 birinci kanun 1291 tarihli 
zabitai saydiye nizamnamesinin kara avciligrna 
aid hukumleri ile 11 nisan 1338 tarih ve 218 sa-
yili kanunun av tezkereleri resmine aid hukmii 
ve Istanbulda av tezkereleri resminin tezyidi 
hakkmdaki 2 subat 1340 tarih ve 404 sayili ka
nun hukmii ile diger kanunlarm bu kanuna mu-
halif hukumleri kaldirilmistir. 

S. igOZ (Yozgad) — 1299 tarih diye olacak. 
Hatta saferi bile var. 

BALKAN — Bu suretle tashih edilmigtir. 
Maddeyi reye arzediyorum, kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 29 — Bu kanun negri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

MADDE 30 — Bu kanun hiikumlerini Zira-
at, Adliye, Maliye ve Dahiliye vekilleri yerine 
getirir. 

§UKRV YA§IN (ganakkale) — Giimriik ve 
inhisarlar vekilinin de memur edilmesi lazimdir. 
Qunki giimriiklere giren damizlik hayvanat 
da vardir. 

BALKAN — Maddeyi bu suretle reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

| Madde bu ilave ile kabul edilmigtir. 
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Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir. 

6 — Tiirkiye - Ingiltere ve Irak arasmda 
5 haziran 1936 tarihinde munakid hudud ve mii-
nasebah hasenei hemcivari muahedesinin 2 nci 
fash hiikiimlerinin Tiirkiye He Irak arasmda no-
ta teatisi suretile tasdikina dair kanun layihasi 
ve Hariciye encumeni mazbatasi (1/720) [1] 

HARtCtYE VEKlLt Dr. T. RttSTU ARAS 
(Izmir) ;— Arkada§lar, bir ricam var. Ruzna-
menin 6 nei maddesinde, Tiirkiye - ingiltere ve 
Irak arasmda 5 haziran 1936 tarihinde miina-
kid hudud ve munasebati hasenei hemcivari 
muahedesinin ikinci fash hiikiimlerinin temdi-
dine dair bir mukavele imza edilmis, ve Buyiik 
Heyetin tasvibine arzedilmi§tir. Bunun miis-
taceliyetle ve takdimen miizakeresini rica edi-
yorum (Muvafik sesleri). 

BASKAN — Ruznamenin 6 nci maddesinin 
miistacelen ve takdimen miizakeresi teklif edi-
liyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyen-
le r . . . Kabul edilmi§tir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var 
mi? 

HARlOlYE VEKlLt Dr. TEVFlK RtJ§TtJ 
ARAS (Izmir) — Arkada§lanm, bu muahede 
1926 da Tiirkiye - ingiltere ve Irak arasmda 
yapilan bir muahedenin iyi kom§uluk munase-
betlerinin tanzimine aid pargasidir. 1936 igin-
de nihayet buldu. Esas muahede yapildigi va-
kit iki sene zarfinda, iki taraftan birisi fesh-
etmezse, kendiliginden on sene devam eder de-
nilmisti. 

0 tarihten itibaren iki taraf buaa riayette, 
birbirine iyi komsuluga itibar ve onu temin et-
mekte o kadar heves ve dikkat gosterdiler ki 
muahedenin feshi soyle dursun, on sene de
vam etti. Bu giin miiddeti munkazi olan bu mu
ahedenin ileride liizumuna gore, icab eden hii-
kiimleri miizakere etmegi mahfuz tutmak sar-
tile kiigiik bir tadil ile mevcud olan ahkamm 
simdi temdidini Biiyiik Heyetinizden rica edi-
yoruz. Bu temdid hususu Bagdatta komsumuz 
Irak Hiikumetile elgimiz vasitasile aramizda 
miizakere olundugu vakit temdid notalan ora-
da kendi elgimizle Irak Hiikumeti Hariciye 
Nezareti arasmda yapdmasi derpis edilmis 
ve nota suretleri Yiiksek Heyetinizin tasvibine 
bu suretle arzolunmus.tu. Bu giin iki komsu 
arasmdaki, her giin mutezayiden ilerilemekte 
olan dostluk miinasebatmm yeni bir tezahiirii 
olarak Irak Hariciye Veziri aramizda muhterem 
bir misafir olarak bulunmaktadir. Iste bu mti-
nasebetle tasvibinize iktiran ettigi takdirde, 
bu notalarm teatisi Bagdatta elgimizle Hariciye 
Nezareti arasmda olacak yerde miisaade bu-
yurursaniz Irak Hariciye Veziri ile Hariciyeniz 

[1] 149 sayili basmayazi zabtm sonundadir. 
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arasmda yapdmasmi rica edecegim. (Siirekli 
alkislar). 

Qok Yiiksek Heyetin tasvibini teb§ir eden 
isaretine simdiden tesekkur ederim. Tasdikm 
bu esas dahilinde yapildigmm zabitta kaydolun-
masmi rica ederim (Alkislar). 

BASKAN — Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Tiirkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 haziran 
1926 tarihinde munakid hudud ve miinasebati 
hasenei hemcivari muahedesinin ikinci fash 
hukumlerinin Tiirkiye ile Irak arasmda nota 

teatisi suretile temdidine dair kanun 

MADDE 1 — Tiirkiye - Ingiltere - Irak ara
smda Ankarada 5 haziran 1929 tarihinde mun
akid hudud ve munasebati hasenei hemcivari 
muahedesinin 18 temmuz 1936 tarihinde mun
kazi olan ikinci f ash hiikiimlerinin, suretleri mer-
but notalar dairesinde, temdidi kabul edilmis 
ve bu notalarm usulen teatisi icin Hiikumete 
mezuniyet verilmistir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

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

Layihanm heyeti umumiyesini acik reye 
arzediyorum. 

Evvelki agik reylere rey vermeyen var mi?... 
Rey toplama muamelesi bitmistir. 

7 — Deniz hastanesinin tamiri igin 1937, 
1938 ve 1939 senelerine sari taahlt/ude girisilmesi 
hakkmda kanun layihasi ve Milli Miidafaa, Biit-
ge ve Sihhat ve iQtimai muavenet enciimcnleri 
mazbatlan (1/686) [1] 

BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda mutalea var mi? Maddelere gegilmesi-
ni kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge-
gilmesi kabul edilmistir. 

Deniz hastanesinin tamiri igin taahhude girisil-
mesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Deniz hastanesinin tamiri igin 
her sene odenecek miktari o sene Milli Mjiidafaa 
vekaleti deniz kismi biitgesinin (Ebniye ins, a 
ve tamiri ve istimlak bedeli) faslma konula-

[1] 121 saydi basmayazrya ek zaptm sonun
dadir. 
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cak tahsisattan tediye edilmek iisere 270 000 
liraya kadar 1937 ve 1938 senelerine sari taah-
hiide gtrismeg-e Milli Miidafaa vekili mezundur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN" — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun htikmiinu icraya 
Mdlli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BASKAN — Mladdeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 

8 — Trabzon - Iran hududu transit yolu uze-
rinde otobiis, kamyon ve otonwbil isletmesi hak
kmda kanun layihasi ve Nafta ve Biltge encilmen-
leri ymazbatalari (1/760) [1] 

NAPIA ENCttMENl REtSl AZtZ SAMlH 
1LTER (Erzincan) — Arkadaslar, mtisaade bu-
yurursaniz yeni bir vasitai nakliye olan Iran 
transit yolu hakkmda bazi maruzatta buluna-
cagim. 

Qok eski zamandan beri Iranin transit yolu 
bizim Bayazid, Erzurum ve Trabzon istikame-
tinde idi. Bu yol iizerindeki kbyler, kasabalar, 
§ehirler hatta Istanbul bu nakilden gok istifa-
de ediyordu. Harbi umumiden daha evvel nak
liyat yolunu degi§tirdi. Fakat iranm daima 
en yakra yolu bizim Trabzon Karadeniz yolu-
dur. Bu yolu biz serilesen ve motorlasan va-
sitalarla ve onlarm gegebilecegi emniyetli yol-
larla teghiz edilince her halde bu nakliyatin 
yine bize donmesi 50k tabiidir. i§te transit yo
lu bu maksadla yapilmistir. Yani Iran ticare-
tini yine bizim tarafa gevirmek icm. Yalniz bu 
maksadla da kalmiyor. Bundan ba§ka kendi 
memleketimiz dahilinde Trabzon, Giimiisane, 
Erzincan, Mu§, Agri ve kismen Kars vilayet-
leri biitiin nakliyatini bu yol iizerine ceviriyor. 
BuradaM niifusun miktari bir bucuk milyona 
yakindm Demek ki bu bir buguk milyon nii-
fusluk mintakadaki nakliyat yine bu yol iize-
rindedir. Iranin bize olan transit miktari ne 
kadar olacaktir? Bu hususta §imdilik malumat 
yoktur. Aid oldug-u daire bunu 20 000 - 60 000 
ton arasinda biribirinden gok uzak olarak ta-
yin ediypr ki, bu da kati olmadigina delildir. 
Fakat her halde bizim vasitalarimizm emniyeti, 
siirati nisbetinde, kolaylik nisbetinde ziyade-
le§ecektir. Transit nakliyati icin kullanilan ve-
sait Trabzonda muhiirlenecek, hig bir yerde 

[1] 147 say ill basmayazi zabtin sonundadir. 
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agilmadan Iran hududuna gidecek. Oradan 
yiiklenen kamyon da muhiirlu olarak hig acil-
madan Trabzona gelecektir. Bu suretle her tiir-
lu suiistimalin bnii almmi§ olacak ve nakil iyi 
bir §ekilde yapilacaktir. 

Yol hakkmda da bazi rakamlar arzedeyim. 
Yolun geni§ligi be§ metredir. Yanlardaki ban-
ketlerle beraber yedi metredir. Yol gok giizel 
yapilmi§tir. Kendim gegtim ve gordiim. Korku-
luklari, emniyet tedbirleri hepsi almmi§. Bu 
yolun Iran hududuna kadar olan kismi 600 kilo-
metredir. Bunun 550 kilometresi yapilmi§, di-
ger kismi da yapiliyor. 

Bu sene iginde ikmali muhtemeldir. Yola 
yapilan masraf 3,5 milyon liraya yakindir. 
Bu kadar masrafla yolu meydana getirdikten 
sonra digerleri gibi gabucak bozulup harab ol-
mamasi igin tamirati mutemadiyesi de nazan 
dikkate almmistir. Bunun igin de tamirati mii-
temadiye ameleleri konmu§, binalan yapilmi§-
tir. Malumu aliniz 0 havali en daglik yerler-
dir. Zigana, Velibaba, Kop gegidleri vardir 
ki ki§ mevsimlerinde karla kapalidir. Ook kar 
dii§en bu yerlerde nakliyatin durmamasi icin 
tedbirler almmi§tir. Transit yolunda kamyon, 
otobiis, otomobil i§leyecektir. tJcretleri muay-
yen olacak, muayyen yerlerde istasyonlari bu-
lunacak, tarife ile muayyen saatlerde hare-
ket edeceklerdir. O yolda i§leyecek vesaiti nak
liye yalniz Iran igin degildir. Memleketimiz 
igin de nakliyat bu yoldan yapilacaktir. Ve-
sait sahiblerinin birbirlerile rekabetleri mese-
lesi vardir. Malumu aliniz hususi vesait sahib-
leri ekseriya resmi vesaite rekabet ediyorlar. 
O taraflar&a yani Sivas - Erzincan, Trabzon -
Erzincan - Erzurum arasmdaki otobiisler insan 
ta§iyacak vaziyette degildir. Bunlar insanlan 
odun gibi e§yalarm arasinda saklayarak ta§i-
yorlar. Tabii bu §ekilde ucuz oluyor. Beledi-
yeler buna dikkat edip te insanlan insan gibi 
ta§imaga vesait sahiblerini mecbur ederlerse 
her halde transit yolunda daha ucuza nakli
yat yapamiyacak. Transit yolu, nakliyat tic-
retini onlardan daha aza gikarabilir. Binaen-
aleyh bu hususta, rekabeti azaltacaktir, zanne-
derim. Aralannda rekabet olmayacaktir. Tran
sit yolu idaresi simdilik elinde ikiser tonluk 
24 kamyon ve 13 er ki§ilik 8 otomobil bulun-
durmaktadir. Bu otomobiller Trabzon, Bay-
burd, Erzurum, Karakoseden gegmek sureti-
le isleyecektir. Bu vesait dort giinde gide
cek, binaenaleyh her gun bir otobiis ve tic 
kamyon hareket ettirilmek suretile yolda tic 
kamyon ve bir otobiis bulundurulmus olacak
tir. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — 
Ki§m da mi boyle olacaktir? 

AZIZ SAMlH ILTER (Erzincan) — Ki§m 
da i§lemek igin btitiin tedbirler almmi§tir. Oto-
mobillerin dort gtinde gitmei igin tedbirler 
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alinmi§tir. isletme masrafi olarak ta iki ay 
igin 16 bin lira istenilmektedir, yani ayda se-
kiz bin lira ki senede yiiz bin lira masrafi ola-
cak demektir. 

Bizim bir de posta meselesi var. §arkta 
posta nakliyatmi miiteahhidler yapiyor. Er-
zincanda cok tesadiif ettim, bu miiteahhidler 
taahhiid ettikleri nakliyati big bir zaman vak-
tinde yapmazlar. 

Gl. KAZIM SEVtKTEKlN (Diyarbekir) — 
Bir sual daha. Varidati ne suretle temin edi-
lecektir? 

AZIZ SAMIH ILTER (Erzincan) — Vari
dati heniiz tesbit etmedik. Iranlilarm bu mas-
raf ve hizmete mukabil ne kadar verecekleri-
ni bilmiyoruz. ilk tecriibe bu sene baslryor. 
Yalniz §unu arzedeyim ki; Sark vilayetlerine 
postanm nakli iicreti olarak verilen para 90 
bin liradir. Bu paranm yarisi bu mintakaya 
gitse 50 bin lirasi irandan temin edilecektir. 
Her halde ilk tecriibe senesinde de bunun mu-
vaffak olacagmi zannederim. 

Memleketimizin dost ve kardes Iran mem-
leketile sik ve rahat munasebetini temin ede-
cek olan bu yol isletmesinin Devlet demiryol-
lari idaresinin eline verilmesi bu'isin iyi ba-
sanlacagma bir teminattir. 

Benim maruzatim bu kadardir. Maddeler-
de daha fazla sarahat vardir. Kanunun aynen 
kabuliinii rica ederim. 

BALKAN — Evvelki kanuna rey vermeyen 
var mi? Rey toplama muamelesi bitmi^tir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesi hakkmda 
baska miitalea var mi? 

Maddelere geQilmesini kabul edenler ... Et-
meyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmis-
tir. 

Devlet demiryollan idaresince Trabzon - Iran 
yolu uzerinde otobiis, kamyon ve otomobil isle-

tilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umum miidiirlugu Trabzon - Iran 
yolu uzerinde hie bir inhisar ve imtiyazi tazam-
mun etmemek kaydile otobiis, kamyon ve oto
mobil isletme salahiyetini haizdir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — isletmede tatbik edilecek tari-
feler Devlet demiryollan ve limanlari umum 
mudurliigunce tanzim ve Nafia vekaletince tas-
dik olunur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — isletme muamelatmin tedviri 
ve nakliyat usul ve sartlari ve umumi hukum-
lerin mali mesuliyeti taalluk eden kaidelerine 
gore nakliyattan mutevellid zarar ve ziyan ve 

hasarm sureti tazmini ve mtirsil ve miirselun-
ilyehlerle olan miinasebatrnm tayini islerile ta-
rifeler ve nakliyat sartlarma riayet etmiyenler 
haklarmda tatbik olunacak muameleler bir ni-
zamname ile tayin olunur. 

BtiTQE En. M. M. BAlF KARADENIZ 
(Trabzon) — Bu maddenin iiquncii satn-mda 
«mesuliyeti» olmryacak «mesuliyete» olacak. 
Bir de daha asagida «munasebatmin» olmrya
cak «miinasebatm» olacak. 

BALKAN — Bu suretle tashih ediyorum. 
Maddeyi tashihle beraber reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — isletme vasitalarile nakledi-
len biitiin eshas ve esya umumi tarifeye gore 
iicrete tabidir. Bu hiikiim hususi kanunlan mu-
cibince vesaiti nakliyeden meccanen veya ten-
zilatli tarife ile istifade edenlere de samildir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu isletmenin memur ve miis-
tahdemin kadrolari her sene Devlet Demiryol
lan ve limanlari biitgesine eklenir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Isletmenin varidat ve masraf-
lari Devlet Demiryollan ve limanlari isletme 
umum miidurlugu biitQesine ithal ve memur ve 
miistahdemleri hakkmda da mezkur umum mii-
durlugun memur ve miistahdemleri hakkmdaki 
hiikiimler tatbik edilir. Ancak bu isletme kad-
rosundaki vazifelerden 2847 numarali kanuna 
bagli (1) numarali cetvelin 15 nci derecesine 
kadar (dahil) olan vazifelerde ayhk iicreti yiiz 
lirayi gegmemek sartile muvakkat memur ve 
mustahdem de kullanilabilir. 

BALKAN — Miitalea yoktur. Reye arze
diyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 7 — Icab eden duraklarda iicretli 
veya aidatli acentelikler ihdas edilir. Posta 
idaresi olan duraklarda acentelik isinin asli va-
zif elerini haleldar etmemek sartile posta memur
larma tevdiine Nafia vekili salahiyetlidir. Bu 
vazifeyi goren posta memurlarma hizmetleri 
derecesine gore Nafia vekili tarafmdan tesbit 
edilecek munzam bir ucret veya aidat verilir. 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu isletmenin 
1936 yili kadrolari Icra Vekilleri Heyetince tes
bit edilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 



1 : 52 28-4 -1937 C : 1 
MUVAKKAT MADDE 2 — 3037 numarali 

kanunla ton is igin Nafia vekaletinin 1936 biit-
gesine konulan 280 000 liralik tahsisatla mu-
bayaa edilen otobiis, kamyon ve otomobil ve 
levazimi IDevlet Demiryollan idaresine devrolu-
nacagi gifoi mezkur tahsisat bakiyesi de yine 
1936 biit9esin.de agilacak hususi fasla tahsisat 
kaydedilmek iizere Hazinece mezkur idareye tev-
di edilir. 

1936 senesi isletme hasilati Devlet Demiryol
lan ve limanlan biitgesine irad kayid ve ayni 
zamanda mezkur tahsisata ilave edilir. Isletme 
masraflarile bu ise aid diger masraflar bu tah-
sisattan ftdenir. Tahsisat bakiyesi ayni suretle 
istimal edilmek iizere 1937 biitgesine devredilir. 

RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Devre-
dilecek olan otobiis, kamyon ve otomobilden 
bahsedilmektedir. Otomobil yoktur. Sehven ora-
ya gegmiijtir. «ve otomobil» tabirinin kaldrril-
miasmi rica ediyoruz. 

BASKAN — Tashih ediyoruz. 
Baska miitalea yoktur. Maddeyi kabul bu-

yuranlar.... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hukiimlerini yii-
riitmege Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmisitir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 

9 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine 
bir fikra Udvesine dair kanun layihasi ve Milti 
Mildafaa enciimeni mazbatasi (1/77S) [1] 

MtLLt MltfDAFAA En. M. M. §ttKRtt KO-
CAK (Trabzon) — Bu layihayi tekrar enciime-
ne vermenizi rica ediyoruz. 

BALKAN — Enciimene veriyoruz. 

10 — Tiirkiye Ciimhuriyeti llukiimctile Yu
nanistan K%mU%g% IJilkumeti arasmda Ankara-
da 15 ikinct kanun 1937' tarihinde akid ve imza 
edilmis olan kacakgdigm men ve takibi icin 
Turk - Yunan mukavelcnamcsinin tasdiki hak
kmda kanun layihasi ve llarieiye enciimeni maz-
bataat (1/723) \2] 

[1] 150 sayih basmayazi zabtin so?tundadir. 
\2] 148 saydi basmayazi zabkn sonundadtr. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? Maddelere gegihresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Turkiye Ciimhuriyeti Hiikumetile Yunanistan 
Kiralhg"! Hiikumeti arasmda Ankarada 15-1-1937 
tarihinde akid ve imza edilmis olan kagakgiligTn 
men ve takibi igin Turk - Yunan mukavelename-

sinin tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Turkiye Ciimhuriyeti Hiiku
metile Yunanistan Kiralligx Hiikumeti arasmda 
Ankarada 15 kanunusani 1937 tarihinde akid 
ve imza edilmis olan (Kagakgiligm men ve ta
kibi igin Turk - Yunan mukavelenamesi) mer-
butu olan vesaik ile birlikte kabul ve tasdik 
olunmustur. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Kabul buyu-
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Gtimruk 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

BALKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmi§tir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir. 

Agik reylerin neticesini arzediyorum: 
1936 mali yili umumi muvazenesine gfiren 

bir kisim daire biitcelerinde degi§iklik yapil-
masina dair kanun layihasina, layihayi kabul 
etmek suretile (263) zat rey vermistir. Bina-
enaleyh kanun (263) reyle kabul edilmi§tir. 

Arazi tahriri hakkmdaki 24 -1 -1936 tarih 
ve 2901 sayili kanuna ek kanuna (267) zat rey 
vermi§tir. Binaenaleyh kanun (267) reyle kabul 
edilmi§tir. 

Tiirkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 hazi-
ran 1926 tarihinde miinakid hudud ve miinase-
bati hasenei hemcivari muahedesinin ikinci fas-
li hiikumlerinin Tiirkiye ile Irak arasmda nota 
teatisi suretile temdidine dair kanuna (266) 
zat rey vermi§tir. Binaenaleyh kanun (266) 
reyle kabul edilmistir. 

Baska isimiz yoktur. Cuma g-iinii saat 15 te 
toplanmak iizere celseyi kapiyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

http://biit9esin.de
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1936 mali yili umumi muvazenesine giren bir kisim daire but^elerinde degisiklik yapilmasma 

dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Ttirker 
Cemal AkQin 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc. 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
§akir Kmaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 
Turkan Ors 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Hulusi Alata§ 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakki Uzungar-
91I1 

A2 

Reye istirak 

sa adedi : . 399 

edenler : 263 

Kabul edenler : 263 

Reddedenler : 0 

Miistenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 135 

Miinhaller : l 

[Kabul edenler] 

1 Orge Evren 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Sel^uk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Ha lid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif AkgiiQ 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
§iikrii Yasjn 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Fazil Orkiin 
Mxistafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 

Ziya Esen 
Qoruh 

Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tuziin 
Hatice Ozgoner 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
llyas Sami Mu§ 

(jorum 
Ali Riza OzenQ 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
Ismct Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Dr. Kazrm Samanli 
Emin Asian Tokad 
GL §efik Tiirsan 
Haydar Riif-ftii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Neeib Ali Kugiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Rii§tii Bekit 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih. liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Azis Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikrii Ko^ak 

Eski§ehir 
Istamat Ozdamar 
Osman I§m 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. thsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kilic. 
Miinir Akkaya 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac. 
§evket Erdogan 
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tqel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
AH Rana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Oiirsoy 
Hayrullah Ergir: 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya FTaramursal . 

Izmir 
Benal Ariman 
Gl. Kazim Inang 
Hasan Ali Yiieel 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
Siikrii Saracoglu 

Fsparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kempl t3nal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esnd Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Taraag 
Sitki Serif Eken 
Serif Ilden 
Tahsin Co§kan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Ferruh Gupgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
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Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
?evket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes, 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
tbrahim Diblan 
Keraalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz Morova 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Nairn Hazim Omtt 
Tevfik Fikret Silay 

Kilt ahy a 
Besim Atahiy 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Na§id Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektas, 

Manisa 
Kenan Orer 
Osman Erg in 
Refik Ince 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Edib Ergin 
trfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Husnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikru Kaya 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kainil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas. 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asrm Sirel 
Meliha Ulas. 
Memed Ali Yiiriiker 
Ru§eni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Ye gen a 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Sevki Siisoy 

Sinob 
Dr. Oallb Ustiin 
Hulusi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat ^ukrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hurrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis. Eyiboglu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Stileyman Sirn Godik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirn Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Tiirkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Receb Ziihtii Soyak 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

Amasya 
tsraail Hakki Mumcu 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falib Rifk; Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Aydin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Memed Demir 

Bayazxd 
Ubeydullab 
(Izinli) 

BileciK 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hiisnti Taray 
Cevad Abbas Ciircr 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Dagdemir 

Burdur 
Ibrahim Necrai Dilmen 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

[Reye i§tirak 

Edirne 
§eref Aykut (Izinli) 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 
(Izinli) 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilie. 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem (Izinii) 
Memed §ahin 
Numari Menemencioglu 
(S. M.) 

Oiresvn 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

lget 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Gl. Refet Bele 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Ru§tii Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Hiisnu Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Kopriilii 
Memed Nazif Sirel 

etmeyenlerj 

Omer Kiintay 
Kastamonu 

Dr. §iikru §enozan 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasm (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Izinli) 
Ali Muzaffer Goker 
Cemal Tekin 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
K^ss.im Rrvket Dag 
(Izinli) 

Kiitahya 
Hiiseyin Rahmi Giirpi-
nar (Izinli) 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmcn 
(Bakan) 
Omer Dine, 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytac, 
lsmet Inonu (Basbakan) 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 

Mara$ 
Hasan Resjd Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 

Mugla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki KiliQoglu 
(Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu^ay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu (Izinli) 
Halid Mengi (Izinli) 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Giine§dogdu 

Sayhan 
Damar Ankoglu 
Omer Bhjer 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mustak Mayakor. 
Memed Ali Kurdoglu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
denigil 
Necmettin Sadak 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Dlkiimen 
Hasan Saka 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas (Izinli) 
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Memed Bmin Yurdaku1 

(Izinli) 
Van 

Hakki (Jngan 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celal Arat 
Omer Evei 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Ragib Ozdemiroglu 

Arazi tahriri hakkmdaki 24 - I - 1936 tarih ve 2901 sayili kanuna ek kanuna verilen 
reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak§m 
Haydar Qer§el 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc. 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
E§ref Demirel 
Hati Qirpan 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 

Antalya 
Celal Mengiliboru 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 
Turkan Ois 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Hulusi Alata§ 
Nuri Goktepe 

Aza adedi : 399 

Reye istirak edenler : 267 

Kabul edenler : 267 

Reddedenler : 

Miistenkifler : 

Reye istirak etmeyenler : 131 

Miinhaller : l 

[Kabul edenler] 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki UzunQar-
§ili 
Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha G6kc,iU 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ilisan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Dagdemir 
§ukru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 

Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
§iikru Yasjn 
Ziya Gevher Etili 

Qankirt 
Fazil Nazmi Orkiin 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tuziin 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
llyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 

• 

Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir (Jagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Ru§tu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Bagkaya 

Diyarbekir 
(Jl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Eii§tii Bekit 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Hikmet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyurek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru Kogak 

Eski§ehir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 
Osman Igin 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kike. 
Miinir Akkaya 

Giimu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac, 
§evket Erdogan 

tgel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Baymdrr 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
FLkihe Oymen 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Giirsoy 
Rayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
GL Kazim Inane, 
Hasan Ali Yiicel 
Kamil Dursun 

I : 52 28-4 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikrii Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kemal tTnal 
Mukerrem tlnsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
GL Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Perker 
Mahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
$evket Odiil 
Zuhtii Akin 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Bediz Morova 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

1937 C : 1 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Nairn Hazim Onat 

Kutahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiseyin Rahmi Giirpi-
nar 
Memed Somer 
Na§id Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas. 

Manisa 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Mar din 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 
Irfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercaii 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas, 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 

Dr. Asim Sirel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiruker 
Rugeni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
§cvki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib Ustun 
Hulusi OruQoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat Siikrii Bleda 
Rasim Bagara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
^emsettin Giinaltay 
Vasfi Ragid Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erigken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trdbzon 
Danig Eyiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Dlgen 

— 153 — 



Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 

t : 52 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirn Iqoz 
Sungur 

28-4-1937 C : 1 
Zonguldak 

Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabaeak 

Raif Ding 
Reeeb Ziihtu. Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye i§tirdk etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

Amasya 
tsmail Hakki Mumcu 

Ankara 
Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kazrai Ozalp 
(Bakan) 
Memed Emir 

Bayazid 
IJbeydullah (tzinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bdzok 

Bolu 
Cemal Husnu Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 

Burdur 
Ibrahim Neemi Dilmen 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Brgeneli 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Necib Ali KiiQiika 
(S. M.): 

Diyarbekir 
])r. Ibrahim Tali On-
goren 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut (tzinli) 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 
(Izinli) 

Erzincan 
Aziz Samih liter 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem (Izinli) 

Numan Menemencioglu 
(S. M.) 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Gl. Refet Bele 
Sal ah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rii§tii Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Husnu Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Kopriilii 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasm (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Ibrahim Siireyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Cemal Tekin 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 
(Izinli) 
Tevfik Fikret Silay 
(R. V. ) 

Kiltahya 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Dine. 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. A.) 

Hikmet Bayur 
Kani Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 

Mara§ 
Hasan Re§id Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 

Mugla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
(Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu (Izinli) 
Halid Mengi (Izinli) 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Etem Tuneel 
Memed Gune§dogdu 

Sayhan 
Daniar Arikoglu 
Omer Biger 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Mu§tak Mayakon 
Memed Ali Kurdoglu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 
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Sivas 

Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Neemettin Sadak 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Trdbzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi tJlkumen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Urfa 
Ali Saib Ursava§ 
(Izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 

Ibrahim Arvas 
Yozgad 

Orner Evci 
Zonguldak 

Esad Qakmakkaya 
Ragib Ozdemiroglu 

Tiirkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 haziran 1926 tarihinde miinakid hudud ve miinasebati ha-
senei hemcivari muahedesinin ikinci fasli hiikiimlerinin Tiirkiye ile Irak arsmda nota teatisi suretile 

temdidine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon KaraMsar 
Berc Tiirkor 
Cemal Akgm 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
tzzet.Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
E§iref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
§akir Kinaei 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunea 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 

A za adedi : 399 

Reye islirak edenler : 266 

Kabul edeiJer : 266 

Beddedenler : 0 

Musteukifler : 0 

Reye istirak etmeyenlcr : 132 

Miinhaller : l 

[Kabul edenler] 
Tiirkan Ors 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatas. 
Nuri Goktepe 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyurek 
Hacim Qankli 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakki Uzungar-
§ih 

Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Sel<juk 
Sabiha GokQiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Hasan Cemil Qambel 
§ukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akguc, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 

Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulca 
thsan Kurtkan 
llyas Sami Mu§ 

(Jorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
lsmet Eker 
Munir Q&gii 
Nabi Riza Yildirmi 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
01. §efik Tiirsan 
Haydar Rugtii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Bagkaya 
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Diyarbekir 
01. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Rii§itu Bekit 
Ztilfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Paik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fund Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirrnen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru Koqak 

Eski§ehir 
tstamat Ozdamar 
Osman Isjn 

Gazi Anteb 
Ali KrliQ 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asirn Aksoy 
Remzi Gtires 

Giresun 
Gl. thsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Mnzaffcr Kilrc, 
Miinir Akkaya 

Giimusane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehrai A tag 
§evket Erdogan 

Igel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 

I : 52 28-4 
Istanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gursoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Gl. Kazim Inang 
Halil Mente§e 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
Siikru Saracoglu 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
tbrahim Demiralay 
Kemal tTnal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. ^iikrti §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sitki Serif Eken 
§erif llden 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Fevid Perker 
Resld Ozsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
§evket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 

1937 C : 1 
Hazim Borekcj 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Rrza Turel 
Bediz Morova 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid tlner 
Nairn Hazim Onat 

Kutdhya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiscyin Rahmi Giir-
pmar 
Memed Somer 
Nasjd Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ayta$ 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas, 
Osman Taner 

Manisa 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik tnce 
Yas,ar Ozey 

Mara§ 
Alaeddin Tiridoglu 
Kemal Kusnn 

Mar din 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 
Irfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Hiisnu Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikru Kayt 

M% 
Naki Yucekok 
§evki giloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Kamil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas, 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas, 
Memed Ali Yiiruker 
Ru§eni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
tbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib Ustiin 
Huliisi OruQOglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
tsmail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
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Tokad 

Galib Pefeel 
Gl. Sitki Oke 
Hiirrem Ergivn 
Husnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Eri§ken 
Sureyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Siileyman Sirn Gedik 

XJrfa 
Behcet Giinay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Miinib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Emm Draman 
Sirn JQOZ 

Zongulduk 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Receb Ziihtfi Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye i§tirdh etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

Ismail Hakki Mumcu 
Ankara 

Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Valih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tevfik Arican 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Memed Demir 

Bayazxd 
Ubeydullah 
(Izinli) 

BUecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cemal Htisnu Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Dagdemir 

Burdur 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

§ukrii Yasm 
Qankvr-t 

Fazil Orkfea 
Qoruh 

Hasan Cavid 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Necib Ali Kii<;uka 
(S. M.) 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut 
(Izinli) 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrak (Bakan) 
Tahsin Berk 
(Izinli) 

Erzincan 
Saffet Arikan (Balkan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
NafiAtufKansu (S.M.) 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
(Izinli) 
Numan Meneanencioglu 
(S. M.) 

Giresun 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

lgel 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Ref ik Saydam 
(Bakan) 
Gl. Refet Bele 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rustu Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Husnii Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Koprulii 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Nahid Kerven 
Veli Yasm 
(Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Uinay 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Izinli) 
Ali Muzaffer Goker 
Cemal Tekin 
Kazim Giirel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 
(Izinli) 
Tevfik Fikret Silay 
(R. V.) 

Kiitahya 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Dine, 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
Yasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud TtLrkoglu 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mar din 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
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Mugla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki Kilicoghi 
(Izinli} 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu<jay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Perid Talay 
Faik Soylu 
(Izinli) 
Halid Mengi 
(Izinli) 

1 : M 28-4-
Ordu 

Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Giine§dogdu 

Sayhan 
Damar Arikoglu 
Gl. Naei Eldeniz 
Omer Biger 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mii§tak Mayakop 

193? C : 1 
Memed Ali Kurtoglu 

Sinob 
Yusuf Kemal T^ngir 
§enk 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Er 
demgil 
Necmcttin Sadak 

Tekirdag 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Olkumen 

Urfa 
Ali Saib Ursavajj 
(Izinli) 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 
Muhittin Dingsoy 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celal Arat 
Omer Evci 
Pungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Ragib Ozdemiroglu 

»9<i - < • • 

T. B. M. M. Matbaasi 



S. Sayisi: 151 
1936 mail yili muvazenei umumiye kanununa bagh bir kisim 
daire butgelerinde 82 000 liralik munakale yapilmasma 
dari kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/777) 

r. c. 
Ba§vekdlet 

Eararlar mudurlugu 
Sayi: 6/1355 

Buyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
1936 mali yili umumi muvazenesine giren bir kisim daire butgelerinde 

hakkinda Maliye vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 19 - IV -
Mediae a m kararlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basyekalet vekili 
Dr. B. Saydam 

n-IV - 1937 

degisiklik yapilmasi 
1937 tarihinde Yiiksek 

Esbabi nracibe layihasi 

Emniyet isleri umum mMiirlugii 1936 mali yili biitQesinin 381 nci maas faslindaki tahsisat 
mevcud kadro karsiligma kafi olarak bidayeten tarn verilmemis olmasina binaen halen mevcud 
memurlarin mayis 1937 maaslarmin temini tesviyesi igin Dahiliye vekaleti biitQesinin 332 nci ma

as faslmdan tasarruf edilecegi anlasilan miktardan 77,000 lira 335 nci mustahdemin ucreti faslm
dan 2 000 lira, Emniyet biitQesinin 384 ncii miistahdemin faslmdan 3 000 lira ki ceman 82 000 
liranm tenzilile Emniyet biitQesinin 381 nci maas faslina nakli zaruri goriilmiis ve bu maksadi te-
minen ili§ik kanun layihasi tanzim kilmmistir. 

Biitge encumeni mazbatasi 

T, B. M. M. 
Butge encumeni 

Mazbata Nti. 92 
Esas No. 1/777 

24-IV-1937 

Yiiksek Reislige 

1936 mali yili Dahiliye vekaleti iie Emniyet 
Isleri Umum Mudurlugu biitQeleri arasmda 
82 000 liralik munakale yapilmasma dair olub 
Basvekaletin 21 nisan 1937 tarih ve 6/1355 sa-
yili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun 
layihasi Maliye vekili ve Emniyet Isleri Umum 
Miidiiru hazir olduklari halde okundu ve konu-
suldu. 

Emniyet Isleri Umum mudurlugu biitQesinin 
memurlar maasi tertibine konmus olan tahsisa-
tm sene nihayetine kadar kifayet etmeyeceginden 
bu aQigi karsilamak iizere muhtelif fasillardan 
82 000 liranm bu tertibe miinakalesi alman iza-
hat iizerine enciimenimizce yerinde goriilmiis ve 
kanun layihasi oldugu gibi kabul edilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
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iiksek Reislige sunuldu. 

Beis 
Burdur 

M. $. Ozkan 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 

Reis V. 
Isparta 

M. tlnsal 

Qorum 
M. Cantekin 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Diyarbekir 
R. Bekit 

Edirne 
F. Kaltdkkiran 

Izmir 
K. Inang 

Ordu 
H. Yalman 

Srvas 
R. Qiner 

Giimiisane 
D. Sakarya 

Maras 
A. Tiritoglu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Yozgad 
S. Igoz 

Izmir 
H. Qakir 
Mus 

§. Qiloglu 
Sivas 

R. Ba$ara 

HUKtTMETlN TEKLlFl 

1936 mail yilt umumt muvazenesine giren bir 
kisim daire butgelerinde degi§iklik yapilma-

sma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1936 mali yrii umumi muvazene
sine giren bir kisrm daire btitgelerinin ilisik 
cetvelde yazili tertibleri arasinda (82, 000) lira-
lik miinakale yapilmistir, 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunu icraya 

Maliye vekili memurdur. 
19/IV/1937 

Bg. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
§>. Kaya 

Mi V. 
S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
§. Saragofilu 

Ha. V. V. 
S. Saracoglu 

Na. V. 
A. (Jetinkaya 

0. 1. V. 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Afirali 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Rana Tarhan Muhlis Erkn 

CETVEL 

F. M. Muhassasatin nevi 

332 
335 

381 
384 

DAHtLtYE VEKALETl 

Memurlar imaasi 
Vilayetler mustandemleri ucreti 

Tenziledilen Zammedilen 
Lira Lira 

EMNtYET t$LERl UMUM MttDtfRLtiGV 

Memurlar maafi 
Vilayetler mustahdemleri iicreti 

77 000 
2 000 

3 000 
82 000 

YEKUN 82 000 82 000 

« • » • > 
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S. Sayisi: 145 
Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmaym, avcilik hakkmda 
kanun teklifi ve Ziraat, Dahiliye, Adliye ve Butge 

enciimenleri mazbatalan (2/6) 

Yiiksek Reislige 

932 senesinde teklif ettigim Orman kanun layihasmin 35 nci maddesinin besinci frkrasinda 
merkezdeki orman teskilatmda muhafaza ve av subesi namile bir sube teskiline liizum gosterilmisti. 
Bu liizum Ziraat eneumenince de kabul edilmis, mezkur kanun elyevm Muhtelit enctimende derdesti 
miizakere olub yakmda Heyeti Umumiyeye sevki muhtemel bulunmasma ve halbuki avculuga aid 
csasli bir avculuk kanunu bulunmamasma binaen iki senedenberi avculuga dair muhtelif milletle-
rin kanunlan gozden gec,irilerek yaptigim tetkikat neticesinde memleketimizin hayat sartlarma uy-
gun bir sekilde tanzim kilmmis olan 73 maddelik avculuk kanun layihasi ve esbabi mucibe mazba-
tasi birlikte bagh olarak takdim kilmmis olmakla muktazasmin emri ifasma musaadelerini istir-

liam eylerim, '••'JLTJ 

Bolu mebusu 
Ismail Hakki Vzmay 

1 Avcilrk kanunu layihasi esbabi mucibesi 

Av hayvanlari ve kuslarc memleketimizin miU im ve tabii bir servet kaynagidir. Bunlardan 
nnuntazam surette istifade etmek memleket iktisadiyatina niiihim tesirler yapar. Ancak simdiye 
kadar gelisi giizel yapilmakta olan avcilik dolyyisile faideli bazi av hayvanlarmin nesli tiikenmekte 
ve bazilan azalmaktadir. Bunun aksine olarak insanlara, orman ve ziraate anuzir olanlarm im-
hasini tesvik ve diizgiin surette takip edilmemesinden memleket imiz iktisadiyati ve bilhassa QiftcJ-
lik rahnedar olmaktadir. Halbuki faideli hay van] ami ; koruma, yetistirme ve avciliklan umum 
memleket icjn bir plana miistenit olmasi, muayye miktarlarin elde edilmesi, fakat hayvanat ve 
kuslarm azalmamasi icjn damizlik mlktarmm r. uhaf azasi ve muzir olanlarm da imhasmi 1 a^vik et
mek mecburiyetindeyiz. Iste bu maksatlari temin icjn bu kanun layihasi meydana getirilmis ve 
dokuz f asla aynlmistir. ' j ] v " : : ' , , 

1 — Av, avlamak, av hayvanlarmin tarifi, : 
2 — Av hayvanlarmin taksimi, 
3 — Av hayvanlarmm avlanmasi, zamani ve mevkii, 
4 — Av mezuniyeti , 
5 — Av islerinin duzeltilmesi ve baknni, 
6 — Muzir av hayvanlarmin imbasi igin tesvikat, 
7 — Av ihayvani ile tiearet, 
8 — Faideli av hayvanlarmm iiretilmesi ve muzir olanlarm imhasi sandigi, 
9 — Ceza ahkami ve imuteferrik ahMmdan ibnrettir.. 
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' J Ziraat enriimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat encumeni 13 - IV - 1935 
Karar No. 3 

Esas No. 2/6 
Yuksek Baskanliga 

Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmayin hazirlayip enciimenimize verilen avcilik hakkmdaki ka-
nun teklifi Orman ve Baytar idaresi uzmanlari l)iilunduklari halde okunup gorusiildii. 

Avcilik fen bilgileri arasinda yer tutan ve ziraat fennile baglantisi olan bir koldur. Avcilik 
her yerde yurd okonomisi ve zenginligile gok ilgili goriildugunden bunun iizerinde ona gore aras-
tirmalar ve kanunlar yapilmistir. 

Av hayvanlarile kuslarcn bir yonden deri ve toylerile diger yonlerden etlerile bliyiik faydalar 
oldugu gibi ziraatin dusmani olan bir takim zararli bocekleri yok etmek bakimmdan da gift-
ginin yardimcisi sayilmaktadir. 

Gelisi giizel yapilmakta olan avcilik dolayisile bu hayvanlarin soy ve sayilari azalmakta olan-
lar da ortadan kaldinlamamaktadir. Bundan baska degerli bir spor sayilan avcilik insanlari ta-
biata yaklastirmakta ve tabiati anlamaga ve onun gesidli durumlarile savasmaya ve giizelliklerin-
den faydalanmaga sebeb olmakla beraber insanin irten giicunu artirmaktadir. Bundan baska yeti-
secek neslin soysal, esensel, bedizel istidadini da genisletmektedir. Sikinti ve zorluklara dayan-
mak ve nisanciliga alismak gibi yurd korumasi igin gerekli olan kabiliyetlerm artirilmasmda da 
avciligin ayrica degeri vardir. 

Iste tabiatin vergisi olan bu hayvan ve kuslardan faydalilannm uremelerini kolaylastirmak ve 
zararlilarm soyunu tiiketecek surette bunlarla savasa hazirlanmak ve yurtta bliyiik yer tutan av
ciligin ilerlemesine teskilatlandirilmasma ve buna karsi istegin artirilmasma galismak iizere bu 
kanun teklifi enciimenimizce uygun goriilmus ve tatbik kabiliyeti goz oniinde tutularak madde-
lerde ona gore degisiklikler yapilmistir. 

Dahiliye encumenine verilmek iizere Yuksek Baskanliga sunulur. 

Ziraat En. Reisi M. M. Katip Aza Aza 
Izmir Manisa Bolu Kirsehir Nigdc 

Mustafa Rail mi K ok en Yasar Ozcj Ismail HakkiUzmay AURizaEsen Cavid Oral 

Aza. Aza Aza Aza Aza Aza 
Bolu Mar as Balikesir Seyhan Kirsehir Konya 

Mitat Kuzay Nuri Ural Rahmi Selc^uk Terfik Tarman Zilhtu Akin II. Dikmen 

Aza Aza 
Istanbul Seyhan 

Refet Bele Omer Biger 
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Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. U.K. 
Dahiliye enciimeni 13 -VI -1935 
Karar No. 22 
Esas No. 2/6 

Yuksek Baskanliga * 

Bolo saylavi Ismail Hakki Uzmay tarafindan hazirlanan ye incelerimek igin endimenimize ve-
rilen kanun teklifi Ziraat encumeninin mazbatasile birlikte, teklif yapanin've Ziraat vekilligi mii-
messilinin bulunduklarc 7 -VI -1935 toplantimizda akundu ve is gorusiildu: 

27 birinci kanun 1297 tarihli zabitai saydiye nizamnamesinin zamanimiz ihtiyaglarmi karsilaya-
mamakta bulunmasma binaen kara avciligmin bu giinku ihtiyaglara uygun hukumlere baglanma-
smi muvafik goren eneumenimiz teklifi esas itibarile yerinde bulmiu§ ve Ziraat encumeninin maz-
batasinda ileri stiriilen diisuncelere istirak eylemistir. 

Maddelerde yapilan degisikliklerin sebebleri a^agida gosterilmistir: 
Cenub vilayetlerimizde bulunan ve etinin nefaseti hasebile gok avlanilan Turag kusunun, insaf-

sizca kinknasi yuziinden bir gun gelip cinsi tamamen tukenecegi anlasildigindan bunun avlan-
masi yasak kuslar arasina sokulmasi muvafik gorulmiistur. 

8 nei maddenin (b) fikrasmda yazili (Ekilmis yerler) ve (c) fikrasmdaki (Yoncalik ve gayirlar) 
cumlelerile, iizerinde mahsul veya bigilmemis ot bulunan, yerlerin kastedilmis oldugunun tasrihi 
faydali sayilmistir. Yine bu maddenin (b, c. d) fikrasmda yazili yerlerde bu yerlerin sahiblerinin 
avlanmasma da karsi duruLmasi diisiinulebileceginden bunu kestfrmek iizere maddeye bir kayid kon
mustur. 

Avlanmasi yasak veya mevsime tabi olan hayvan veya kuslann her hangi bir yerde zarar ve-
reeek bir halde tiiremesi dusiiniilerek boyle zaruret karsismda nizamnamede gosterileeek yerden ali-
nacak izinle bunlarin oldiiriilmesine eevaz verilmis ve kanuna bu yolda hukmii havi 9 nou madde 
konmustur. Bir yerden alinan av tezkeresi ileyurdun her tarafinda avlanilmasini teminen 12 
nei maddeye bu kayid eklenmistir. 

Av suglarmin ve cezalarmin avcilar tarafmdan iyice bellenmesi igin cezaya aid hukumlerin av 
tezkereleri arkasma yazilmasi liizumlu sayilmistir. 

Damizliklar ya Hukumete veya eshasa aid maldan baska bir sey olmamasma ve bunlarin avlan-
mamasi tabii bulunmasma binaen Ziraat enciimeninin 26 nei maddesi enciimenimizce fazla garul-
mustiir. Her hangi bir hiikme baglanmamis olan av suglari liakkmda bir muamele yapilmasi mu
vafik gorulmediginden 27 nei madde o suretle yazilmis ve bu prensib sebebile 35 nei madde yok edil-
mistir. 

30 ncu maddede yazili cezalar islenen suglara gore agir sayilarak miktarlan indirilmistir. 
Teklifin bu sekilde Ulu Heyete arzedilmek iizere Yuksek Baskanliga sunulmasma karar veriknistir. 

Da. En. Reisi Us. V. M .M. Katib Aza Aza 
C. Uybadm Faik Oztrak §. Yasm Behget Ounay Mitat #. Bleda 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Vasfi Rasid Ahf Tiiziin S. Gorkey M. Akkaya M. Somer Rurrem Ergun 

Aza Aza Aza 
R. Vardar N. Elgiln H. Ergeneli . ' . . . _ . . -, 

l k Sayisi : U § ) 
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AdUye encihnenl mazbatasi 

T,B. M.M. 
AdUye encumeni 5 -1 -1937 
Karar No. 5 
Esas No. 2/6 

Yiiksek Baskanliga 

Bdlu mebusu Ismail Hakki Uzmay .tarafindan hazirlanip Ziraat ve Dahiliye encumenierince tet-
kik edildikten sonra eneiimenimize verilen aveilik hakkindaki kanun teklifi teklif sahibi, Ziraat 
vekaletinden gonderilen miimessil ve alakah ninddelerin miizakeresinde de Maliye vekaleti Varidat 
umum mudurii hazir olduklan halde okundu Te goriisuldu: 

Avcilik| ibiri kara, digeri deniz olmak iizere iki kisma ayrilmis olub her iki aveilik bizde 1297 ta-
rilhli saydi berri ve bahri nizamnamesi ihukumlerine gore icra olunmaktadir. 

Bu nizamname daha ziyade varidat temini bakimindan yapilmis olub, halbuki aveilik ziraat ba-
kimindan, insanlarm maiseti bakimindan ve halkin bedeni ve ruhi terbiyeleri bakimindan tetkik olu-
nacak bir mevzudur. 

Kara at ciligma aid olan bu teklif te ise yeni ve f aydali bukiimler mevcud bulundugu igin enciime-
nimiz bu teklifi esas itibarile kabule deger bulmus, deniz avciligi ise bundan ayn ve miistakil bir mev-
zu teskil eylediginden bahsi ge^en nizamnamede oldugu gibi her iki avciligin bir kanunda yer tut-
masini da liizumlu bulmami&tit*. 

Teklifta yaptigumiz degisikliklerden zikre deger bulunanlarla miizaekre sirasinda mevznbahs edi-
lib tatbikatta nazara alinmasi lazimgelen bazi hu^uslar sjunlardir: 

Birinci Lmaddenin miizakeresinde ziraate muzir olan bazi bocekleri ve fareler gibi hayvanlarla mii-
cadelenin bu kanun mevzuuna dahil olub olmadigi mevzubahs edilmis, yapilan muzakcreler sonunda 
bunlarm mahiyeten aveilik mofhumuna ve binaenaleyh bu kanun mevzuuna dahil olamayaeagi ne-
ticesine vanlmisttr. 

Yedinci; maddede av hayvanlanndan bazilarmin yavru ve yuimurtalarmi bozmak imutlak surotte 
yasak edilmis, boylelikle ibilfa rz bir evin sagaklarmdaki yuvalarm bozulmasi dahi menedilmis bulun-
maktadir. Bu dereee siddeti hareketi yerinde bulmayan encumenimiz maddeye bazi takyidat ilave ey-
lemistir. 

Avlamlmasi yasak edilen yerlerden bahseden sekizinei raiadde ysniden yazilmistir. Bu maddenin ya-
ftilisinda hakim olan fikir sudur: Umumi ceza kanunumuz igine girilmemesi igin gevrilmis olan sa-
hibli yerlere izinsiz giren olursa onlara ceza vermektedir. Kanunu anedenimiz dahi sahibinin rizasi 
olmaksizm bir gayrimenkule girmegi esas itibarile kabul etiriemektedir. Ana kanunlarin koydugu 
esaslar gozfominde tutularak sahibinin rczasi olmaksizin avcilarm da bu kabil bir yere girmesi memnu 
sayilmistir.; * 

Av tezkerelerinin mahallin en buyiik miilkiye memiiru tarafindan verilmesi kabul olundugu tak-
dirde bu tiizkerelef nahiye muliirleri tarafindan da verilecek demektir. Halbuki av tezkeresinin ve
rilmesi aylti aamanda silah tasimagi dahi tazammun eyleyen (bir izin dub bunlarm kaymakamlardan 
asagi olan [miiikiye memurlarmca verilmesi dogru gorulmeyerek madde ona gore degistirilmistif. 

Av tezkefelerindeh alinan riistim miktan indirilmistir. Av cemiyetlerinde uye olanlar igin birer 
lira, baskalarmdan ikiser lira alinmasi kararlasjtirilmistif. Maliye vekaletinden gelen memurun verdigi 
izaha gore av tezkerelerindeii halen almmakta olan harcjar yekunu esasli bir sey tutmamakta, binaen
aleyh, rusitmun tenzili veya biisbiitiin kaldirilmasi mali noktadan ehemmiyeti baiz! bulunniamaktadir. 
Eanunun }|ayelerinden birisi de, avciligi tesvik oldllguna gore koyliilerden hig para alinmamasi mii-
nasib gorutmustur. 

Ay isleeinin duzeltilmesi faslmda her vilayet ve kaza merkezinde bir av cenilyeti kiirtilmasi emrd» 
lanmaktad tr. Halbuki, eemiyetlef ferdlefin arzularile ihtiyari olarak kurulabilen meveudiyctler olub 
bunlarm kurulmasi ve Qogalmasi icin yapilacak is tesvikten ve kolaylik gostermekten ibarettir. Bu 
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miilahaza ile encumenimiz emir maddesini kanundan cjkararak bu kabil cemiyetlerin teskilini temin 
eylemegi bu kanunla ihdas olunan av komisyonlarmm vazifeleri arasma koymakla beraber bu kabil 
cemiyetlere iiye olanlardan az resim almmasi esasini dahi muhafaza eylemistir. 

Ceza maddelerinde liizumlu goriilen bazi degisiklikler yapildi. Bu maddeler konu§ulurken av tez-
keresi olmayanlarm kendi mahsullerini korumak iqin zararli hayvanlari oldiirub oldiiremeyecekleri 
onevzubahs oldu. Tezkere, avcilik yapanlardan aramlmasi lazimgeleii bir vesika olub avcilik kasdile 
olmayaraik munhasiran zarardan korunmak igin zararli hayvanlari oldiirenlerden tezkere aranmaya-
cagi gibi bu nevi hareketlerinden dolayi da cezai takibata maruz kalmayacaklan tabii goriilmustur. 

Kanunda bazi resimlerin indirilmesi ve bazilarmm da biisbutiin kaldinlmis olmasi gibi Biitge en-
ciimenini alakadar eden bazi hukumler mevcuddur. Bir kere de bu enciimence goriildiikten sonra 
Umumi heyete arzedilmesini miinasip goren encumenimiz tadilen ve miittefikan kabul eyledigi kanu-
nu Yuksek baskanliga sunulmasma karar vermuth*. 

Hazirladigimiz layiha diger encumenlerin hazirladiklari metinler ve mazbatalarla birlikte arz ve 
takdim kilmir. 

Adliye En. Reisi 
Qorum 

Mitnir Qagil 

Bursa 
Ahf Akgiig 

Bu M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Manisa 
Refik Ince 

Kastamonu 
Dr. §. fjlenozan 

Kocaeli 
Saldh Yargi 

Antalya 
Numan 

Balikesir 
0. N. Burcu 

Iqel 
II. Ongun 

Bursa 
8. F. Talay 

Ankara 
Mumtaz Okmen 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge enciimeni 
Mazbata No. 91 
Esas No. '2/6 

SO -IV -1937 

Yiiksek Reislige 

Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmay tarafnulan Yiiksek Reislige sunulub Dahiliye, Adliye vc Zî  
raat enciimenlerinde lazimgelen tetkikat ve tad.ilat yapikhktan sonra encumenimize tevdi kilinmis 
olan isibu avcilik kanun teklif i teklif sahibi Bay Ismail Uzimay ve Ziraat vekaletinden gel en mem usru 
mahsusu huzurlarile tetkik ve imizakere olundu: 

Bu ane kadar zabitai saydiye nizamnamesi unvamni tasiyan muvakkat bir kanunla cereyan ct-
meikte bulunan avcilik keyfiyetinin daha inzibati bir sekle konulmasi ve ziraate miizur olan hayvan-
lann imhasile ziraate nafi ve iktisadi kiymeti haizolanlann da himaye ve avlanmalannin bu kiymeti 
iktisab ettikleri zamana inhisari maksadile hazirlandigi anlasilan isbu teklif esas itibarile enciime-
nintizCe dahi muvafik goriilmiis ve Adliye enciimenince tadil edilen metin miiza-
kereye esas ittihaz olunmustur. §6yle ki : Teklif miindericatrndan da anlasjlacagi veg-
hile memeliler, ku§lar, ve - yerde siiriinenler unvani altmda iic. sinifa ayrilan av hayvan
lari avlanacaklari mevsime gore de her vakit avlananlar, belli edilen zamanlarda avlananlar, avian-
malan yasak edilenler namile tie. kisma ayrilmislardir. Bunlardan her zaman avlanabilmeleri kabul 
edilmis. olan ayinin avlanmasina saik en ziyade derisinin iktrsadi kiymeti haiz olmasi hasebile bunun 
her zaman avlanabilen hayvanlar meyanindan gikarilarak belli edilen zamanlarda avlanacaklar ara
sma konulmasi tensib edilmistir. 

Ikinci tmaddenin uQlincii avlanmasi yasak olan fikrasmm (A) bendindeki hayvanlar me-
yanma mucerred nesillerinin uremesi miaksadile dagkegisi ve karaca yavrulannin ve (B) ben
dindeki kumrulardan maksad ehli kumrular oldugundan bu yolda tashihi ve bilhassa ziraate irasi 
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hasar eden hasarenin imhasma hadim sigircik kuslarmm da bu bcnde ilavcsi muvafik goriilmus-
tiir. 

Ugiincu madde ile av fiomisyonlarma yukariki macldelerde adi gecj.miyen hayvanlarin avlani-
lip avlamlamiyacagina dair karar vermek salaiiiycti verilmis. olmasma binaon bu komisyonlarm 
memlekette soyu azalmasmdan dolayi avlanmalari yasak edilen geyik, ala geyik, turac, gibi liayvan
larm avlanabilecek kadar ncsillcri iircdigi goriiliirse tekrar avlanmalarma izin verebilmeleri su-
retile de salahiyetleri tevsi edilmis ve binaenaleyh madde bu tadilat dairesinde yeniden yazil-
nu§tir. 

Onuncu maddede av tezkeresinin vali ve kaymakamlar tarafindan verilmesi derpis edilmis ol
dugu halde encumenimiz nahiyeye bagli koy lialkinm av tezkeresi almak igin vilayet veya kaza 
merkezlerine kadar bir takim kiilfot ve masraf ihtiyar etmelerini ve bu sebeble ziraatlerinden 

avare kalmalarini tervic, etmedigi ve liaddi zatindc kendilerinc meccanen tezkere verilmesi ka
bul edilmis, olan koy halkina miicerred bir suliulet olmak iizere bu tezkere! crin nahiyeye bagli 
koylerde mudurler tarafindan verilmesi tensib edilmis ve elyevm hukmii meri zabitai saydiye ni-

zamnamesinin 43 ncti maddesinde herkesin etrafi duvar veya git ile muhat bag ve bahgesinde av
lanmalari yasak olmadigi cihetle bu hukmii isbu layihada dahi teyid muvafik gorulmu§ ve madde 
sonuna ayni maksadi teminen (bir kimse sehir hududu haricinde bulunan hane ve mcskenine 
muttasil ve etrafi duvar veya git ile muhat bag ve bah^esinde yapacaklari avlanmadan tezkere 
aranmaz) ibaresi Have olunmustur. Gcrek her za man ve gerek belli edilen zamanlarda avlanmak 
yanlniz silahli olmayip muhtelif alat ve vesaitle de avlanma kabil oldugu cihetle bu kanunla is-
tihdaf edilen avciliktan gaye ancak silah kullanmak suretile yapilan avlanmalar oldugu miilahaza 
olunarak bu hususu teminen 16 nci madde olmak iizere ayrica bir madde tedvin olunmustur. Sair 
maddeleri aynen kabul edilmi§ olan isbu teklifi kanuni Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Baskanliga sunulmustur. 

Reis E. V. Bu M. M. Katib 
Bilrdur Isparta Yozgad Istanbul Balikesir Qorum 

M. §eref Ozhan Mukerrem tJnsal 8. Igoz F. Oymen E. Adakan M. Cantekin 

Qorum Diyarbekir Giimii^ane Izmir Izmir Eayseri 
E. Sabri Akgol Ru§til Bekit D. Sakarya H. Qaktr K. Inang N. Kerven 

Matiisa Maras Mus Ordu Seyhan Sivas 
T, Turkoglu A. Trilogkl §c.vkiQiloglu IlrYalman Naci FAdcniz Itnnzi Qiner 
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BOLU MEBUSU ISMAtL HAKKI UZMAYIN 

TEKLlFl 

Avcilili Jcanunu layihasi 

Fasil: 1 

Av, avlamak, av hayvanlarmm tarifi 

MADDE 1 — Av, her tiirlii vesaitle elde edi-
len faydali ve muzrr av hayvanlandir. 

MADDE 2 — Avlamak, av hayvanlanni ya~ 
kalamak, zehirlemek, vurmak, oldiirmektir. 

MADDE 3 — Av hayvam, temelli surette ve 
igreti olarak biitiin Tiirk arazisinde basibos ve 
yabani olarak yasayan biitiin hayvanlar (meme-
liler, kuslar) drr. 

MADDE 4 — Memleket dahilinde yasayan 
av hayvanlan Hiikumetin mail sayilrr. 

Fasil: 2 

Av hayvanlarmm taksimi 

MADDE 5 — Av hayvanlan iki grupa taksim 
olunur. 

1 - Faydali av hayvanlan, 
2 - Muzrr av hayvanlan. 
Faydali av hayvanlan da avlanabilen ve av-

lanamayan av hayvanlan namile tekrar ikiye ay-
nlrr. Avlanilabilen faydali av hayvanlan: 

1 - Memeliler: Karaca, yaban kegisi, tavsan. 
2 - Kuslar: Yabani horoz, erkek siiliin, ceviz 

kusu, tavus kusu ailesi, giivercin ailesi, cil ailesi, 
bildrrcin ailesi, yaban ordegi, yaban kazi, kugu 
kusu, <5ulluk, muhacir kusu, yagmur kusu, turna 
ve batakhkta yasayan biitiin kuslar. 

Avlanilmayan av hayvanlan 

Avlanilmayan av hayvanlan, ormanlar, ziraat 
ve subeleri igin faydali olduklanndan bunlarm 
avlanmasi yasaktir ki, onlar da sunlardir. 

1 - Memeliler: kirpi, yarasa, 
2 - Kuslar: Akbaba, krrmizi akbaba, misir ak-

babasi, beyaz basli akbaba, kerkenes, kiiciik ker-
kenes, gece sahini, puhu kusu, baykus, kiiciik 
baykus, bataklik kulakli alaca baykus, kiiciik 
puhu, orman baykusu, g-ece kusu, kulakli alaca 
baykus, her nevi ag*a§kakan kuslari, mavi karga 
an kusu, galikusu, guguk kusu, coban aldatan 
kujgu, her nevi otiicii kuslar, sigircik kusu, §e-

kirge kusu, ehli kumrulardir. 

MADDE 6 — Ormanlara ve ziraate faydali 
av hayvanlarma zarar veren biitiin haywanlar 
muzrr av hayvanlan grubuna dahildirler ve on
lar da sunlardir: 

1 - Memeliler: Ayi, kurt, tilki, cakal, yaban 
kedisi, yaban domuzu, sansar, zerdeva, kokarca, 
erkek alakarga, sincap, susamuru, gelincik, por-
suk, kirlarda serbest olarak yasayan ehli kedi-
lerle, ehli tavsanlar sahipsiz sayilarak av hay-
vanati arasina girerler. 

Fasil: 3 

Av hayvanlarmm avlanmasi 

Av zamani ve mevkii 

MADDE 7 — Dordiincii maddede yazil av 
hayvanlarmm avlanmasma ancak isbu kanuna 
bag-li cetvelde gosterilen zamanlarda miisaade 
edilir. Erkek ve disi geyik ile disi siiliin ve ya
ban tavugu avlamak biitiin sene zarfmda yasak
tir. 

MADDE 8 — 
1-Tavsan, cil, bildrrcin, yabani kumru, her 

nevi giivercinler, turna, ceviz kusu 15 agnstostan 
kanunusani nihayetine kadar, 

2 - Yabani keci, karacalann avlanmasi, 15 ey-
luldan 30 tesrinisaniye kadar devam eder. Av 
kanununa bag-li cetveldeM aylarm birinci yanmi 
1 -14 de kadar (14) dahil ve ikinci yarrmi da 15 
ten aym sonuna kadar sayilrr. 

MADDE 9 — Av heyetinin takdiri iizerine 
Ziraat vekaletinin tasdikile muayyen miiddet 
icin umumi veya mevzii olarak bazi miihim 
faydali av hayvanlarmm avlanmasi menedile-
bilir. 

MADDE 10 — Fenni maksatlar icin fen aka-
demileri ve iiniversitler avcilik fen heyetleri 
cografya cemiyeti ve fenni miiesseseler memnu 
mmtakalarda ve zamanlarda her hangi usul ile 
Orman umum mudiirliig-iinden alacaklan ruh-
satname ile avlanabilirler. Bu ruhsatnamede av-
lanacak §ahsm ismi, ne gibi kus ve hayvan av-
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lanacagmi miktan ve ruhsatnamenin muddeti 
gosterilmig olmasi sarttir. 

Av hayvanat ve kuslarm muhaf azasi igin ay-
rilan sahalarda bu gibi ruhsatnamelerle avlani-
lamaz. 

MADDE 11 — Her nevi faydali av hayvan-
larmrn ve kuslarm yuvalarmi bozmak ve kus 
yumurtalarmi toplamak yasaktrr. Herkes te-
sadufen kurtardigi geyik ve karaca yuvalarmi 
en yaWn orman memurluguna teslim etmege 
mecburdur. 

Bu miiesseselerde bu bayvanlan av hayvanati 
gogaltmak miiesseselerine makbuz mukabilinde 
teslim ederler. 

MADDE 12 — Muzir av bayvanlarmm avlan-
masma ve yuvalarmm bozulmasma senenin ber 
zamanmda miisaade edilir. 

MADDE 13 — Av hayvanatrnin avlanmasma 
asagida yazili arazide ve gosterilen zamanlarda 
miisaade edilemez. 

A - Tarlalarda nisandan hasat zamanma ka-
dar, 

B *• Pirinc tarlalarmda 15 marttan 15 tesrini-
ewele kadar, 

C - Baglarda budama zamanmdan bag- bozu-
muna kadar, 

Q - Qayirlarda ot bigme zamanmdan ot alm-
masmm sonuna kadar, 

D - Sebze ve meyve bahgelerile tiitiir, ve 
bostan tarlalarmda devsirme zamanlarmda, 

E - Her nevi fidanliklann av hayvanlarr ye-
tistirme yerlerinde, 

P - Suni gayrrlarda 1 marttan 1 tesriniewele 
kadar, 

H - Yeni dikilen baglarda suni ve muhafaza 
ormanlarmda ve tescir sahalarmda bes sene, 

t - Av beyetince menedilen yerlerde, 

MADDE 14 — Avm agiima ve kapanma gun-
lerinivilayet orman mufettisleri tayin ve ilan 
eder. 

Av vesaiti 

MADDE 15 — Avlanma silahla ve av kopek-
leri yardimile yapilrr. Her tiirlii faydali av hay-
vanlarmm tazi, tuzak, kapan,ag, kuyu, okse-
cnbugu, lastik sapan ve emsali aletlerle avlanma-
si yasaktir. Ancak bu yasak aletlerle faydali 
av hayvanlarmm avlanmasma 10 ncu madde-

sinde zikredjlen ahvale miisaade edilir. Orman 
bekgileri gayrimeskun mahallerde dolas,an tazi-
lan vurabilirler ve bu hareketlerinden mesul ola-
mazlar. 

MADDE 16 — Muzir av hayvanlarmm ber 
tiirlii vesaitile avlanmasma miisaade edilir. Muzir 

av hayvanlarmi oldiirmek i§in orman ve ziraat 
memurlan veya avci oemiyetleri tarafmdan sii-
rek avi tertip edilir. Avci cemiyetlerinin teseb-
biisile tertip edilen siirek avian ihtiyaridir. 
Ziraat ve orman memurlarmm istemesile tertip 
olunan siirek avlarma ait oldugu koy ve kasaba 
balkinm istiraki mecburidir. 

Siirek avlarma istirak edecek olan halkm 
sevtk ve idaresi mahalli jandarma kumandanlanna 
aittir. Bulundugu mmtakanm en biiyiik miilMye 
memurunun da tarn yardrm etmesi mecburidir. 

Ayi, yabandomuzu, kurt siirek avian, miistes-
na olmak iizere digerlerinde harp tiifeklerinin 
kullanilmasi yasaktrr. Siirek avlarma 20 - 45 
yaslarmdaki btttiin eshasm istiraki mecburidir. 

MADDE 17 — Muzir av hayvanlarmm zehir-
lenmege yalniz ziraat ve orman miihendisleri 
mezundur. Zehirleme ameliyatmm crvarmdaki 
kby ve kasaba halkma yazi ile bildirilmesi ve 
munasip vasitalarla ilan edilmesi mecburidir. 
(Atmaca, ufak baykuslar, kuduz, sansar, cokele, 
gelincik, muzir olarak addedilemez). 

MADDE 18 — Av kopeklerinin tasmali -
icap eden nisani bulunmasi mecburidir. Bu ko-
pekler av yerlerinde dolasrrlarsa sahibi gavri-

kanuni av yapmis, sayilrr ve bes lira cazayi nakti 
almrr. 

Fasil : 4 

MADDE 19 — Avlanma hakki av ruhsatna-
mesi nami altmda bir vesika ile alrnir. Bu ruh-
satnameler orman ve ziraat memurlarmm miita-
leasi iizerine en biiyiik miilkiye memuru tara 
fmdan verilir. 

MADDE 20 — Av ruhsatnamelerinden asagi
da yazili ruhsatname harci almrr. 

A - Avci cemiyetlerinin azasi olan avcilardan 
bir lira, 

B - Koyliilerden yirmi bes kuru, 
C - Avci cemiyeti azasi olmayanlardan bes, 

lira, 
Q - Ecnebilerden yirmi bes, lira. 
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MADDE 21 — Av ruhsatnamesinin miiddeti 
bir senedir. Bu ruhsatname ne vakit verilirse 
verilsin baslangrci bir terannuz sonuna gelecek 
senenin 30 haziranma kadar devam eder. 

MADDE 22 — Av ruhsatnamesi sahsidir. 
Bunda sahibinin isini, sohreti, yasi, tabiiyeti, 

sanati, alameti, farikasi, tarihi itasi ve miiddeti 
memuriyeti gosterilir. Ruhsatnameler verildigi 
dairenin resimi muhuriinu ve memurun imzasmi 

ihtiva eder. Ayni zamanda ruhsatnameye avcnun 
fotugrafi yapistmlir. 

Avlanma esnasmda her avci ruhsatnamesini 
yanmda bulundurmaga mecburdur. 

MADDE 23 — Yirmi yasmi ikmal eden her 
ssahis av mhsatnamesini alabilir. Ancak muhteli-
suur olanlar, saralilarve bes seneden ziyade agir 
hapis cezasma mahkum olanlara ruhsatname ve-
rilemez. Ancak siyasi ciiriimlerden ve matbtiat 
kanununa muhalif hareket edenlerden mahkum 
olanlar miistesnadrr. 

MADDE 24 — Siyasi miimessillere, bunlarm 
baskatiplerine, atesemiliterlerine av ruhsatname
si miitekabiliyet esasma miisteniden Ziraat ve-
kaletinin miisaadesi almarak parasiz olarak ve-
rilir. 

MADDE 25 — Ruhsatnameyi haiz olmadigi 
halde bir yasmdan yukan avci kopegine sahip 
olan her sahistan senevi her kopek igin bes lira 
resim alnur. 

Fasil : 5 

Av islerinin diizeltilmesi ve bakimi 

MADDE 26 — Av islerinin umumi bakrmi 
Ziraat vekaletinde av subesine ve vilayetlerde 
orman miifettislerine aittir. Bunlarm salahiyet 
vazifeleri sunlardn*: 

Av hayvanat ve kuslarmi gogaltmak ve ko-
rumak iqin muayyen hudutlar dahilinde muay-
yen zaman igin avlanmayi menetmek ve av ka-
nununun vazettigi memnu miiddetleri uzatmak 
(Memnu miiddetleri bu miiesseseler kisaltamaz-
lar). Bazi hayvan ve kuslarm avlanmasmi bii-
tiin sene zarfmda veya bazi avlanma usullerini 
menetmek. 

MADDE 27 — Av hayvanlarmm korunmasi 
ve kanuna aykm harekette bulunmalarmm taki-
bi maksadile Ziraat vekaleti av subesi ltizumu 

miktar av bek§ileri kullanabilir ve bunlar igin 
biitgeye her sene tahsisat konur. 

MADDE 28 — Polis, jandarma, orman, giim-
riik, inhisarlar, memur ve bekgileri isbu kanunu 
ihlal edenleri takip etmekle miikelleftirler. 

MADDE 29 — Vilayet dahilinde bulunan av 
hayvanlan ve idareleri vilayet orman miifettis-
ligine tabidir. 

MADDE 30 — Av hususatmm tanzimine mii-
teallik btitiin tedbirler vilayet orman miifettisle-
rinin reisligi altmda ziraat, baytar miidurii ve
ya memurlarmdan ve avci cemiyetinden segile-
cek iki murahhastan mutesekkil av heyeti tara-
fmdan ittihaz olunan mukarrerata riayet edil-
mesi mecburidir. Ziraat vekaleti av heyetince bir 
ay zarfmda esbabi mucibe serdile tadilat yapil-
madikga heyetge verilecek kararlar muteber ve 
mamulunbihtir. Vilayet av heyeti mmtaka me-
muru miif ettisinin daveti iizerine senede en az iki 
igtima akteder. 

MADDE 31 — Vilayet av heyeti faydali av 
hayvanlarmm gogalmasi ve muzrr olanlarm da 
imhasi hakkmda miisait serait ihdas eder. Bu 
maksadm husulii igin vilayet av idaresine tabi 
biitiin avci cemiyetleri sunlan yapmakla miikel-
leftir. 

A-Mmtakalan dahilinde nesli azalmK veya 
tukenmis faydah av hayvanlarmm gogaltilmasi 
icin damizlik tedarik edilmesi, 

B- Muzrr av hayvanlarmm imhasma §alis-
mak, 

C - Hayvan uretici miiesseseler meydana ge-
tirmek. 

MADDE 32 — Vilayet av idareleri faydali av 
hayvanlan, damizlik tedarik ve av hayvanlan-
nm hayatmi tetkik etmek gayesile idare heyeti-
nin yardimile faydali av hayvanlarmi iiretme 
merkez istasyonu viicude getirir. Faydali av hay
vanlan iiretme merkez istasyonu tanzim ve idare 
sekli bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 33 — Faydali av hayvanlarmm go-
galtilmasi igin her vilayet av idaresinde av hay-
vani damizligi tesis olunur. Damizlik tesis edi-
len mahallerde av yapilmaz. 

MADDE 34 — Av damizliklan ya igreti ve
ya temelli olur. Av damizliklan vilayet av ida-
resi tarafmdan ihtiyaca gore tesis olunur. Hor vi-
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layet art idaresinde faydali av hayvanlan igin 
en az bit damizlik viicude getMr. Av damizlik-
larmm yerleri (igreti veya temelli olsun) vila
yet av hjeyeti tarafmdan tayin olunur. 

MADDE 35 — Devlet ve umum! ormanlar av 
damizligt ittihaz olunabilir. Temelli av damizlik-
larmi vilayet av idareleri, igreti olanlanm da 
avci cemiyetleri tesis ve idare ederler. Avci ce
miyetleri tarafmdan ittihaz edilen damizliklarm 
teknik vje mali hususati Ziraat vekaletinin kon-
trol ve ntiirakabesine tabidir. 

MADDE 36 — Av damizliklarmm avlanamsi 
katiyen yasaktir. Damizlikiardaki canavarlarm 
imhasi hakkrndaki tertibat orman memurlarmm 
muvafaka-tile ait oldugu avci cemiyetleri tarafm
dan yapilir. 

MADDE 37 — Igreti ve temelli av damizlik
larmm teisisi icin liizumlu olan arazi muvakkaten 
parasiz ve insaatta sarfolunacak agaglar orman-
lardan tariie iicretile verilir. Verilen arazmin ve 
agag dikflmemis krsmmm «10» donumuniin or
man meniuru veya bekgisinm islemesine miisaade 
edilir. 

Pasil: 6 

Muzir av hayvanlarmm imhasi igin tesvikat 

MADDE 38 — Ne suretle ve hangi vesaitle 
olursa olsun asagida gosterilen biitiin hayvan-
lardan birini dldiiren her sahsa para miikaf a.ti ve
rilir. 

Lira K. 
A - Kurtlar icin 5 
B - Yabani domuz icin 2,5 
C - Kurt yavrusu igin 2 
Q - §altin ve atmaca igin 10 
D - Karga, alaca karga, saksagan ve 

sair ziyanjfcar kuslar igin 5 
E - Karga, alacakarga, saksagan ve sair zi-

yankar kfaslann yumurtalarile beraber tahrip 
edilen yuvalan icin on kurus, 

Bu pafalar faydali av hayvanlarmm gogal-
tilmasi ve muzir olanlarm imhasi sandigmdan 
kaymakaifclann tasdildle verilir. 

MADDE 39 — Oldiirulen muzir hayvanlann 
miikafatrm almak iizere miiracaat eden sahis 
oldiirdugi^ hayvana kanaat getirmek igin meme-
li hayvanlann taze yiizulmus derilerini ku§la-

rm baslarmi ve bozulan yuvalanni, yumurta-
larmi en yakin orman idaresine gostermege 
mecburdur. Olduriilen hayvanlann derisi avci-
ya verilir. 

MADDE 40 — Avci cemiyetlerinin azalan 
her sene vilayet av heyeti tarafmdan tayin edi
len miktarda muzir av hayvanmi oldurmege mec-
burdurlar. 

Fasil : 7 

Av hayvanile ticaret 

MADDE 41 — Avci cemiyeti azasmdan olma-
yan avcilarm faydali av hayvanlarile ticaret 
yapmasi yasaktir. Avci cemiyetleri avlanilan 
faydali av hayvanlan igin pazar tertip ederler. 
Bu pazarlar ava miisaade edilen zamanlarda ku-
rulur. Av hayvanlanmn satismdan hsail olan pa-
radan yiizde yetmis besi avi vuran avciya yiizde 
yirmi be§i de faydali av hayvanlarmm uretihne-
si ve muzir olanlannin imhasi sandigina verilir. 

MADDE 42 — Av pazarlarmm agilmasma ka-
dar veyahut bu pazarlarm agilmasi imkam ol-
mayan yerlerde av hayvanlarmm satisi avci ce
miyetlerinin azasi olan avcilar tarafmdan asagi-
daki yazilan serait dahilinde vasitasiz olarak ya-
pilir. 

A - Orman memurlannm merkezinin bulun-
dugu mahallerde satilacak av hayvanlan ewe-
la orman memurluguna goturiiliir ve orada 
hayvanlar kur§unla damgalanir ve avcidan 
41 inci madde mucibince yiizde yirmi bes tahsil 
olunur. 

B - Orman memurlannm merkezinin hari-
cindeki yerlerde av hayvanlarmm kun=rim ile dam-
galanmasi ve yiizde yirmi besin almmasi Maliye 
tahsildarlanna aittir. 

MADDE 43 — 41 inci maddede mevzubahs 
yiizdelerin tahsiline esas olacak fiatlar hususi 
bir tarifede gosterilir. Bu tarifelere mmtaka 
dahilinde vurulan av hayvanlarmm pazar fiat-
Ian yazilir. Tarifeler her kazaya mahsus ol-
mak iizare ait oldugu vilayet av heyetleri tara
fmdan her sene basnida (1 haziran) tanzim 
olunur. 

MADDE 44 — Av pazarlan orman idaresi 
tarafmdan kontrol edilir. 
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MADDE 45 — Yasak tarihinden veyahut bazi 
hayvanlarm avlanma miiddetinin inkizasmdan 
bef gun sonra av hayvanlarmm bir yerden diger 
yere goturiilmesi yasaktrr. 

MADDE 46 — Av hayvanlarmm eogaltdmasi 
igin diri olarak getirilecek damizlik hayvanlarla 
yumurtalan giimriik resminden muaftir. Bunlar 
Devlet demiryollarmm seyriseri ve en a§agi ta-
rife ile nakledilir. Dahilden tedarik edilen bu 
gibi hayvanlar diger bir yere goturuldiigu vakit 
Devlet Demiryollarmda ayni muameleye tabi tu-
tulur. 

Ihtar: Avm yasak bulundugu zamanlarda can-
li av hayvanlarmm nakli Ziraat vekaletinden ya-
zi ile ruhsatname alinmasi mecburidir. 

Fasil : 8 

Faydali av hayvanlarmm iiretilmesi ve muzir 
olanlarmm imhasx sandigi 

MADDE 47 — Av hayvanlarmm iiretilmesi 
ve muzir olanlarmm imhasi sandigi nami altm-
da §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz Ziraat vekaletine 
bagli bir sandik te§kil ohmur. Varidat ambar-
lan §unlardir: 

A - Av nihsatnaonesinin verilmesi esnasmda 
her avcidan almacak ruhsatname bedeli. 

B - 41 nci inadde mucibince almacak bedel. 
C - Musadere edilen av hayvanlan ve silah-

larmm satismdan hasil olan para. 
D - Bu kanuna aykiri bareket edenlerden 

almacak para cezasi. 
Bu sandigm hasilati sandik hesabma Dev

let veya Ziraat bankalarma yatmlrr. 

MADDE 48 - Sandigm varidati asagida ya-
zilan maksatlar ugrunda sarf edilir. 

A - Faydali av hayvanlan uretme merkezi 
istasyonunun temelli av hayvaninm damizlik-
larmm masrafmi karsdamak. 

B - Av bekgilerinin maasini vermek. 
C - Muzir hayvanlarm dldiirulanesi igin bu 

kanunda yazilan mukafatlan vermek. 
D - Muzir av hayvanlarmi zehirlemek igin 

zebir tedarik etmek. 
E - Siirek avi tertip etmek. 
F - Avci mecmuasma ve av hakkmda diger 

nesriyata yardim etmek. 
G - Avci cemiyetlerine yardim etmek. 
K - Av muzeleri tesis ve idare etmek. 

MADDE 49 — Kanun hilafmdaki hareket-
leri meydana gikarau memurlara ve hususi $a-
hislara yuzde ellisi mukafat olarak verilir. 

Fasil : 9 

Ceza ahkami 

MADDE 50 — Bu kanunun 26 nci madde-
sinde zikrolunan memurlar av kanununa muhalif 
harekette bulunan birini yakaladiklan zaman 
silahmi ve subutu ciirme medar olan esyayi zap-
tederler ve bunlan en yakm orman memurlugu-
na makbuz mukabilinde teslim ederler. Bu mak-
buz tanzim edilen varakasma zaptedilen e^ya 
ilam kesbi katiyet edinceye kadar muhafaza 
edilir. Kanun hilafma hareket esnasmda yaka-
lanan av hayvani musadere edilerek derhal agik 
artma ile satilir. Satis bedeli ornian memurlan 
vasitasile faideli av hayvanlarmm gogaltilamsi 
ve muzir av hayvanlarmm imhasi sandigi hesabi-
na Ziraat ve Devlet bankalarma teslim edilir ve 
mucrim beraet eder ve paranm idaresi hakkmda 
mahkeme karanna lahik olursa musadere edilen 
av hayvani satis bedeli kendisine iade olunur. 
Musadere edilen av hayvanlarmm satis bedelinin 
veya subutu ciirme medar olan e§yanin iadesi 
hakkmdaki talep ilam kesbi katiyet ettigi tarih-
ten itibaren bir sene zarfmda alinmadigi takdir-
de subutu ciirme medar olan esya derhal satihr. 
ve sandik hesabma irat kaydolunur, 

Mucrimlerin musadere edilen av hayvanlan-
nm sati§ bedelinden gayri bir guna zarar ve zi-
yan istemesine haklan yoktur. 

MADDE 51 — Miicrimin muayyen ikametga-
hi yoksa ceza miktannda teminat vermek mec-
buriyetindedir. Aksi takdirde teminat gosterin-
ceye kadar mevkuf tutulur. 

MADDE 52 — Bu kanunun gbsterdigi curiim-
ler ciirmun yapildigi tarihten itibaren alti ay 
zarfmda meydana gikanlmadigi takdirde miiru-
ru zamana tabidir. Bu kanuna aykiri hareket-
ten dolayi verilecek cezalar hakkmdaki kararlar 
oiirmun goriildugunii gosteren zabrt varakalan 
tarihinden itibaren alti ay zarfmda hiikme rap-
tedilmesi mecburidir. 

MADDE 53 — Bu kanunun ihlalinden miite-
haddis davalarm mudafaasi orman dava veM-
Ueri, orman memurlan, veyahut bunlar tarafm-
dan tevkil edilen zevat tarafrndan yapilir. 
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MADDE 54 — Ava ruhsatnamesiz gidenler 

on lira av esnasmda ruhsatnamesini yanmda 
bulundurmayanlar bes lira para cezasina garp-
tirilirlar. 

MADDE 55 — Baskasmin ruhsatnamesile ava 
giden ve avlanmak maksadile rnhsatnamesini 
baskasma veren kimselerin her ikisi de 2 - 5 li
ra kadar para cezasile cezalandinlir ve ruhsat-
namesi iptal edilir. 

MADDE 56 — Kannnen yasak edilen zaman-
larda avlanilan faydali av hayvanlan avlaynlar 
avlanilan ve her adet hayvan igin asagidaki para 
cezasina garptinlirlar. 

Lira 

75 
60 
30 
10 
5 
2 

Cins 

Disi geyik igin 
Erkek geyik igin 
Karaca icin 
Yabani horoz, siiliin, ceviz kusu 
Qil, tav^an igin 
Giivercin, yabani kumru, bildir-
cm igin 
Diger her nevi hayvanlar igin 

Avlanan disi veya erkek geyik igin cezayi 
naktiden baska miicrim 6 ay kadar hapis ceza
sile cezalandinlir. 

MADDE 57 — Her nevi faideli av hayvanla-
nmn yuvalanm bozan (Madde 11) yuvalardan 
yumurtalan ve yuvalan gikaran kimseler (5) li
ra kadar para cezasma garptmlir. 

MADDE 58 — Karaca ve geyik yavrularmi tu-
tupta en yakm orman memurluguna veyahut av-
ci cemiyetine teslim etmeyenler (Madde 11 e is-
tinaden) iki liraya kada para cezasina garptinlir. 

MADDE 59 — Yasak mmtakalarda avlanan-
lar on liraya kadar kadar para cezasma garpti
nlir (Madde 13). 

MADDE 60 — Yasak vesaitile (madde 15) 
faydali av hayvam anlryanlar 8 liraya kadar pa-, 
ra cezasma garptmlir ve yakalanan yasak alet-
ler de tahrip edilir. 

MADDE 61 — Yasak mmtakalarda avlanan-
lar, kanuna muhalif hareketlerinden miitevellit 
cezalardan gayri 10 liraya kadar para cezasina 
garptmlir. 

MADDE 62 — Avci cemiyetlerinin azasi olan 
(madde 16) avcilar cemiyeti tarafmdan tertip 
edilen siirek avlarma mazeretsiz icabet etmedik-
leri takdirde birden bes, liraya kadar para ce
zasma garptmlir. Orman ve ziraat memurla-
rinca tertip olunan siirek avlarma davet edilen 
kimseler dahi mazeretsiz bu siirek avma icabet 
etmedikleri veya bir vekil gondermedikleri tak
dirde bes lira para eczasma garptmlir. 

MADDE 63 — Kanunun 17 nci maddesi ah-
kamma riayet etmeksizin muzir av hayvam ze-
hirleyen kimse mutazarrir olanlarm iddia ede-
cekleri tazminattan bas/ka 5-15 liraya kadar pa
ra cezasma garptmlir. 

MADDE 64 — Kanunda yasak vesaitle (mad
de 15) faydali av hayvanmi avlayanlardan 8 li
ra para cezasi almir. 

MADDE 65 — Avci cemiyetlerinin azasi olan 
avcilar tarafmdan tertip edilen siirek avlarma 
mazeretsiz icabet etmedikleri takdirde 1 - 5 lira
ya kadar para cezasina garptmlirlar. 

Orman ve ziraat memurlarmca tertip olunan 
siirek avma davet edilen s,ahis dahi mazeretsiz 
siirege i§tirak etmedigi takdirde 10 lira para ce
zasma garptmlir. 

MADDE 66 — Curmiin tekerriirii halinde ce-
zalar iki kat olarak almir, kanunun kesbi meri-
yet ettigi tarihten itibaren alti ay zarfmda bir 
mucriimiin diger bir ciirmii ika etmesi tekerriir 
addolunur. 

MADDE 67 — 65 inci maddedeki ciiriimleri 
miistesna olmak iizere avci teskilati azalan ta
rafmdan ika edilen biitiin curiimler igin ceza iki 
misli almrr. 

MADDE 68 — Mahkemeler av kanununa 
muteallik davalan acele gonnesi mecburidir. 

MADDE 69 — Bu kanunun hiikmii biitiin 
Turk iilkesinde caridir. Her hangi bir yerde 
istisnayi mucip bir vaziyet varsa bu husus igin 
Heyeti Vekile karar verebilir. 

MADDE 70 — Bu kanunun sureti tafbikx 
hakkmda Ziraat vekaleti bir nizamname tanzim 
eder. 

MADDE 71 — Bu kanuna aykm hiikiimler 
kaldmlmis.tir. 
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MABDE 72 — Bu kanimim icra ve tatbikma 

Ziraat vekaleti menrardur. 
MABDE 73 — Bu kanun 

itibaren meridir. 
nesri taribinden 

Bolu mebusu Ismail Hakki Beyin teklifine merbut cetvel 

Memeli av hayvanlarinm ciftle§me, gebelik, muddeti ve saire hakkinda cetvel 

Ya§ama 
seneleri 

10-12 
15-16 
15-16 
25 
12-15 
20(25-30) 

6-10 

10-12 
— 

20(30-36) 

15 
30-50 

10 
10 
20 
15-20 

— 
21-15 

Kac. yavru 
dogurdugu 

3-57) 
23 (4) 
46 (3-9) 

1-2 
3 (5-6) 

4-6(10-12) 

1-2 (5) 

3-4 
3-7 

1-2 

4-7 9-12) 
2-3(1-5) 

4-8 
3-6(8; 
2 (3) 
1-2 

5-8 
3-5 

Hangi aylarda 
yavruladigi 

Nisan - mayis 
Mayis - Eylul 
Mart - Nisan 
Nisan-mayis(haziran) 
Nisan - mayis 
Nisan - mayis 

Mart-eylul 4 defa 

Nisan 
Nisan-agustos-eylul 

Mayis - haziran 

Nisan 
1 nci kanun-§ubat 

Mart - nisan 
Nisan - mayis 
Nisan - mayis 
Mayis - haziran 

Nisan - mayis 
§ubat - mart 

Gebelik 
muddeti 
hafta ola-

rak 

9 
9 
9 

20 - 21 
9 

1 9 - 2 0 

4 

9 
4 

32 - 33 
48 - 49 

9 
24 (34) 

5 
8 - 9 

10 
40 

9 
12 - 15 

Ciftle§me zamani 
§ubat 
§ubat-mart-temmuz 
2 nci k&nun - mart 
2 te§rin l nci kanun 
§ubat - mart 
1 nci te§rin 2nd te§. 

§ubat, mart, agus-
tos, 4-5 defa 
2 nci kanun - §ubat 
Mart - haziran - tem-
muz 

Eylul l inci te§rin 
2inci kanun - $ubat 
Mayis -haziran-tem-
muz, eylul 
§ubat - mart 
Mart 
2 inci kanun, §ubat 
Haziran (temmuz) 
agustos 
Mart 
1 inci te§rin 

Hayvanlar 
Zerdava 
Susamuru 
Kurt 
Yaban gecisi 
Yaban kedisi 
Yaban domu-

ZU 

Tav§an 

Sansar 
Sincap 

Di§i geyik 
Tilki 

Ayi 
Gelincik 
Kokarca 
Va§ak 

Karaca 
Qcal 
Porsuk 

( ) i§aretli nadiren manasmi ifade eder. 
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^JtBAAT ENCtlMENlNtN D E G I § T ! R 1 § I 

Kara avcthgi kanunu 

Fasil : 1 

Av hayvanlan ve simflara ayrilis 

MADDE 1 — Tiirkiyede yabani olarak yas> 
yan faydali ye zararli hayvanlarin (Memeliler, 
kuslar, yerde siirunenler) her tiirlii arag ile av-
lanmasi asagidaki hiikiimlere baglidir. 

MADDE 2 — AvTiayvanlan iig gruba ayrcl-
mi^trr: 

I - Her vaMt avlanilan: 
A - Memelilerden: Vasak, kurt, ayi, gakal, 

yabandotnuzu, pars, srrtlan, 
B - Kuslardan: Kargalar, 
0 - Yerde suriinenlerden: Yilanlar ve kap-

lumbagalar. 
II - Belli edilen zamanlarda avlananlar: 
A - Memelilerden: Yaban kedisi, zerdova, 

kokarca, sincab, sansar, susamuru, ceylan, gelin-
cik, porsuk, kunduz, tavsan, tilki, karaca dag-
kegisi, 

B - Kuslar: Keklik, yabani horoz, erkek sii-
ltin, tavus familyasi, gil familyasi, bildircm fa
milyasi, yaban brdegi, sari asma, yaban kazi, 
gugu kusju, gulluk, turna, toy, kuzgun, bataklik 
ku§lan. 

IH - Avlanilmasi yasak olanlar: 
A - Memelilerden: Geliy, dagkoyunu, yarasa, 

kirpi, 
B - Kuslardan: Kumrular, kerkenez, galiku-

su, guguk, agagkakan, gobanaldatan, disi suliin, 
yaban tayugu, bulbiil familyasi, cekirge kusu, 
kirlangi$, leylek, puhu, bayku§. 

MADDE 3 — Giivercin familyasi ile serge 
kuslari ve bu kanunda adi gegmeyen baskaca 
hayvan ve kuslarm avlanib avianilmamasma ka-
rar vermek kanunda yazili av kurullarina brra-
kilmistir. 

DAHtLlYE ENCttMENiNlN DE&t§TiRf §1 

Kara avciligt kanunu layihast 

Fasil : 1 

MADDE 1 — Ziraat enciimeninin maddesi 
onaylanmistir. 

MADDE 2 — Av hayvanlari tig grupa ayril-
mistir: 

1 - Her vaMt avlanilabilenler: 
A - Memelilerden: (Vasak, kurt, ayi, gakal, 

yaban domuzu, pars, sirtlan), 
B - Kuslardan: (Kargalar), 
C - Yerde suriinenlerden: (Yilanlar, kaplum-

bagalar), 
2 - Belli edilen zamanlarda avlanilabilenler: 
A - Memelilerden: (Yabankedisi, zerdova, 

kokarca, sincab, sansar, susamuru, ceylan, gelin-
cik, porsuk, kunduz, tavsan, tilki, karaca, dagke-
gisi), 

B - Kuslardan: (Keklik, yabani horoz, er
kek suliin, tavus familyasi, gil familyasi, bildir
cm familyasi, yabanordegi, sariasma, yabankazi, 
gng'ukusu, gulluk, turna, toy, kuzgun, bataklik 
kuslan). 

3 - Avlanilmasi yasak olanlar: 
A - Memelilerden: (Geyik, dagkoyunu, yara-

sa, kirpi), 
B - Kuslardan: (Turag, kumrular, kerkenez, 

galikusu, guguk, agagkakan, gobanaldatam, di-
sistilun, yabantavugu, biilbul familyasi, gekir-
ge kusu, kirlangig, leylek, puhu, baykus). 

MADDE 3 — Giivercin familyasi ve serge 
kuslarile isbu kanunda adi gegmeyen baska hay-
van ve kuslarm avlanib avianilmamasma karar 
vermek yetgesi 19 ncu maddede yazili av kurul
larina birakilmistrr. 
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A0L1YE ENCtlMENtNtN DE&t§TlRt§t 

Kara avcthgi karmnu layihasi 

Umumi hiikSmler 

Fasil : 1 

Av hayvanlan ve smiflari 

MADDE 1 —- Tiirkiyede yabani olarak ya-
$ayan faydali ve zararli hayvanlarm (memeliler, 
kuslar, yerde surunenler) her tiirlii vasita ile av-
lanmasi bu kanun hukumlerine baglidir. 

MADDE 2 — Av hayvanlan ug gurupa aynl-
miftxr ! 

1 - Her vakit avlanabilenler; 
A) Memelilerden (vasak, kurt, ayi, gakal, ya-

bandomuzu, pars, sirtlan, kaplan), 
B) Kuslardan kargalar, 
0) Yerde suriinenlerden, 
Yilanlar, kaplumbagalar. 
2 - Belli edilen zamanlarda avlamlabilenler. 
A) Memelilerden yabankedisi, zerdeva, ko-

karca ,sincab, sansar, susamuru, ceylan, gelin-
cik, porsuk, kunduz, tavsan, tilki, karaca, dag-
kegisi), 

B) Ku$lardan, (Keklik, yabani horuz, erkek 
siiliin, tavus familyasi, cil familyasi, bildircm 
familyasi, yahan ordegi, sariasma, yabankazi, 
kugu ku§u, gulluk, turna, toy, kuzgun, bataklik 
kusjari). 

3 - Avlanmasi yasak olanlar: 
A) Memelilerden (Geyik, dagkoyunu, yara-

sa, Mrpi), 
B) Kuslardan (Turag, kumrular, kerkenez, 

galikusu, guguk, agagkakan, goban aldatan, di-
si stHun, yaban tavugu, biilbiil familyasi, gekir-
gekusu, kirlangig, leylek, puhu, baykus). 

BADDE 3 — 16 nci maddede yazili av ko-
misyonlan yukanki maddede adi gegmeyen 
hayvanlarm avlanilip avlanilmamasma karar 
vermek salahiyetini haizdir. 

BUTgE ENCttMENtNlN DEGl§TtRl§l 

MADDE 1 — Adliye enciimenininl nci mad-
desi aynen. 

MADDE 2 — Av hayvanlan tig gmiba ayrd-
miS/tir. 

I - Her vakit avlanabilenler: 
A) Memelilerden (Vasak, kurt, gakal, yaban 

domuzu, pars, sirtlan, kaplan). 
B) Ku§lardan (Kargalar), 
C) Yerde suriinenlerden, (Yilanlar, kapluin-

bagalar), 
II - Belli edilen zamanlarda avlanabilenler: 
A) Memelilerden (Yaban kedisi, zerdeva, 

kokarea, sineab, sansar, susamuru, ceylan, 
Gelineik, porsuk, kunduz, tavsan, tilki, ka
raca, dagkegisi, ayi). 

B) Kuslardan (Keklik, yabani horoz, erkek 
suliin, tavus familyasi, oil familyasi, bildircm 
familyasi, yaban ordegi, sariasma, yabankazi, 
kugu kusu, gulluk, turna, toy, kuzgun, bataklik 
kuslan). 

Avla|nmasi yasak olanlar: 
A) Memelilerden (Geyik, dagkoyunu, dagke-

gisi yavrusu, karaca yavrusu, yarasa kirpi), 
B) Kuslardan (Turag, ehli kumrular, ker

kenez, galiikufu, guguk, agagkakan, gobanalda-
tan, disi suliin, yaban tavugu, biilbiil familyasi, 
gekirge kusu, kirlangig, leylek, puhu, baykus, 
sigircik). 

MADDE 3 — Yukariki maddede adi gegme-
yen hayvanlarm avlanilip avlanilmamasma ve 
soylan azalmasmdan dolayi avlanmalari yasak 
edilen geyik, alageyik, ve turag gibi hayvanla
rm avlanabilecek kadar nesiHerd iiredigi goriilur-
se tekrar avlanmalarma karar vermek salahi-
yeti bu kanunla tesikl olutaacak av komisyonla-
rma aiddir. 
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Fasil : 2 

Av zamani, avlama yerleri ve av vasitalan 

MADDE 4 — Belli edilmis zamanlarda avla-
mlan hayvanlarm biitiin Tiirkiye iginde nisan, 
mayis, haziran, temmuz aylarmda avlanilmasi 
yasaktir. Bu miiddet haricinde arianma vakti 
19 ncu maddede yazili av kurullarmca belli edi-
lerek ilan edilir. 

MADDE 5 — Soyu azalan ve belli edilen za
manlarda avlanilan av hayvanlarmm avlamlma-
smi av kurullarmm takdir ve teklifi iizerine 
Ziraat bakanhgi mahalli olarak yasak edebilir. 

MADDE 6 — Avciligm yasak edildigi yer-
lerde ve zamanlarda ilmi ve fenni arastirma-
lar igin her hangi bir usul ile avlanmak Zira
at bakanligmm iznine baglidrr. Ayni amag igin 
avlanilmasi yasak edilen av hayvanlarmm av-
lanmasma Ziraat bakanhgi izin verebilir. An-
cak; av hayvanlarmm islahi, komma ve iiretil-
mesi igin ayrilan yerler bunun dismda birakil-
mistir. 

MADDE 7 — Her mevsim ve zamanda avla-
nilmasma izin verilen zararli hayvanlardan bas-
ka hayvanlarm yuvalarmi bozmak, yavru ve 
yumurtalarmi toplamak yasaktir. 

MADDE 8 — Asagida yazili yerlerde avlan
mak yasaktir: 

A - §ehir, kasaba ve koyler iginde (Bura-
larda koy ihtiyar meclisleri ve mahalli HuM-
met kararile zararli hayvanlar oldiiriilebilir), 

B - Belediye veya koy hududu iginde veya 
di§mda igersine girilmemesi igin etraf i gevrilmis 
veya elrilmis yerler ile biitiin bag ve bahgeler, 

C - Yoncalik ve bunun gibi ystistirilen ca-
yirlarla muhafaza isareti konmus gayirlar, 

D - Av hayvani iiretme yerlerile fidanliklar, 
E - Orman idaresinin gosterecegi zaman igin-

de koruma ormanlarile yeni yetistirilen agaglik-
lar, 

F - Orman Mareleri ve av kurullarmca ya
sak edilen yerler. 

(S . 
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Fasil : 2 

Av zamam, avlanma yerleri ve avlanma 
vasitalari 

MADDE 4 — Ziraat encumeninin maddesi 
onaylanmiijftir. 

MADDE 5 — Ziraat enciimeninin maddesi 
onaylanmi§tir. 

MADDE 6 — Ziraat encumeninin maddesi 
onaylanmistir. 

MADDE 7 — Ziraat encumeninin maddesi 
onaylanmi§tn\ 

MADDE 8 — A§agida yazili yerlerde avlan
mak yasaktir. 

A - §ehir, kasaba ve koyler iginde (Koy ihti
yar meclisleri ve mahalli Hiikumet kararile bu-
ralarda zararli hayvanlar oldiiriilebilir). 

B - Belediye veya koy smiri iginde veya di-
§mda igine girilmemesi igin etrafi gevrilmis. ve
ya ekilmis yerler ile biitiin bag ve bahgeler; 

0 - Yoncacilik ve bunun gibi yetistirilen ga-
yirlarla muhafaza i§areti konmu§ gayirlar. 

D - Av hayvanlan iiretme yerlerile fidanlik-
lari; (Bu yerlerin sahibleri bu hukme bagli de-
gildirler). 

E - Orman idaresinin gosterecegi zaman igin
de koruma ormanlarile yeni yetistirilen agaglik-
lar; 

P - Orman idareleri, veya av kurullan tara-
fmdan yasak edilen yerler. 

: 145) 



Ad. B. 

Fasil : 2 

Av zamam, avlanma yerleri ve avlanma vasitdlan 

MADDE 4 — Belli edilmi§ zamanlarda avla-
ndan hayvanlarm biitiin Turkiye iginde nisan, 
mayis, haziran ve temmuz aylarmda avlanilma-
si yasaktir. 

16 nci maddede yazili av komisyonlan bu 
miiddet haricinde dahi avlanilmagi menedebilir 
ve memnu saydigi zamanlan belli ederek gii-
ntinden ewel ilan eder. 

MADDE 5 — Belli edilen zamanlarda avla-
nilan hayvanlardan soyu azalanlarm avlanil-
mamasmi av komisyonlarmm teklifi veya resen 
Ziraat bakanligi mahalli olarak yasak edebilir. 

MADDE 6 — Avciligin yasak edildigi yer-
lerde ve zamanlarda ilmi ve fenni aragtirmalar 
icin her hangi bir usul ile avlanmak Ziraat ba-
kanligmin iznine baglidir. Ayni maksad igin 
avlanilmasi yasak edilen av hayvanlarmm av-
lanmasma da Ziraat bakanligi izin verebilir. 

Ancak av hayvanlarmm islahi, koruma ve 
iiretilme yerleri igin izin verilemez. 

MADDE 7 — Her vakit avlanilabilenlerden 
ba§ka hayvanlarm yavru ve yumurtalarmi ve 
bunlarm her nevi mebani bag ve bahgeler ha-
ricindeM yuvalarmi bozmak yasaktir. 

MADDE 8 — Asagrda yazili yerlerde avlan
mak yasaktir: 

A) §ehir, kasaba ve koyler iginde, 
B) Sahibinin rizasi olmaksizm belediye ve 

koy smirlan iginde veya di§inda igine giril-
memesi igin etrafi hendek veya sair her hangi 
bir suretle gevrilmi§ veya ekilmis, yerlerle hu-
susi avlanma yerleri ve av hayvani iiretme 
yerleri, yoncalik veya bunun gibi yeti§tirilen 
gayirlarla muhafaza i§areti konmus gayirlar, 
bag, bahceler, fidanliklarda, 

0) Orman idaresinin gosterecegi zaman igin
de aleliimum ormanlarda. 

17 — 
! B. E. 

MADDE 4 — Adliye enciimeninin 4 ncu mad-
desi aynen. 

MADDE 5 — Adliye enciimeninin 5 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 6 — Adliye enciimeninin 6 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 7 — Adliye enciimeninin 7 nci mad-
desi aynen 

MADDE 8 — Adliye enciimeninin 8 nci mad-
i desi aynen 
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MADDE 9 — Avm agilma ve kapanma giin-
leri av kurullarmca kararlastirilir ve ilan edilir. 

MADDE 10 — Zehirle avlamak yasaktir. An-
cak her vakit avlanilan hayvanlarm zehirle av-
lanmasi 393 sayili (Muzir hayvanlarm itlafi) 
hakkmdaM kanun hukiimlerine goredir. 

Fasil : 3 

Avcilik izni 

MADDE 11 — Avcilik izni, av tezkeresile 
almir. Bu tezkereler mahallin en biiyiik miilki-
ye memurlugunca verilir. 

MADDE 12 — Av tezkerelerinden asagida 
yazili harglar almir: 

A - Avci cemiyetleri iiyelerinden (Bir) lira; 
B - Avci cemiyetine iiye olmayanlardan (tfg) 

lira; 
C - Key ve nahiye halkmdan (Yirmi bes,) 

kurus. 

MADDE 13 — Av tezkereleri bir yd igin ve
rilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin 
htikmti verildigi tarihten sonra gelen mali yilm 
baslangicma kadar siirer. 

MADDE 14 — Av tezkereleri ozeldir. Bun-
da: Sahibinin adi, soyadi, yasi, tabiiyeti, isi ve 
meriyet miiddeti gosterilir. Tezkerelerde veril
digi dairenin resmi muhrii, memurunun imzasi 

(S . Saj 
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MADDE 9 — Avlanmasi yasak veya mevsime 
tabi olan her nevi hayvan ve ku§larm bir yerde 
zarar yaptigi goriiliirse sirf bu zarari gidermek 
igin bunlar o yerin alakalisi veya memur ettigi 
adam tarafmdan oldiiruliir. 

MADDE 10 — Ziraat enciimeninin 9 ncu 
maddesi onaylanmistir. 

MADDE 11 — Ziraat enciimeninin 10 ncu 
maddesi onaylanmistir. 

Fasil : 3 

Avcilik izni 

MADDE 12 — Avcilik izni, av tezkeresile ali-
nrr, bu tezkere mahallin en biiyiik mulkiye me
murlugunca verilir. Her hangi bir yerden alm-
mis av tezkeresi Tiirkiyenin her yerinde avlan-
mak igin muteberdir. 

MADDE 13 — Av tezkerelerinden asagida 
yazildigi miktarda harglar almir: 

A - Avci cemiyetleri iiyelerinden (bir) lira; 
B - Avci cemiyetlerine iiye olmayanlardan 

(iig) lira; 
C - Koyliilerden (yirmi be§) kuru§. 

MADDE 14 — Ziraat enciimeninin maddesi 
onaylanmistir. 

MADDE 15 — Av tezkereleri ozeldir. Bun-
da: Sahibinin adi, soyadi, yasi, tabiiyeti, i§i ve 
tezkerenin meriyet miiddeti gosterilir. Bu kanu-
nun cezaya aid hukiimlerinin tezkerenin arkasi-
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MADDE 9 — Belli edilen zamanlarda avla-
mlabilen hayvanlan zehirle avlamak yasaktir. 

Her vakit anlanilabilen hayvanlarm zehirle 
avlanmasi muzir hayvanlarm itlafi hakkmdaki 
393 sayili kanun hukumlerine gore olur. 

Fasil : 3 

Avcilik izni 

MADDE 10 — Avcilik izni av tezkeresile 
almir. Bu tezkere vilayetlerde valiler, kaza-
larda kaymakamlar tarafmdan verilir. Her han-
gi bir yerden alinmig av tezkeresi Tiirkiyenin 
her yerinde avlanmak igin muteberdir. 

Siirek avi gibi toplu olarak yapilan avci-
likta avcilara yardim igin bulunacak kimseler
den tezkere aranmaz. 

MADDE 11 — Av tezkerelerinden a§agida 
yazili miktarda harg almir: 

A) Avci cemiyetleri iiyelerinden bir lira, 
B) Avci cemiyetlerine iiye olmayanlardan 

iki lira. 
Koyliilere verilecek tezkerelerden harg alm-

maz. 

MADDE 12 — Av tezkeresi bir yd igin ve
rilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin 
hiikmu ancak verildigi tarihten sonra gelen mali 
yilm baslangicma kadar siirer. 

MADDE 13 — Av tezkereleri §ahsa mahsus-
tur. Bunlarda sahibinin adi, soy adi, ya§i, ta-
biiyeti, isi, ikametgahi ve tezkerenin verildigi 
tarih gosterilir. Bu kanunun cezaya aid hiikum-

B. E. 

MADDE 9 — Adliye enciimeninin 9 ncu 
maddesi aynen 

MADDE 10 — Avcilik izni av tezkeresile ali-
nir. Bu tezkere vilayetlerde valiler, kazalarda 
kaymakamlar ve nahiyelerde miidurler tarafm
dan verilir. Her hangi bir yerden almmi§ av tez
keresi Tiirkiyenin her yerinde avlanmak igin 
muteberdir. 

Siirek avi gibi toplu olarak yapilan avcilik-
ta avcilara yardim igin bulunacak kimselerden 
tezkere aranmaz. 

Bir kimsenin §ehir hududu haricinde bulu-
nan hane ve meskenine muttasil ve etrafi duvar 
veya gitle muhat bag ve bahgesinde yasak edil-
meyen zamanlarm gayrismda yapacaklari avlan-
ma igin de tezkere aranmaz. 

MADDE 11 — Adliye enciimeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Adliye enciimeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Adliye enciimeninin 13 ncii 
maddesi aynen 
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ve avcmm fotografi bulunur. Her avci tezkere-
sini yanmda ta§ir ve istenildigi zaman ilgili me-
murlara gbsterir. 

MADDE 15 — 18 yasma giren her kinase av 
tezkeresi alabilir. Ancak, delilere, sarahlara ve 
siyasal olmamak iizere bes yildan yukan agir | 
hapis cezasma ugrayanlara tezkere verilmez. | 

MADDE 16 — Karsilikli olarak yabanci siya- | 
sal memurlara parasiz olarak av tezkeresi verilir. j 

MADDE 17 — Av tezkeresi harglan malsan-
digma yatmln* ve orman geliri arasmda agila- i 
cak bir fasla irad yaziln*. Orman memuru bu-
lunmayan yerlerde bu isleri malmemurlari go- | 
rtirler. | 

MADDE 18 — Av tezkerelerile cezalardan | 
toplanan gelirin yarisi avciligm ilerlemesi ve av- | 
ci cemiyetlerine yardmi igin merkez av kurulla- I 
rmm buyruguna Ziraat bankasma yatirilrr. 

Fasil : 4 I 

Av i§lerinin diizeltilmesi ve bakimi I 

MADDE 19 — Av islerine orman idareleri ba-
kar. Ziraat bakanmm baskanligi aitmda orman, I 
baytar, ziraat isleri genel mudurlerile avcilar 
cemiyetinin segecegi iki kisi merkezdeki av ku- | 
rulunu kurarlar. 

VilayetlerdeM av kurullari; valinin, kazalar- | 
da kaymakamlarm baskanligi aitmda orman, 
baytar, ziraat miidur veya memurlari ile avci
lar cemiyetinin segecegi ikiser kisiden toplanir. 

Bu kurullar senede en az dord kere toplan-
maga ve bu kanunda yazili hiikiimler hakkmda 
verdikleri kararlari hemen yukan av kuruluna 
bildirmege mecburdurlar. Yukan kurullarca bir 
ay zarfmda gerektirici sebeblerle degisiklikler 
yapilmazsa verilen kararlar katidir. Yukan 
kurullarm bu kararlarmi av kurullari yerine | 
getirirler. I 

{S. Sayisi 
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na yazilmasi §arttir. Tezkerelerde, verildigi da-
irenin resmi miihrii, memurunun imzasi ve av
cmm fotografi bulunur. Her avci tezkeresini ya
nmda tasnnaga ve istenildigi zaman ilgili me
murlara gostermege mecburdur. 

MADDE 16 — Ziraat enciimeninin 15 nci 
maddesi onaylanmi§tir. 

MADDE 17 — Ziraat enciimeninin 16 nci 
maddesi onaylanmistn*. 

MADDE 18 — Av tezkeresi harclan malsan-
digma yatirilir ve orman geliri arasmda agila-
cak bir fasla irad yazilarak orman idaresine bil-
dirilir. Orman memuru bulunmayan yerlerde av 
islerini malmemurlari gbrurler. 

MADDE 19 — Av tezkereleri harglarile ce
zalardan toplanan gelirin yarisi, avciligm iler
lemesi ve avci cemiyetlerine yardim igin merkez 
av kurulunun buyruguna Ziraat bankasma ya
tirilir. 

MADDE 20 — Av islerine orman idareleri 
bakar. Ziraat bakanmm baskanligi aitmda or
man, baytar, ziraat isleri genel mudurlerile avci
lar cemiyetinin segecegi iki kisi merkezdeki av 
kurulunu kurarlar. 

Vilayetlerdeki av kurullari valinin, kazalar-
dakiler kaymakamlarm, baskanligi aitmda or
man, baytar, ziraat miidur veya memurlari ve 
avci cemiyetlerinin sececekleri ikiser kisi ile ku-
rulurlar. 

Bu kurullar senede en az dord kere toplan-
maga ve bu kanunda yazili hiikiimler hakkmda 
verdikleri kararlardan liizum goriilenlerini he-
men yukan av kuruluna bildirmege mecburdur
lar. Yukan kurullarca bir ay zarfmda gerek
tirici sebeblerle degisiklikler yapilmazsa veri
len kararlar katidir. Yukan kurullarm karar
larmi mahalli ay kurullari yerine getirirler. 
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leri tezkerenin arkasma yazrlrr. Tezkerelerde 
verildigi makamm resmi mtihrii ve imza ile av-
CTTim fotografi bulunur. Her avci tezkeresini 
yanmda tasmiaga ve istenildigi zaman alakali 
memurlara gbstermege mecburdur. 

MADDE 14— Kanunen silah tasimak sala-
hiyetini haiz olmayanlara avcilik tezkeresi ve-
rilemez. 

MADDE 15 — Kar§riikli olarak yabanci si-
yasal memurlara parasiz av tezkeresi verilir. 

Fasrl : 4 

Av i§lerinin bakimt 

MADDE 16 — Av i§lerine orman idareleri 
bakar. Ziraat vekilinin baskanhgi altmda or
man, baytar, ziraat i§leri umum mudurlerile 
her hangi bir avci cemiyetine mensub olanlar-
dan her yil igin Ziraat vekilinin segecegi iM 
zatten miirekkeb olmak iizere merkezde mer-
kez av komisyonu namile bir komisyon kurulur. 

Vilayetlerde valinin baskanligi altmda or
man, baytar, ziraat miidiir veya memurlarile 
eger o vilayet dahUinde avcilar cemiyeti varsa 
bunlara mensub olan avcilardan her yil igin va
linin segecegi iki zatten miirekkeb olmak iizere 
vilayet av komisyonu namile birer komisyon 
kurulur. 

Ziraat veMli liizum gorecegi kazalarda bun
lara miimasil kaza av komisyonlari teskiline sa-
lahiyetlidir . 

Bu komisyonlar senede en az bir defa top-

B. E. 

MADDE 14 — Adliye enciimeninin 14 ncii 
maddesi aynen 

MADDE 15 
maddesi aynen 

Adliye enciimeninin 15 nci 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince avcilik 
igin tezkere almak ancak silahla avlanacaklara 
aid olacaktir. 

MADDE 17 — Adliye enciimeninin 16 ncz 
maddesi aynen 
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MADDE 20 — Her vilayet ve kaza merkezin-
de bir avcilar cemiyeti kurulur. 

MADDE 21 — Orman, giimriik ve inhisarlar 
memiir ve bekgileri, polis, jandarmalar ve koy 
muhtarlan, ihtiyar meclisi azasi ve kby korucu-
lari ve kasaba bekgileri is,bu kanuna aykiri gi-
denleri takibe mecburdurlar. 

MADDE 22 — Biitiin av kuruUari ve avci 
cemiyetleri asagida yazili i§leri gbrurler: 

A - Soyu azalmis. veya tiikenmis, taydali av 
hayvanlarinm gogalmasi igin damizlik elde et-
mek; 

B - Zararli hayvanlarm dlduriilmesine ga-
lismak ve bunun igin siirek avian yapmak (Hii-
kumetin gerekli gonuesi iizeriue yapilan siirek 
avlarma gideulerdeu ve keudi iiriiulerini koru-
mak igin tarla ve bahgesini bekliyeu ve bekle-
teulerdeu av tezkeresi araumaz). 

0 - Av hayvanlarmi iiretici kurumlar mey-
dana getirmek. 

MADDE 23 — Avciligm ilerlemesi ve fay-
dali av hayvanlarmdan damizlik tedariM ve av 
hayvanlarinm ya§ayismi ara^tirmak igin Ziraat 
bakanligi uygun gorecegi yerlerde ( Av hay
vanlarmi arastirma istasyonlan) yapar ve bun-
lar igiu biitgesiue gerekeu tahsisati kor. 

MADDE 24 — Av hayvanlarinm lslahi ve 
iiretilmesi igin diri olarak di§andan getirilecek 
damizlik hayvanlar ve yumurtalardan giimriik 
resmi almmaz. Bunlardan Hiikumet veya imti-
yazli §irketlere aid kara ve deniz tasima arag-
larmda hizli gidisle ve en az tarife iizerinden 
para almir. Yurd iginde elde edilenler de ayni 
muameleyi goriirler. 

MADDE 25 — Devlete aid ormanlarda ve 
topraklarda av kurullarile avci cemiyetleri da
mizlik yerleri yapabilirler. Bunun igin lazim 
olan orman veya toprak ve yapilarda kullanila-
cak kereste parasiz verilir. Bu yerlerden ziraate 
elverisH bir hektar kadan bu isteri goren or-

Da. E. 

MADDE 21 — Ziraat encniimeninin 20 nci 
maddesi onaylanmistir. 

MADDE 22 — Ziraat enciimeninin 21 nci 
maddesi onaylanmistir. 

MADDE 23 — Ziraat 
maddesi onaylanmistir. 

enciimeninin 22 nci 

MADDE 24 — Avcihgi ilerletmek, faydali av 
hayvanlarmdan damizlik iiretmek ve av hayvan-
larmm yasayis bigimlerini ogrenmek iizere Ziraat 
vekilligi uygun gorecegi yerlerde av hayvanlan 
istasyonlan yapar ve bunun igin biitgesine ge-
reken parayi kor. 

MADDE 25 — Av hayvanlarinm antilmasi 
ve iiretilmesi igin diri olarak disandan getirile
cek hayvanlarla yumurtalardan giimriik resmi 
almmaz. Bunlar Hukumete veya imtiyazli sir
ketlere aid kara ve deniz tasima araglarmda hiz-
li gidisle ve en az tarife iizerinden para almmak 
suretile ta§mn\ Yurd iginde elde edilenler de 
bu yolda muamele goriirler. 

MADDE 26 — Ziraat encumeninin 
maddesi onaylanmistir. 

25 nci 
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lanmaga ve bu kanunda yazili isler hakkmda ka-
rar vermege ve verecekleri kararlan derhal yu-
karx komisyona bildirmege mecburdurlar. Bu 
kararlar yukari komisyonlarca degi§tirilinceye 
kadar muteber kalir. 

MADDE 17 — Komisyonlar yukariki madde-
lerle kendilerine verilen vazifelerden baska su 
isjeri de goriirler. 

A) Soyu azalmis veya tukenmis faydali av 
hayvanlarmm gogalmasi veya yeniden tiiremesi 
igin icap edeu tedbirleri almak, 

B) Zararh hayvanlarm oldiirulmesine galis-
mak ve bunun igin siirek avian yaptirmak, 

C) Av hayvanlarmi iiretmek igin tedbir al
mak, ve her yerde avciligi ve av cemiyetleri 
te§kilini te§vik etmek, 

MADDE 18 — Avciligm ilerlemesi ve fayda
li av hayvanlarimdan damizliik tedariki ve av 
hayvanlarmm yasamasmm arastirilmasi icin Zi-
raat bakanligi uygun gorecegi yerlerde av hay
vanlari araftirma istasyonlari ve av hayvanlari 
iiretme yerleri yapacaktir. 

MADDE 19 — Av hayvanlarmm arttirilma-
si ve uretilmesi igin diri olarak dis,aridan geti-
rilecek hayvanlarla yumurtalardan gumriik res-
mi almmaz. 

B. E. 

MADDE 18 — Adliye encumeninin 17 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 
maddesi aynen 

Adliye enciimeninin 18 nci 

MADDE 20 
maddesi ay|nen 

— Adliye encumeninin 19 ncu 
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man memuru veya bekgisinin faydalanmasma 
birakilir. 

MADDE 26 — Damizliklarm avlanmasi ya-
saktir. 

Fasil: 5 

Ceza hiikiimleri 

MADDE 27 — 21 nci maddede yazili memur-
lar bu kanuna aykiri harekette bulunanlan ya-
kaladiklan zaman suclulan tiifek, fi^ek ve av-
larile beraber en yakm karakola veya koy ih
tiyar meclisine goturiirler. 

Buralarda vaka bir zabrt varakasile tesbit 
olunur. Bu zabrt varakasma avcmm alman ttt-
feginin cinsi, markasi ve numarasi kaydolunur. 

Tufejs, fisek ve av hayvanlan zabrt varaka
sile birlikte orman idarelerine ve orman idaresi 
bulunmayan yerlerde Maliye idarelerine gonde-
rilir. Avlanilmis. olan hayvanlarm para edecek 
olanlan dairelerce satilir. Silah ve fisekler bu 
daireler tarafmdan bir hafta i§inde acilmasi 
mecbur! olan davanm kati neticesine kadar sak-
lanir. Suclu beraet ederse silah ve fi§ekleri geri 
verilir. 

Beraetlerine dair verilen kati htikmun silah 
ve fifek sahiblerme teblig olundugu tarihten 
itibaren bir yria kadar istenmeyen silah ve fi
sekler Hukumete intikal eder ve aid olduklan 
dairelere teslim olunur. Beraet eden sahis sati-
lan av hayvanlarmm bedelinden baska zarar ve 
ziyan namile bir §ey isteyemez. 

MADDE 28 — Tezkeresiz avlananlardan 
(Bes) lira, avlandiklan zaman tezkerelerini yan-
larmda bulundurmayanlardan (Bir) lira hafif 
para cezasi almnr. 

MADDE 29 — Baskasmm tezkeresile ava gi-
den ve avlanmak icin tezkeresini ba^kasma ve-
renlerin her ikisi de (yirmi) lira hafif para ce-
zasile cezalandrnlir ve tezkere battal edilir. 

24 — 
Da. E. 

Fasil : 5 

Ceza hiikiimleri 

MADDE 27 — 21 nci maddede yazili memur-
lar bu kanuna aykiri harekette bulunanlan ya-
kaladiklari zaman suglulan tiifek, fi§ek ve avla-
rile beraber en yakm karakola veya koy ihtiyar 
meclisine goturiirler. 

Buralarda vaka bir zabrt varakasile tesbit 
olunur. 

Bu zabrt varakasma avcmm alman tiifeginin 
cinsi, markasi ve numarasi yazilir. 

Tufenk, fi§ek ve av hayvanlan zabrt varaka
sile birlikte Orman idareleri ve Orman idaresi 
bulunmayan yerlerde Maliye daireleri vasrta-
sile mahalli miiddeiumumiligine verilir. Avla-
nilmis olan hayvanlarm para edecek olanlan sa-
tilrr. Silah ve fisek sahipleri beraetlerine dair 
verilen kati hiikmun kendilerine tebliginden iti
baren bir yil icmde silah ve fi§eklerini istemez-
lerse bunlar Hiikumetin sayilrr ve aid olduk
lan dairelere verilir. 

Beraet eden $ahis satilan av hayvanlarmm 
parasmdan baska zarar ve ziyan namile bir sey 
isteyemez. 

MADDE 28 — Ziraat enciimeninin 28 nci 
maddesi onaylanmi^trr. 

MADDE 29 — Baskasmm tezkeresi ile ava 
gidenler hakkmda tezkeresiz ava gidenler hak-
kmdaki biikiim tatbik olunur. 
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Ceza hukumleri 

MADDE 20 — Orman, Koy ve kzr bekgileri 
de keudi mmtakalarmda bu kanuna aykiri ha-
reket edenleri tiifek, fi§ek ve av maLzemesi ve 
avlarile birlikte yakalamaga ve bunlari en ya-
km karakola veya muhtar veya koy ihtiyar 
meclisine teslime mecburdurlar. Buralarda va-
ka derhal bir zabit varakasile tesbit olunur. 

Zabrt varakasmm tanziminden sonra suglu 
alikonulamaz. 

MADDE 21 — Tezkeresiz avlananlardan 10 
lira, avlandiklan zaman tezkeresini yanmda bu-
lundurmayanlardan 1 lira hafif para cezasi 
almir. Bu gibilerin bu hareketlerinden dolayi 
av tiifekleri aynca miisadere edilmez. 

P ^. 

MADDE 21 — Adliye enciimeninin 20 nci 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Adliye enciimeninin 21 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 30 — Kanunun yasak ettigi zaman-
larda her vakit avlanan hayvanlardan basjka av 
hayvanlarmi avlayanlardan avlanilan beher hay-
van igin asagidaki para ceazasi almir. 

DisjL geyik igin 150 lira 
Erkek geyik ve dag koyunu igin 100 » 

Karaea igin 30 » 
Yabani horoz, siiliin igin 10 » 
Keklik, tavsan igin 5 > 
Guvercin, yabani kumru, bildircm igin 2 » 
Diger hayvanlar igin 1 » 

dir. 
Siiglu avladigi disi veya erkek geyik igin pa

ra cezasrndan baska iig aya kadar hapis cezasile 
de cezalandrrilrr. 

MADDE 31 — Her vakit avlanan hayvan
lardan paska av hayvanlarmm yuvalarmi bozan, 
yuvalardan yumurtalari ve yavrulari gikaran 
veya allan Mmselerden (bes) liraya kadar para 
cezasi almir. Suglu gocuk ise ceza velilerinden 
tahsil oluniir. 

Bu sug hususi surette av hayvanlan yeti§tir-
mek iizere ayrilan yerlerde i§lenirse ceza dord 
kata gikanlir. 

MADDE 32 — (8) nci maddeye gore yasak 
edilen J'erlerde avlananlardan (on) liraya kadar 
hafif para cezasi almir. 

MADDE 33 — Onuncu madde ahkamma ay-
kiri olarak zehirle avlananlardan zarar gorenler 
iddia edecekleri tazminattan bas,ka (elli) liraya 
kadar hafif para cezasi almir ve bunlar iig aya 
kadar hapsedilirler. 

MADDE 34 — Bu kanunda gosteiilen suglar 
hakkmda miiruru zaman miiddeti iig aydrr. 

MADDE 35 — Hapis cezasmi inustelzim ol-
mayan ; suglarda muhakeme agilmadan ewel bu 
kanunda yazili para cezasmi verenler hakkmda 
takibat yapilmaz ve silah ve esyasi geri verilir. 
Tekerrtiriinde silah ve e§yasi geri verilmez. 

MADDE 36 — Bu kanunun tatbiki suretini 
gosterit bir nizamname yapilir. 

MADDE 37 — 27 biririci kanun 1297 tarihli 
zabitai saydiye nizamnamesinin 32 nci maddesin-

Da. E. 

MADDE 30 — t§bu kanun hukiimlerine gore 
avlanmak yasak edilen zamanlarda, her vakit 
avlamlmasi caiz olanlardan baska, av hayvan
larmi avlayanlardan avlamlan her hayvan igin 
asagida yazili mikdarda para cezasi almir. 

lira 

Di§i geyik igin 50 
Erkek geyik ve dag koyunu igin 30 
Karaea igin 20 
Yaban horozu, siiliin ve turag igin 5 
Keklik, tavsan igin 2 
Giivecrin, yabani kumru ve {tiger 

hayvanlar Igin 1 
Bildircm igin 25 

MADDE 31 — Ziraat 
maddesi onaylanmi§trr. 

enciimeninin 31 nci 

MADDE 32 — Ziraat encumeninin 32 nci 
maddesi onaylanmi§trr. 

MADDE 33 — Onuncu madde hiikmiine ay-
kiri olarak zehirle avlananlardan (elli) liraya 
kadar hafif para cezasi almmakla beraber bun
lar iig aya kadar hapis cezasma garptrrilirlar. 

Bu suretle avlananlar yiiziinden zarar go-
renlerin zararlan tazmin ettirilir. 

MADDE 34 — Ziraat 
maddesi onaylanmigtir. 

enciimeninin 35 nci 

MADDE 35 — Ziraat enciimeninin 36 nci 
maddesi onaylanmistir. 

MADDE 36 — Ziraat encumeninin 37 nci 
maddesi onaylanmistir. 
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MADDE 22 — Bu kanun hukiimlerine gore 
avlanmasi yasak olan hayvanlan ve belli edilen 
zamanlarda avlamlabilenleri bu zaman hricin-
de avliyanlardan avlanilan hayvanm cins ve 
miktarma gore bes, liradan yiiz liraya kadar 
hafif para cezasi almir. 

MADDE 23 — Yedinci madde hiikmiine ay-
kiri hareket edenlerden 25 liraya kadar hafif pa
ra cezasi almir. Bu su§ hususi surette av hayvan
lan yeti§tirmek iizere ayrilan yerlerde iglenirse 
verilecek ceza iki kat olarak hukmolunur. 

MADDE 24 — Sekizinci maddeye gore yasak 
edilen yerlerde avlananlardan be§ liradan elli 
liraya kadar hafif para cezasi almir. 

MADDE 25 — Dokuzuncu madde hiikmiine 
aykiri olarak zehirle avlananlardan elli liraya 
kadar hafif para cezasi almmakla beraber yn-
ca tig aya kadar hafif hapis cezasile de cezalan-
dmlirlar. 

MADDE 26 — Avlanilmasi yasak olan hay-
vanlarla mevsim haricindeki avlanilan hayvan
lan avliyanlardan ba§kalari satarsa onlar da 
avliyanlar gibi ceza goriirler. 

MADDE 27 — Muzir hayvanlarm itlafi hak-
kmdaki 393 numarali kanun hiikmii mahfuzdur. 

MADDE 28 — 27 birinci kanun 1291 tarihli 
zabitai saydiye nizamnamesinin kara avciligma 

MADDE 23 
maddesi aynen 

B. E. 

Adliye enciimeninin 22 nci 

MADDE 24 
maddesi aynen 

Adliye enciimeninin 23 ncii 

MADDE 25 — Adliye enciimeninin 24 ncii 
maddesi aynen 

MADDE 26 
maddesi aynen 

Adliye enciimeninin 25 nci 

MADDE 27 — Adliye enciimeninin 26 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28 — Adliye enciimeninin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 29 — Adliye enciimeninin 28 nci 
maddesi aynen 
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den itibaren 46 nci madde haric olmak ilzere 
miitebaM maddeler hiikiimlerile 16 nisan 1338 
tarih ve 218 sayili kanunun av tezkereleri resmi-
ne aid hUkmii ve Istanbulda av tezkereleri res-
minin tezyidi hakkmdaki 2 subat 1340 tarih ve 
404 sayili kanun ilga edilmistir. 

MADDE 38 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 39 — Bu kanunun hukiimlerini Zi-
raat, Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri yerine 
getirirler. 

MADDE 37 — Bu kanunun hiikmii yayildigi 
gtinden baglar. 

MADDE 38 — Bu kanunun hukumlerini Zi-
raat, Adliye, Dahiliye, Maliye, Nafia, tktisad, 
Gumriik ve tnhisarlar vekilleri yerine getirirler, 
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aid hiikumleri ile 11 nisan 1338 tarih ve 218 sa-
yili kanunun av tezkereleri resmine aid hukrnii 
ve Istanbulda av tezkereleri resminin tezyidi 
hakkmdaki 2 §ubat 1340 tarih ve 404 sayili ka-
nun hiikmu ile diger kanunlarm bu kanuna mu-
halif hiikumleri kaldirilmi§tir. 

MADDE 29 — Bu kanun ne§ri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 30 — Bu kanun hiikumlerini Zira-
at, Adliye, Maliye ve Dahiliye vekilleri yerine 
getirir. 

B. E. 

MADDE 30 — Adliye enciimeninin 29 ncu 
maddesi aynen 

MADDE 31 — Adliye enciimeninin 30 ncu 
maddesi aynen 

»&<i 
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S. Say 131:149 
Turkiye, ingiltere ve Irak arasmda 5 haziran 1936 tarihinde 
rnunakid hudud ve munasebati hasenei hemcivari mua-
hedesinin 2 nci fasli hukumlerinin Turkiye ile Irak arasm
da nota teatisi suretile tasdikina dair kanun layihasi ve 

Hariciye encumeni mazbatasi (1/720) 

T. C. 
Ba?veMet 2 - III - 1937 

Kararlar mUdurlugu 
Sayi: 6/656 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Turkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 haziran 1926 tarihinde miinakid hudud ve miinasebati 
hasenei hemcivari muahedesinin 2 nei fasli hukumlerinin Turkiye ile Irak arasmda nota teatisi su
retile temdidine dair Hariciye vekilligince hazirianan ve Icra Vekilleri Heyetinin 27 - II - 1937 ta-
rihli toplantismda Yiiksek Meelise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte su-
nulmustur. 

Basvekil 
/ . tnonii 

Esbabi mucibe 

Turkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 haziran 1926 tarihinde Ankarada miinakid hudud ve miina
sebati hasenei hemcivari muahedesinin ikinci fasli hukiimleri 18 temmuz 1936 tarihinde miinkazi 
olmujtur. 

Daraii hudud komisyonlarma aid bu hukumler lazim olup tamamile ortadan kalkmasi maslahata 
muvafik degildir. Ancak Turkiye ile Irak arasmda bu hususta yahud umumiyetle hudud ve iyi 
komsuluk hakkmda munzam ve mukemmel bir muahede akdi vakte muhta^tir. Binaenaleyh iki Hii-
kumet arasmda vaki olan muzakereler neticesinde oyle bir muahede aktedilinceye kadar zikredilen 
muahedenin ikinci fasli hukumlerinin notalar teatisi ile temdidi ve bu sirada icab eden tadillerin 
yapilmasi miinasib gorulmiistiir. 

Miittehid mealde olarak teati edilecek notalarm merbut suretlerinin miitaleasmdan anlasilacagi 
veghile mezkur muahedenin ikinci faslmm 13 ncii maddesi 1 nci fikrasmin sonunda yazili: «Bu ko-
misyon laakal alti ayde bir kerre ve hadisat icab ettirdigi takdirde daha <jok defa toplanir.» ciim-
lesinin yerine: «Bu komisyonun toplanma tarihi ve yerleri iki Hukumetin muvafakati ile tayin 
edilir.» fikrasi ikame edilecektir. 

Komisyonun ilk igtimama muteallik olan son fikra hazfolunacaktir. 
Hukumetimizin gerek Irak Hukumetinin, notalarm teatisi tarihinden itibaren bu temdid itilafmi 

iki sene sonra feshetmege hakki olacak ve isbu fesih ihbar olundugu tarihten itibaren bir sene mu-
teber tutulacaktir. 

Bu babda tanzim edilen kanun layihasi ilisik olarak takdim edilmis bulundugundan bu esas-
lar dairesinde notalarm teatisi zimnmda Huktimete sallhiyet verilmesi Yiiksek Biiyiik Millet Mec-
lisinin kabul ve tasvibine arzolunur. 
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Hariciye enciimebi mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encilmeni 21 - IV - 1937 

Karar No. 20 
Esas No. 1/720 

Yliksek Reislige 

Tiirkiye, tngiltere ve Irak arasmda 5 haziran 
1926 tarihinde miinakid hudud ve munasebati 
hasenei hemeivari muahedesinin 18 temmuz 
1936 tarihinde munkazi olan ikinci fasli hukum-
lerinin Tiirkiye ile Irak arasmda nota teatisi 
suretile temdidine dair olub Hariciye vekilli-
gince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 
27 - II - 1937 tarihli toplantismda Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastinlan kanun layihasi encii-
menimizin 16 - IV - 1937 tarihli toplantismda, 
Hariciye vekaleti natnma Nebil Bati hazir ol-
dugu halde tetkik ve miitalea olundu. 

Mesele iki memleket arasmdaki hudud mii-
nasebetinin tanzimi zmmmda muayyen miid-
detler zarfmda toplanmasi evvelce mukarrer 
Muhtelit hudud komisyonu ic,timamm bundan 
boyle hadisatm icab ve liizumuna talikan iki 

MADDE 1 — Tiirkiye - Ingiltere - Irak ara
smda Ankarada 5 haziran 1926 tarihinde miin
akid hudud ve munasebati hasenei hemeivari 
muahedesinin 18 temmuz 1936 tarihinde mun
kazi olan ikinci f asli hukumlerinin, suretleri mer-
but notalar dairesinde, temdidi kabul edilmi§ 
ve bu notalarm usulen teatisi i§in Hiikumete 
mezuniyet verilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mil-
teberdir. 

Hiikumet arasmda cereyan edecek muhabere 
neticesinde ve liizum goriilen zamanda toplan-
masini teminden ibarettir. 

Bu husustaki ahkami tanzim i<?m teatisi mev-
zubahs notalar Biiyiik Millet Meclisince ahdi bir 
taahhiidii tazammun eden beynelmilel bir mua-
hede mahiyetini haiz goriilmus olmakla tasdiki 
teklif edilen kanun layihasmm kabulii bilviicuh 
muvafik bulunmustur. 

Yiiksek Reislige sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. N. Katib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
II. Saka $. llden #. llden 

' Nigde Kiitahya Izmir 
K. Irdelp H. Rahmi H. Mentese 
Kocaeli Erzurum Bolu 

I. S. Yigit P. Demirhan H. Cemil 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
1. Inonii §. Saracoglu K. Ozalp 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Dr. T. R. Aras F. Agrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
8. Ankan A. (Jetinkaya C. Bayar 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. R. Say dam Rana Tarhan M. Erkmen 

HttKtTMETlN TEKLlFl 

Tiirkiye - Ingiltere - Irak arasmda 5 haziran 
1926 tarihinde miinakid hudud ve munasebati 
hasenei hemeivari muahedesinin ikinci fash 
hukumlerinin Tiirkiye He Irak arasmda nota 
teatisi suretile temdidine dair kanun layihasi 
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IRAK NOTASI 

Ekselans, 
Ankarada 5 haziran 1926 tarihinde tic. taraf arasmda imza edilmis olan Tiirkiye - Irak - tngll-

tere muahedesinin ikinci faslmm hiikmu. 18 temmuz 1936 tarihinde iniinkazi olmasma binaen, iki 
memleket arasmda komsuluk miinasebatini tanzim igin yeni ve sjimullu bir itilafnamenin akdine 
degin mezkur fasil abkammin meriyetinin, yalniz kendi aralarmda devami igin, Irak Kiralligi Hii-
kumeti ile Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumetinin arzusu bulunmasma nazaran ve Hiikumetimin vaki 
olan kararina tebean, baihsi gec,en muahedenin ikinci fasli ahkaminin, Irak Kiralligi Hukumeti ile 
Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti arasmda, 18 temmuz 1936 tarihinden itibaren, nota teatisi suretile 
ve a§agida yazili serait ve tadilat ile, meriyetinin temdid edilmesini teklif etmekle kesbi $eref 
eylerim: 

A - 13 ncii maddenin birinci fikrasimn sonunda yazili: 
«Bu komisyon laakal alti ayda bir kerre ve hadisat icab ettigi takdirde daha qok defa topla-

nir» ciimlesi asagida yazili ciimle ile tebdil olunur. 
«Bu komisyonun toplanma tarihi ve yerleri iki Hukumetin muvafakatile tayin edilir.» 
B -13 ncii maddenin, Komisyonun ilk igtimama dair olan son fikrasi hazfolunur. 
C - Notalar teatisi suretile temam olacak itilafnameyi, Irak Kiralligi Hukumeti ile Tiirkiye Ciim

huriyeti Hukumetinden her biri, notalarm teatisi tarihinden itibaren iki sene sonra feshetmek hak-
kma malik olacaktir. Yalniz mezkur fesih ancak ihbar olundugu tarihten itibaren bir sene sonra 
muteber olacaktir. 

2 — Bu teklifler hakkinda, muhterem ElcUigin 538/918 sayili ve 8 - XI I -1936 tarihli miizekke-
resinde yazildigi vecjiile, Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumetinin muvafakati hasil oldugu cihetle, benim 
notamla zati Devletlerinin buna karsi cevablan, bu giinden itibaren, bu husus icm, Irak Kiralligi 
Hukumeti ile Tiirkiye Cumhuriyeti arasmda resmi itilafi teskil edecektir. 

Ihtiramati faikamm kabuliinu dilerim Blqi Cenablari. 

BlZlM NOTAMIZ 

Ekselans, 
Zati Devletlerinin, asagidaki teklifleri muhtevi olan bu gunkii tarihli notasmi almakla kesbi 

seref eylerim. 
Ankarada 5 haziran 1926 tarihinde iic, Taraf arasmda imza edilmis olan Tiirkiye - Irak - tngil-

tere muahedesinin ikinci faslinm hiikmii 18 temmuz 1936 tarihinde miinkazi olmasma binaen, iki. 
memleket arasmda komsuluk miinasebatmi tanzim iqin yeni ve sumullii bir itilafnamenin akdine 
degin, mezkur fasil ahkammm meriyetinin^ yalniz kendi aralarmda devami iqin Tiirkiye Ciim
huriyeti Hukumeti ile Irak Kiralligi Hukumetinin arzusu bulunmasma nazaran ve Hukumetinin vaki 
olan kararina tebean, bahsi gegen nuuahedenin ikinci fasli ahkammm, Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti 
ile Irak Kiralligi Hukumeti arasmda, 18 temmuz 1936 tarihinden itibaren, nota teatisi suretile 
ve asagida yazili serait ve tadilat ile, meriyetinin temdid edilmesini teklif etmekle kesbi seref ey
lerim : 

A -13 ncii maddenin birinci fikrasmm sonunda yazili: 
«Bu komisyon laakal alti ayda bir kere ve hadisat icab ettigi takdirde daha Qok toplanir.» ciim-

lesi asagida yazili ciimle ile tebdil olunur: 
«Bu komisyonunun toplanma tarihi ve yerleri iki Hukumetin muvafakati ile tayin edilir.» 

B - 13 ncii maddenin, komisyonun ilk ictimama dair olan son fikrasi hazfolunur. 
C - Notalar teatisi suretile tamam olacak itilafnameyi Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Irak 

Kiralligi Hukumetinden her biri, notalarm teatisi tarihinden itibaren iki sene sonra feshetmek 
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hakkina malik olacaktir. Yalmz mezkur fesih ancak ilibar olundugu tarihten itibaren bir sene 
sonra muteber olacaktir.:* 

2 .— Bu teklifler hakkinda Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumetinin muvafakatini Zati devletlerrne 
teyid etmekle kesbi §eref eder ve notanizla buna karsi olan cevabimm, Tiirkiye Ciimhuriyeti Hii-
kumeti ile Irak Kiralligi Hiikunieti arasmda, bu giinden itibaren, bu hususta, resmi itilaf teskil 
ettigini dahi teyid eylerim. 1 

Faik ihtiramatimin kabuliinii dilerim Vezir iCenablari. 
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S. Say i si: 121 eek 
Deniz hastanesinin tamiri igin 1937, 1938 ve 1939 senele-
rine sari taahhude giri§ilmesi hakkindaki kanun layihasma 

dair Sihhat ve î timat muavenet encumeni 
mazbatasi (1/686) 

Sihhat ve igtimai muavenet encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Sihhat veiQtimai muavenet encumeni .19 - IV - 1937 

Esas No. 1/686 
Karar No. 6 

Yiiksek Reislige 

Deniz hastanesinin tamiri igin 1937 ve 1938 
senelerine sari taahhude girisilmesi hakkmda 
hazirlanan ve Basvekaletin 28 - I - 1937 tarih 
ve 6/261 sayih tezkeresile Yiiksek Meclise su-
nulan kanun layihasmm umumi heyette miiza-
keresindef, Konya mebusu Osman §evM Uludag 
tarafmdan is.in bir defa da Sihhat ve igtimai 
muavenet enciimenince tetkiki teklif edilmesi 
uzerine, Biiytik heyetge enctimenimize tevdiine 
karar verilmis. oldugundan bu kanun layihasi 
esbabi mucibesile beraber Milli Mtidaf aa vekaleti 
Siyasi muste§an ve Sihhat i§leri dairesi reisi ile 
Deniz mtistesari hazir bulunduklan halde okun-
du ve konusuldu. 

Ilk once bu gun tstanbulda deniz kuwetleri 
subay ve erati igin tig ytiz yatakli tarn tesek-
ktillu bir hastaneye ihtiyag bulundugu verilen 
etrafli izahatla bilindikten ve bunun Kasimpa-
sada tepe tizerindeki hastane mevkiinde bulun-
masz muvafik oldugu tesbit edildikten sonra 
yeniden bir hastane insasi yahud esM hastane-
nin tamiri mevzuu tizerinde uzun uzadiya go-
rtisuldii. tJg ytiz yatakli yeni bir hastane ya-
pilmasi igin iktiza eden bir buguk milyon lira-

nm sarfi sjimdiki halde mtimkun gorulmemekle 
beraber Deniz hastanesine sonradan Have edi-
len seksen yatakli cerrahi pavyonu ile bakteri-
yoloji ve Mmya l&boratuarlari, eczane ve sih-
hiye deposu yeni sartlari haiz bulunduklarmdan 
halile kullanilabilecekleri ve tig ytiz yataga iblag 
olunmak uzere harap bir vaziyette olan orta 
kismm, saglam oldugu bildirilen, temel ve du-
varlarmdan istifade edilerek 270 000 lira sarfile 
bunun da fennin hali hazrrma uygun bir §ekle 
konulabilecegi anla§ildigmdan Hukumetin tek-
lifinin oldugu gibi kabultine karar verildi. 

Ytice Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek 
iizere Yiiksek Reislige sunuldu. 

S. 1. M. En. Rs. N. M. M. Ka. 
Bursa Bursa Edirne 

Dr. Refik Guran Dr. Refik Guran Dr. F. Memik 

Balikesir Bursa Kayseri 
Dr. H. V. Somyilrek Dr. 8. Konuk 8. Turgay 

Malatya Ktitahya Nijfde 
Dr. H. Oytaq Dr. $akir Ediz Dr. Abravaya 

Ordu Zonguldak 
Dr. Z. N. Yalforim Dr. M. Alttok 





S. Sayisi:147 
Trabzon - iran hududu transit yolu uzerinie otobus, kam-

yon ve otomobil i§letmesi hakkinda kanun layihasi ve 
Nafia ve But?e encumenleri mazbatalan (I/760) 

3UUX 
T.C. 

Ba$vekalet 30-III-1937 
Eararlar mudurlugu 

Sayt : 6/1071 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligiae 

Trabzon - Iran 'hududu transit yolu uzerinde otobus, kamyon ve otomobil isletmesi hakkinda Na
fia vekilligince hazirlanan ve Icra Vakilleri Heyetinin 24 - I I I -1937 tarihli toplantisinda Yuksek Mec-
lise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. Inonu 

Mucib sebebler 

Trabzon - Iran hududu yolunun motorize ediknesi igin ge^en sene 3037 numarali kanunla Na
fia biiteesine (280 000) iki yiiz seksen bin liralik fevkalade tahsisat konulmustu. 

Bu hizmetin teskil ve idamesi i§in bir kanuna ihtiyae, vardi. Bundan basfca motorizasyon isani 
yapmaik ve bunu isletmek hususlarinm kara munakalatinm muhim bir kismini temin etmek itibarile 
fenni ve teknik teskilat ve vasitalara malik olan Devlet demiryollarma tevdii muvafiki miitalea 
edilmisti. Ancak Devlet demiryollarmin bu isi tedvir etmesine mevzuat hukiimleri miisaid degil-
di. Bu imaksadlan temin igin bu kanun teklif edilmistir. 

1 — Devlet demiryollarma Trabzon - Iran hududu yolu uzerinde otobus, kamyon ve luzumu ha-
linde otomobil isletmek salahiyeti verilmis ve bu isletmenin hie, bir suretle imtiyaz ve inhisan ta-
zammun etmemesi iltizam edilmis oldugundan kanunin birinei maddesi ibu esaslar dahilinde tanzim 
edilmistir. 

2 — Isletme sahasi dahilinde serebst isleyen husnsi sahislara aid diger motorlii nakil vasita-
l an mevcud bulunmasrna gore gerek nakledileoek yolcu ve bagajlar gerekse ticaret esyasi 
igin tayin edilecek nakil iicreti tarifelerinin adi gegen diger nakil vasrtalari iicretle-
rile muvazi olmasi ve bunlarm temewucatmi takiib eylemek zaruretinde bulunmasi gibi mii-
essirati da nazarc dikkatte bulundurmak icab etmesi itibarile inhisar altmda bulunan Devlet demir-
yollari nakliyatindaki tarife esaslarinm bu isletmede tatbikine imkan goriilememis ve bu tarife 
seyyaliyetini temin icjn tarifelerin Devlet demiryollan idaresince tanzim ve Nafia vekaletinee 
tasdik edildikten sonra meriyeti muvafik goriilmus ve ikinci madde buna nazaran kaleme almmistir. 

3 — Isletmenin ana hatlarmi gosteren kanunun tatbikati iqin bir talimatname tanzim etmek iize-
re Nafia vekaletine salahiyet verilimesi liizumlu goriilmus ve bu maksadla hazirlanan iiQuncu. mad-
dede talimatnamenin kanunda zikir ve tadadi icab eden hukiimlerinin esaslan tasrih edilmistir. 

4 — Otobus ve kamyon nakliyati idareye ehemmiyetli bir takim mall kiilfetler tahmil etmekte bu
lunmasrna karsi otobuslerdeki yolcu yerleri mahdud ve kamyonlarda esya igin tahsis olunacak ma-
hallerin az olmasi sebebile parasiz ve tarifeler haricinde tenzilatli yolcu ve esya nakliyatmin her 
tiirlu. §iiphe ve tereddude mahal kalmayacak sekilde katiyetle menedilmesi ve bu memnuiyetin ka-
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nunlarla jvesaiti naikliyeden parasiz ve tenzilatli istifade edenlere de tesmili dusunulmu$ ve dorduncii 
madde !bu esaslardan mulihem olmustur. 

5 — thdas olunan ve Devlet demiryollari ve limanlari uinum mudurlugii teskilatma dogrudan dog-
ruya ilihak edilen Ibu servisin memur ve mustahdemleri adi geeen umuim mudurluk memur ve miis-
tahdemleri meyanrna dalhil ibulunacaklar ve ayni hak ve vazifelere malik olacaklardir. 

Bu serviste vazife alacaklar 2847 numarali kanun hukmune taJbi hulunacaklardir. Ancak ilk de-
fa vazi&ye almaoak rniemur ve mustalidemleri 2847 sayili kanunun iieuncu maddesindeki seraite 
gore tedarike imkan olmazsa ibir defaya mahsus olmak uzere tahsil kaydi aranmaksizm ve tayin 
edilecek vazife iein ehliyet ibraz etmis olmak sartile nihayet on besinci dere-
eenin azami haddine kadar tayine Nafia vekaletine salahiyet verilmistir. Bu servisin Dev
let demiryollari idaresinin yeni yapacagi ibir is olmasi ve 2847 numarali kanumin Devlet demir-
yollarmin bu gunkii iMiyaci ve gordugti isi goz oniinde tutularak meydana getirilmis bulunmasi 
ve ihdas edilen hizmetle Devlet demiryollarmm gordiigii is arasmda farklarm meveudiyeti gibi 
sehehler tra yeni serviste 2847 numarali kanunun esaslan dahilinde memur ve mustahdem bulama-
mak ihtimalini derpis etmek meclburiyeti hasil olnras ve noyle Ibir ihtimal karsismda servisi mefluc 
toir halde birakmaimaik icin "bir tedlbir olarak ibu salaihiyet verilmistir. 

Bir zaruret neticesi olarak baremin ibir kae. derece iistunden memur ve mustahdem almak icab 
edorse ibunlarm ibarem mucifoinee normal Ibir ^ekilde girmeleri lazrmgelen derece uezrinden lhakki 
muktesebleri tanmaeak ve fazla aldrklari derece kendileri iein bir hafcki mukteselb teskil etmeye-
cektir. 

Ancak bu takdirde tekaudiye aidati hakki miifcteseb teskil edecek miktar iizerinden kesilecektir. 
Bu projenin besinci madd&si bu osaslar tebariiz ettirilmek suretile tanzim edilmistir. 
6 — Bu servisin 1937 senesinde istihdam edecegi memurlar Devlet demiryollar ve limanlari umum 

mudurlu§unun 1937 Ibutcesine idhal edilecekse de 1936 senesinde istiihdam edileceklerin biit(jede 
yeri olmadigi nazarc dikkate alinarak adi geqen idarenin 1936 htu<je kanununun ucjLncu maddesi-
ne merbnt (0) isaretli cetvele eklendigi birinci muvakkat maddede tasrih edilmistir. 

7 — 8037 sayili kanunla Trabzon - tran hududu transit yolunun motorize edilmesi iein Nafia ve
kaletine jverilen (280 000) liralik tahsisatin bu hizmetin Devlet demiryollari ve limanlari umum mii-
durlugutie yaptirilmasi uzerine ibu kanunun meriyete girecegi tarihte sarfedilmeyib mevcud olan 
bakiyesinin Devlet demiryollari (buteesine geQirilmesi ve saire gibi mali hukumleri ihtiva etmek 
uzere muvakkat ikinci madde kaleme alinmistir. 

tsletmeye nisan 1937 ayr zarfinda baslanmasi mukarrer oldugu cihetle bu kanunun mustacelen mii-
zaikeresi arz ve teklif olunur. 

Nafia, encumeni marzbatasi 

T, B. M. M. 
Nafia encumeni 8 - IV - 1937 
Ems No. 1/760 
Karar No. 13 

Ytiksek Reislige 

Trabizon - Iran hududu transit yolu iizerinde 
otobiis, feamyon ve otomobil isletmesi haklanda 
Nafia vekilligince hazirlanan ve lera Vokilleri 

Heyetinin 24 - I I I - 1937 tarihli toplantisinda 
Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun ]ayi-
hasi ve esbabi mucibesi Hiikumettcn davet edilen 

memuru hazir oldugu halde okundu. 

Trabzon - Iran hudud yolunun motorize edil-
mesindeki fayda nazan dikkate alinarak ge^en 
sene Nafia butgesine (280 000) liralik fevkalade 
tahsisat konulmustu. Bu hizmeti ifa etmek ve 
motorizasiyona aid teskilati yapmak vazifesi de 
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Devlet demiryollarina vcrilmisti. Devlet demir-
yollan idaresinin bu isleri yapabilmesi ve ieab 
eden teskilati meydana getirmesi igin bir ka-
nuna ihtiyac, oldugundan bu layiha o ihtiyaci 
karsilamak iizere hazirlandigi anlasildi. 

Trabzon-Iran hududuna kadar olan yolon muh-
telif vilayetleriniizi bir birine ve hepsini denize bi-
tistirmesi dolayisile siyasi ve iktisadi ve askeri 
krymet ve ehemmiyeti yiiksek olmakla beraber 
kom$umuz Iranm garp ile en yakin ve kisa mu-
vasala istikameti olmasi dolayisile de bu yiiksek 
ehenrasiyeti bir kat daha artmaktadir. Binaena-
leyih bu yolun 50k muntazam bir halde yapilmasi 
Hukumetin muvaffakiyetlerinden biridir. 

Iran transit yolunun nakledecegi transit es-
nm senelik miktari pek malum degildir. Dairei 
adesinin bu miktan (20 - 60) bin ton arasinda 
tahimin etmesi de buna delildir. Iran Hukume-
tile transit muamelati hususunda yapilmakta 
olan muzakerelerde henuz neticelenmemistir. Fa-
kat her halde bu yolun kisaligi, ucuzlugu, nak-
liyattaki emniyet ve gumriik muamelatinda gos-
terileeek siirat ve suhulet her halde Iran Azer-
baycaninm nakliyatinm ibiiyuk bir kismini bura-
ya Qekecektir. 

Transit yolu iizerinde isliyecek olan nakil 
vasitalari treiiler gibi muayyen zamanlarda mu
ayyen mevkilerden hareket ve muayyen zaman
larda hedeflerine muvasalat edeeeklerinden mem-
leketimizin kendi yolcu ve esyasinin da naklinde 
hususi vasita tereih olunaeagi tabii goriilmekte-
dir. Hususi vesaiti nakliyenin yoleulari adi esya-
dan daha ehemmiyetsiz olarak rahatsiz ve emni-
yetsiz nakleylemedikleri ve yolcu ve esyanin 
karma karisik olarak istif edildigi ve bir gok 
kazalann vukua geldigi goriilmekte oldugun
dan yolcu ve esya nakleden hususi vesaitin yoleu 
ve esya nakledenlerinin birbirinden aynlmasi ve 
her vasitanun ciddi surette muayene edilmesi ve ne 
kadar yoleu alaeaklarcnin tesbit ve daima kontrolii-
hem halkm emniyet ve istirahatini ve hern de 
transit nakil vasitalarile rekabeti mani olmava-
cagmdan Hukumetin bu hususta nazari dikka-
tini eelbi faydali goriildii. 

Trabzondan itibaren yolun Karakoseye ka
dar olan kismi tamamen yapilmistrr. Tahir 
Gediginden itibaren (100) kilometrelik kismi 
iizerinde de galisilmakta oldugundan yakmda 

bu kisim da ikmal olunaeaktir. 
Transit yolunun durak istasyonlari Trab-

zon - Bayburd, Erzurum, Karakose - Kizildize 
(hudud) olmak iizere takarriir etmistir. 

Bu mesafeyi otobiis, otomobil ve kamyonlar 
dort giinde katedecektir. ileride ihtiyaca gore 
ziyadeestirilmek iizere simdilik ikiser tonluk 
24 kamyon ve on tiger yoleu tasiyacak (8) oto
biis miibayaa edilmistir. Kamyonlar esyayi ti-
cariyeyi bir huduttan digerine kadar giimriik-
lerce miihiirlenerek emniyetle nakledecek surette 
yaptirilmistir. 

Biiyiik masraflarla ve ehemmiyetlerle viicude 
gelmis olan transit yolunun miiruru zamanla 
bozulmasma meydan verilmemek igin miitemadi 
tamirat postalari ve amele ve binalari teskil 
edilmis oldugu gibi her mevsimde yolun isleye-
biknesi igin de tertibat almmistir. 

Bu yolun isletme masarifi olarak iki ay igin 
(16 000) lira tahmin olunduguna gore senelik 
masrafi simdilik (100 000) liraya balig olaeaktir. 
Memleket dahili yoleu ve esya nakliyat iicretle-
rile ve postalann da siirat ve emniyet noktai 
nazarindan bu vesaiti tereih edecegi tabii bulun-
masina nazaran posta nakliytaindan almacak 
iicretle dahi masarifini koruyaeagi pek muhte-
meldir. Arzettigimiz miitaleata ve Erzurum mm-
takasmin hususiyetine ve giimriik muamelatinm 
tanzimine ve teshiline ve emniyetine mebni 
transit nakliyatinm Hukumetin elinde bulun-
masi pek liizumlu ve faydali giiriilerek kanun 
layihanin miizakeresine gecjlmistir. 

Layihanin birinei maddesi halen Trabzonla 
hudud arasinda islemekte olan hususi eshasa aid 
vesaiti nakliyenin faaliyetine meydan vermek 
ve vatandaslann hususi mesailerine mani olma-
mak icin konuldugundan muvafik goriildii. 

tkinci madde de aynen kabul edildi. 
t)Qiincii madde adli ve hukuki hiikiimleri ih-

tiva ettiginden bunlann bir talimatname ile te-
mini kabil goriildiigiinden talimatname yerine 
nizamname yapilmasi tensib edilerek madde asa-
gidaki sekilde kabul edilmistir; 

Ugiincu madde; isletme muamelatinm tedviri 
ve nakliyat usul ve sartlari ve nakliyattan mii-
tevellid zarar ve ziyan ve hasarm sureti tazmini 
ve miirsil ve miirseli ileyhlerle olan miinaseba-
tin tayini islerile tarifeler ve nakliyat sartlan-
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iia riayet etmeyenler hakkmdaki mali ve taznii-
nata dair hiikiimler bir nizamname ile tayin 
olunur. 

Dordiincii madde aynen kabul olundu. 
Be^inei madde vesaiti nakliye soforlerini is-

tihdaf etmektedir. 
1847 sayili kanunun ugiincii maddesindeki 

orta tahsil kaydi soforlerde aranilmayacagmdan 
ve soforlere on besinci dereceye kadar maas ver-
mek ihtiyaci goriildugiinden bu madde de ay
nen kabul edildi. 

Aynen kabul olunan muvakkat maddelerile 
layiha bavalesi mucibince But§e enciimenine 
tevdi buyurulmak tizere Yuksek Reislige sunu-

Trabzon - Iran hududu transit yolu uzerin-
de otobiis, kamyon ve otomobil isletilmesi hakkin-
da olub Basvekaletin 30 mart 1937 tarih ve 
6/1071 sayili tezkeresile Yuksek Meclise gonderi-
len kanun laihyasi Nafia enciimeninin anazbata-
sile birlikte encumenimize verilmis olmakla Na
fia vekili ve Devlet demiroyUari ve limanlari 
idaresi umum mdiiurii bazir olduklari halde okun-
du ve gorusuldii: 

Bu yolun motorlestirilmesi igin gegen sene 
3037 sayth kanunla nafia biitgesine 280 000 li-
ralik fevkalade tahsisat konulmutsu. Nafia ve-
kaleti bu para ile otobiis ve kamyon satm alums 
olub bunlan isletmege koyarak i§e baslamak i<jin 
bir kanuna ihtiyac, bulundugundan dolayi bu la-
yihanm sevkedildigi anlasilmis ve asli tahsisat 
vermek suretile kabul edilmis olan bu isin idare-
sine aid bir kanun yapilmasi zaruri bulundugun
dan esas itibarile kabul olunmustur. 

Eneu.menim.izin layihada yaptigi degisiklikler 
sunlardir: 

Ileride Iran Hiikumeti ile yafnlaeak anlasma 
ile isletileeek vasrtalarm hududu gegerek Irana 
kadar gidebilmeleri miimkiin olabilmek i<}in ka
nunun unvanmda Trabzon - Iran transit yolu de-

lur. 
Naf.a E. Reisi M. M. Katib 

Erzurum Kayseri Manisa 
A. 8. liter A. H. Kalag Osman 
Afyon K. Afyon K. Elaziz 

M. Goneng C. Akgm F. Z. Qiyiltepe 
Eskisehir Iqel Iqel 

A. Ozdemir II. Say dam F. Mutlu 
Izmir Isparta Kars 

8. Epikmen II. Ozdamar B. Ongoren 

Kastamonu Kastamonu Kiitahya 
S. Erkman V. hbudak 1. Dalkiltg 

Samsun 
Dr. A. Sirel 

nilmeyerek sadeee Trabzon - Iran yolu uzerinde 
otobiis, kamyon ve otomoibl isletilmesi hakkmda 
kanun denilmesi ve anaddelerin de ona gore ya-
zilmasi miinasib goriilmu§tur. 

Layihanm ugiincii maddesi nakliyatitan mii-
tevellid zararm sureti tazminini nkamnameye 
birakmaktadir. Ne gibi ahval ve muamelelerin 
mali mesuliyeti tazammun edecegi bir kanun mev-
zuu olub bunun nizamname ile tesbiti miimkun 
olamayaeagindan maddede umumi hiikumler da-
iresinde denilmek suretile bu esas muhafaza olun
mustur. 

Bundan Ibaska layiha bu teskilatta (jalistinla-
cak olanlari Devlet demiryoUan ve limanlari mie-
murlari arasma almaktadir. Halbuki is yeni olub 
her yeni is gibi bunun da bir teeriibe devresi ge-
leirecegi tabiidir. Bunlann simdilik Devlet de
miryoUan memurlari arasma alinmayarak iieret-
le galistmlmalari daha imuvafik olacagindan bu-
nu temin maksadile aid oldugu madde yeniden 
yazilmistir. 

Memur ve miistahdemin kadrosunun kanunla 
tesbiti bilahare isin icabina gore yapilacak degisik-
likleri miiskullestirecegini diisiinen eneiimenimiz 
kadronun da her yil Devlet demiryoUan butc,e-

Butge encumeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Biitge encumeni 20-TV-1937 
Mazabta No. 89 
Esas No. 1/760 

Yuksek Reislige 
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sine eklenmesi suretile iaadjfci esasmi babul et-
mis, yalniz 1936 yilma aid ikadronun tasdiki igin 
tcra Vekilleri Heyetine salaihiyet verilmigitir. 

Maddelerde yapilan diger degisiMikler kanu-
na bazi faydali kayidler ilavesi ifadelere vu-
zuh verilmesi maiksadile yapilmi^tir. Umumi He-
yetin tasvibine konulmalk iizere Yiikseik Baqkan-
liga sunuldu. 

Beis Beis V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. (jleref Ozkan Mukerrem Vnsal B. Karadeniz 

Katib 
Istanbul Balikesir Coram 

F. Oymen E. Adakan M. Cantekin 

Diyartbeikir Edirne Gumiisane 
Rii§tu Bekit F. Kaltakkiran D. Sakarya 

Manisa Mara$ Ordu 
T. Ttirkoglu A. Tirido§lu H. Talmm 

Sephan Srvas Sivas 
Naci Eldenvs R. Ba^ara Rernzi Qiner 
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HtTKtJMETlN TEKX.IPI 

Trabzon ~ Iran hududu transit yolu uzerinde oto
biis, kamyon ve otomobil isletmesi hakkmda 

kanun l&yihasi 

MADDE 1 — Trabzon - Iran hududu yolu 
uzerinde otobiis, kamyon otomobil isletme sa-
lahiyeti hi§ bir inhisar ve imtiyazi tazammun 
etmemek kaydile Devlet demiryollari ve liman-
lari isletme umum miidurlugiine verilmistir. 

MADDE 2 — Bu isletme servisinin tarif eleri 
Devlet demiryollari ve limanlarz isletme umum 
mudiirliigunce tanzim ve Nafia vekaletince tas-
dik edildikten sonra tatbik olunur. 

MADDE 3 — Nafia vekaleti isletme muame-
latinm tedviri ve nakliyat usul ve §artlari, nak
liyattan miitevellid zarar ve ziyan ve hasarm 
sureti teamini ve miirsil ve murselunilyehlerle 
olan munasebatm tayini islerile tarif eler ve nak
liyat §artlarma riayet etmiyenler hakkmdaki 
mail ve tazminata dair hukiimleri tayin eden 
bir talimatname yapilacaktrr. 

MADDE 4 — Otomobil ve otobiis ve kamyon-
larla yapilacak nakliyatta resmi veya hususi 
big bir miiessese ve sahsa muafiyet ve tenzilat 
yapilamaz. Bu hiikiim kanunlarla vesaiti nakli-
yeden parasiz veya tenzilatk tarileden istifade 
edenlere de samildir. 

MADDE 5 — 2847 sayili kanun hukumleri-
ne tevfikan Devlet demiryollari personeli me-
yanma dabil olacak olan bu servisin memur ve 
mustahdemlerini ilk vazif eye almislarmda mez-
kur kanunun iiguncii maddesindeki kayid ve 
§artlar dairesinde tedarik mumkiin olmazsa bir 
defaya mahsus olmak uzere tahsil kayidlarma 
bakilmaksizin tayin edilecegi vazife i§in ehliyet 
ibraz etmis. olmak sartile nihayet on besinci 
derecenin azamisine kadar tayinine Nafia ve-
kili mezundur. 

§u kadar ki bu suretle vaki olacak tayin, 
bidayeten girecekleri derecelere nazaran doldu-
rulmasi lazim gelen miiddetler ikmal edilme-
dikce kendileri icui miikteseb hak te§kU etmez. 

Bu kabil memurlarm tekaiid sandigi aidati 
ancak miikteseb hak teskil eden kisim iizerin-
den kesilir. 

NAFIA ENCttMENtNtN DE&I§TlRl§i 

Trabzon - Iran hududu transit yolu uzerinde 
otobiis, kamyon ve otomobil isletmesi hakkmda 

kanun layihast 

MADDE 1 
aynen. 

Hiikumetin birinci maddesi 

MADDS: 2 — 
aynen. 

Hiikumetin ikinci maddesi 

MADDE 3 —Isletane muamelatmm. tedviri 
ve nakliyat usul ve sartlari ve nakliyattan miite
vellid zarar ve ziyan ve hasarm sureti tazmini 
ve miirsil ve miirseliileyhlerle olan munaseba-
tin tayini islerile tarif eler ve nakliyat sartlarma 
riayet etmeyenler hakkmdaki mali ve tazminata 
dair hukiimler bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 4 — Hiikumetin 4 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 5 
aynen. 

Hiikumetin 5 nci maddesi 

(Sa SayiH: 147) 
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BUTQE ENCUMENtNtN DEm^TlRl§I I 

Devlet demiryollart idaresince Trabzon - Iran 
yolu iizerinde otdbus, kamyon ve otomobil i§le-

tUmesi \akk\nda kanun layihasi 

MADDE 1 — Devlet demiiryollan ve liman-
lari fyletme vaavm miidurlugii Trabzon - Iran 
yolu iizerinde hi<? bir inibisar ve imtiyazi tazam-
mun etmemek kaydile otobiis, kamyon ve oto
mobil i^letme salahiyetini haizdir. 

MADDE 2 — Isletmede tatbik edilecek tarife-
ler Devlet demiryollari ve limanlan umum mii-

durliigiince tanzim ve Nafm vekaletince tasdik 
olunur. 

MADDE 3 — t§letme muamelatmm tedviri 
ve nakliyat usul ve §artlan ve umumi hukum-
lerin mali mesuliyeti taalluk eden kaidelerine 
gore nakliyattan miitevellid zarar ve ziyan ve 
hasarm sureti tazmini ve miirsil ve miirseliin- j 
ileyhlerle olan miinasebatinm tayini islerile ta- I 
rifeler ve nakliyat-^artlarma riayet etmiyenler 
haklarmda tatbik olunacak muameleler bir ni-
zamname ile tayin olunur. 

MADDE 4 — ffletme vasitalarile nakledi-
len biitun eshas ve e$ya umumi tarif eye gore 
iicrete tabidir. Bu hiikiim nususi kanunlari mu< 
oibince vesaiti nakliyeden meocanen veya ten-
zilatli tarife ile istifade edenlerede samildir. 

MADDE 5 — Bu isletmenin memur ve miis-
tahdemin kadrolan her sene Devlet demiryol
lan ve limanlan but§esine eklenir. 

(S . Sayisi: 147) 
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Hii. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu istetmenin 
1936 mail yilmda istihdam edecegi memur, iic-
retli ve giindelikli miistahdemleri kadrolarmi 
gosteren bagli cetvel Devlet demiryollan ve 
limanlan igletme umum miidiirliigiiniin 1936 
mali yili btitge kanununun 3 ncii maddesine 
merbut «C» i§aretli cetvele eklenmigtir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu i§letmenin 
1936 mali yilmdaki iicret yevmiye ve bilumum 
masraflan kargiligi olmak iizere 3037 sayili ka-
nunla Trabzon Iran hududu transit yolunun 
motorize edilmesi igin Nafia vekaletine veri-
len 280 000 liralik tahsisattan; bu kanunun 
meriyete girdigi tarihde sarfedilmeyib mevcud 
olan kismi bir taraftan Devlet demiryollan ve 
limanlari isletme umum miidiirliigii varidat 
biitgesinde agilacak hususi bir fasla irad ve di-
ger taraftan da masraf biitgesinde (Trabzon -
Iran hududu transit yolunun motorize edilmesi 
igin) namile acilacak bir fasla tahsisat olarak 
kaydolunur. 

1936 yilmda sarfedilmeyen kismi ertesi sene 
biitcesine varidat ve tahsisat olarak kaydolunur. 
Igletmenin agiligmdan sonra elde edilecek islet
me varidati da bir taraftan irad almir ve diger 
taraftan masraf biitgesinde agilmig olan ayni 
fasla masarifi umumiye kar§iligi olmak iizere 
tahsisat olarak ilave edilir. 

Na. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hiikumetin bi-
rinci muvakkat maddesi ayneln. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hiikumetin 
iMnci muvakkat maddesi aynen. 

(S4 Sayisi : 147) 



— 9 — 
B. E. 

MADDE 6 — tgletmenin varidat ve masraf-
lari Devlet demiryollari ve limanlan isletme 
umnm mudurlugii biitcesine ithal ve memur ve 
mustahdemleri hakkmda da mezkur umum mti-
durlugun memur ve mustahdemleri hakkmdaki 
hiikiimler tatbik edilir. Ancak bu isletme kad-
rosundaM vazifelerden 2847 numarali kanuna 
bagli (1) numarali cetvelin 15 nci derecesine 
kadar (dahil) olan vazifelerde aylik iicreti yiiz 
lirayi gecmemek sartile muvakkat memur ve 
xmistahdem de kullanzlabilir. 

MADDE 7 — Icab eden duraklarda iicretli 
veya aidatli acentelikler ihdas edilir. Posta 
idaresi olan duraklarda acentelik isinin asli va-
zifelerini haleldar etmemek §artile posta memur
larma tevdiine Nafia vekili salahiyetlidir. Bu 
vazifeyi goren posta memurlarma hizmetleri 
derecesine gore Nafia vekili tarafmdan tesbit 
edilecek munzam bir ticret veya aidat verilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu igletmenin | 
1936 yili kadrolan tcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 3037 numarali 
kanunla bu i§ igin Nafia vekaletinin 1936 biit- j 
cesine konulan 280 000 liralik tahsisatla mu- ! 
bayaa edilen otobiis, kamyon ve otomobil ve j 
levazimi Devlet demiryollari idaresine devrolu-
nacagi gibi mezkur tahsisat bakiyesi de yine 
1936 biitcesinde acilacak hususi fasla tahsisat 
kaydedilerek Hazineee mezkur idareye tevdi 
edilir. 

1936 senesi igletme hasilati Devlet demiryol-
nm sarfi sjhndiki halde mumkun goriilmemekte 
ayni zamanda mezkur tahsisata Have edilir. 
Igletme masraflarile bu i§e aid diger masraflar 
bu tahsisattan odenir. Tahsisat bakiyesi ayni I 
suretle istimal edilmek iizere 1937 btttgesine 
devredilir. 

(S . Sayisr:147) 



Hii. 

MADDE 6 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hiikiimlerini yii-
rutmege Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

24-III-1937 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

/ tnbnu §. Saragoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

#. Kaya Br. T. R. Aras Dr. R. Saydam 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Artkan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Hukumetin teklifine batflt 

OETVEL 

Trabzon - Erzurum - Iran hududu transit yolu 
userinde galistinlacak otobus ve kamyonet ser-

visi iki ayhk muvakkat kadrosu 

Menmriyeti Dereoesi Aded 

t§letme amiri 
Kal&m: 

Kalem §efi 
Hareket memuru 
S. 1. Memur 
Mulhasib 
S. 2. Memur (daire) 

Isletme servisi ; 
Miifetti? 
S. 1. Ambar nmhasibi 
S. 2. » » 
Hareket memuru 
Ba$maMnist 
S. 1. §ofor 
S. 2. » 
Muavin ve kondoktor (S. 3. 
§ofor) 
Hamal 
Bek<ji 

Atelye servisi : 
Atelye mMurii 
S. 1. Ustaba§i 
S. 2. » 
Atelye i$<jisi (muhtelif) 
Atelye amelesi ve tathiratci 

6/1 

10 
14 
12 
11 
14 

8 
13 
14 
14 
11 
15 
16 

17/1 
19/2 
18/3 

6/2 
10 
11 

1 

2 
2 
2 
5 
1 

20 
18 

38 
9 
3 

1 
1 
2 

10 
5 

Na. E. 

MADDE 6 — Httkumetin altmoi maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — Hukumetin yedinci maddesi 
aynen. 
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MADDE8 
nen. 

B. B. 

Hiikftmetin 6 ncx maddesi ay-

MADDE 9 — Hukumetin 7 nci maddesi ay-
nen. 

• • « •» •• 
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S. Sayisi:150 
Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fikra ilavesine 

dair kanun layihasi ve Mill? miidafaa encumeni 
mazbatasi (1/773) 

T.C. 
Basvekdlet 12 - IV - 1937 

Kararlar mudurliigu 
Sayi : 6/1208 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1111 sayili Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fikra ilavesi hakkinda Milli Miidafaa ve-
killigince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 toplantisinda Yiiksek Meclise arzi 
kararlastirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. Inonii 

Esbabi mucibe 

Kara, deniz, hava ikuvvetlerimizin hazar ve seferde bir kisim silah, muhimmat, teghiziat, miel-
busat ve sair ihtiyaglanni daha ueuza mal etmek ve az bir masrafla Qok i§ cjkarmak ve askeri f abrika-
larin /seferde sanatkar ihtiyacini temin etmek maksadile kara, deniz, hava sanat kita ve miiesseselerile 
askeri fabrikalarma sanatkar veyahut sanata istidatli erat verilmesi gok gerekli goriilmugtur. Bu mak-
sadla 2,5 sene hizmete tabi bir harb sanayi smifi ihdasi ve bu sinifa ayrilaeak eratin miiessese erati 
gibi 6 aylik talim ve terbiyelerini piyade alaylannda gordiikten sonra miiretteb olduklan sanat 
kita veya miiesseselerine ve askeri f abrikalara verilmesi muvaf ik gorulmu§ ve askerlik kanununun 
5 nci maddesine buna gore bir fikra ilave olunmak iizere bir kanun layihasi tanzim olunmustur. 

Milli Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M.M. 
M. M. Encumeni 22 - IV - 1937 

Karar No. 33 
Esas No. 1/773 

Yiiksek Baskanliga 

1111 sayili Askerlik kanununun 5 nci mad
desine bir fikra ilavesine dair olub Milli Miida
faa vekilligince hazirlanan ve Basvekaletin 
12 nisan 1937 tarih ve 6/1208 sayili tezkeresile 
Yiiksek Meelise sunulan kanun layihasi esbabi 
mucibesile birlikte enciimenimize havale edilmis 
olmakla Askeri Fabrikalar Umum Miidurii ve 
Milli Miidafaa vekilliginden gonderilen memuru 
hazrr oldugu halde okundu ve gorusuldii: 

Kara, deniz ve hava kuvvetlenmizin silah, 
miiliimmat, teghizat, melbusat ve saire ihtiyag-
larini hazarda temin eden fabrikalarimizm, se-
feri vaziyete ge^islerinde bu giinkii mevcudunun 
bir kac, misline Qikarilmasi zaruri olan miite-
hassis isginin, bu giinden hazirlanmasi diisiin-
cesilye 2,5 sene hizmete tabi bir harb sanayi si-
mfi teskili ve bu sinifa ayrilaeak eratm miies
sese erati gibi 6 aylik talim ve terbiyelerini pi-



yade alayHarmda gordiikten sonra 2 senede mii-
retteb ol^caklari sanat kita, miiessese veya as-
keri f abrikalarma verilmesi hakkmdaki Huku-
mein esb&bi mucibesi yerinde gorulmiis ve bu 
hususta t&nzim edilen kanun layihasi encumeni-
mizce ayiien kabul edilmistir. 

Heyeti Umumiyenin nazan tasvibine arzedil-
mek iizere Yiiksek Baskanliga sunulmu§tur. 
M, M. EL Reisi M. M. Katib 

Diyarbekir Erzurum Samsun 
K, Seviikiekin §. Kogak R. Barktn 

Antalya 
C. Mengiliborii 

Elaziz 
A. 8. Ohkay 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Tekirdag 
K. Apak 

Yozgad 
C. Arat 

Balikesir 
C. Esener 

Istanbul 
Dr. H. $. Erel 

Manisa 
K. JV. Duru 

Tokad 
H. Konay 

Bilecik 
8. Bozok 

Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Sinop 
C. K. Incedayi 

Urfa 
A. Yazgan 

HtiKtfMETtN TEKLlFl 

1111 sayili askerlik kanununun be§inci maddesihe 
bir fikra ildvesi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 —1111 sayili askerlik kanununun 
beginci maddesine a§agidaki fikra eklenmi§tir: 

Harb sanayii (Kara, Deniz, Hava fabrika 
Ian) smifmda muvazzaflik miiddeti iki buguk 
senedir. 

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden rau-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icra-

ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bs. V. 
/. Inonu 

Da. V. 
§f. Kaya 
Mf. V. 

S. Artkan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. V. 
$. Saragoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

9/IV/1937 
M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Ik. V. 
G. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

\>m<\ 
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S. Sayisi: 148 
Turkiye Cumhuriyeti Hukumetile Yunanistan Kiralligi Hu
kumeti arasmda Ankarada 15 ikinci kanun 1937 tarihinde 
akid ve imza edilmi§ olan kagakgligm men ve takibi i?in 
Turk - Yunan mukavelenamesinin tasdiki hakkinda kanun 

layihasi ve Hariciye encumeni mazbatasi (1/723) 

T. C. 
Ba§vekalet 

Kararlar mudiirlugii 2-III-1937 
Sayi : 6/657 

Eiiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Turkiye Cumhuriyeti Hukumetile Yunanistan Kiralligi Hukumeti arasmda Ankarada 15 kanunu-
sani 1937 tarihinde akid ve imza edilmi§ olan kagakciligin men ve takibi igin Tiirk - Yunan muka
velenamesinin tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 26-11-937 
de Yuksek Meclise arzi kararlastirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikde sunulmustur. 

Ba§vekil 
/. Inonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Hiikumetimizle Yunanistan kiralligi hiikumeti arasmda 15 kanunusani 1937 tarihinde Ankarada 
imza edilmis, olan (Kagakciligm men ve takibi i§in Tiirk - Yunan mukavelenamesi) merbutu olan 
vesaikle birlikde Btiyiik Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. 

Bu mukavelename, kara sularmda vukua gelmekte olan kaQakciligm kar§ilikli tedbirler ile men 
ve takibini en salim ve uygun telakki edebileeek bir §ekilde tanzim maksadma matufen akdedilmi§tir. 

Hiikumetimizle Yunanistan kiralligi arasmda cari dostluk iminasebetlerinin yarattigi hava iginde 
tanmiz edilmig olan bu vesika merbutati ile birlikde kabul ve tasviblerine arzolunur. 

Hariciye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni 21 - IV - 1937 

Esas No. 1/723 
Karar No. 23 

Yuksek Reislige 

Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Yunanis- kavelenin tasdikina dair Hariciye- vekilligince 
tan Kiralligi Hukumeti arasmda Ankarada 15 hazirlanip Icra Vekilleri Heyetinin 26 - II -1937 
kanunusani 1937 tarihinde akid ve imza edilmis tarihli kararile Yuksek Meclise sunulan kanun 
olan kagakQiligm men ve takibi hakkmdaki mu- layihasi encumenimizin 16 - IV - 1937 tarihli 



— 2 — 
toplanti&nda, Hariciye vekaleti namina Nebil 
Bati hazir oldugu halde, tetkik ve miitalea olun-
du. 

Tasdiki teklif olunan muahede her iki mem-
leket kara sularmda vukua gelmekte olan ka§ak-
ciligm karsilikli tedbirlerle ve dostluk iminase-
betlerinin ieabi dairesinde men ve takibini miim-
kiin kilabilecek §ekilde ahkami ihtiva eyledigi 
gorulmus ve kanun layihasi aynen kabul olun-

mustur. 
Yiikaek Reislige sunulur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Na. Katib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hman SaJca §. llden §. llden 
Nigde Kiitahya Erzurum 

Kdmil Irdelp II. Rahmi Gilrpmar Pertev Demirhan 

Izmir Bolu Kocaeli 
Halil Mentese H. Gemil Qambel Silreyya Yigit 

HtlKtTMETlN TEKLlPl 

Tilrkiye Ciimhuriyeti Hilkumetile Yunanistan 
Kiralligi Hukumeti arasmda Ankarada 15-I-1937 
tarihinde akid ve imza edilmis olan kagakgiligm 
men ve takibi igin Turk - Yunan mukavelename-

sinin tasdiki hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — TiirMye Ciimhuriyeti Huku-
metile Yunanistan Krralligr Hukumeti arasmda 
Ankarada 15 kanunusani 1937 tarihinde akid ve 
imza edilmis ©Ian (Kaeakcihgm men ve takibi 
igin Turk - Yunan mukavelenamesi) merbutu 
olan vesaik ile birlikte kabul ve tasdik olun-
mustur. 

MADDE 2 — l^bu kanun hesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — I$bu kanunun icrasma Giim-

ruk ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bs. V. 
1. Inonii 

Da. V. 

Mf. V. 
S. Anhan 

S. t. M. V. 
Dr. R. Say dam 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. VL 

A. Qetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

26 - I I - 1937 
M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayar 

Zr. V. 
M. Erkmen 

( S . Sayis i : 148) 
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KAgAKQILlftlN MEN VE TAKlBl IglN TtJRK - YTTNAN'MUKAVEIDENAMESl 

Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi 
Bir taraftan, 

Sa Majeste Elenler Krrali 
Diger taraftan, 

Kendi topraklari iizerinde kagakgiligm meni igm lazim gelen tedabiri ittihaz etmek arzusile 
miiteharrik olarak bu husus i§in bir mukavelename akdine karar vermisler ve murahhaslari olmak 
iizere, 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi: 
Hariciye Vekaleti Uinumi Katibi Ekselans Nuinan Menemencioglunu, 

Sa Majeste Elenler Kirali: 
Yunanistanm Tiirkiyede fevkalade murahhasi ve elgisi Ekselans Raphaeli, 

tayin etmislerdir. 
Musariinileyhim, usuliine muvafik gorulen salahiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki 

hiikiimleri kararlastirmislardir: 

Madde — 1 

Yiiksek Akid Taraflardan her biri, suglularm milliyeti ne olursa olsun, kendi topraklarinda 
diger Taraf aleyhinde kagakcilik faaliyetinde bulunacak olan §ahislann veya kagak te§ekkullerinin, ha-
reketlerini menedecek liizumlu tedbirleri almayi taahhiid eder. Bunlarm faaliyeti hakkinda alacaklari 
haberleri birbirlerine bildirmegi keza taahhiid ederler. 

Bu hususta teati olunacak malumat bu mukavelenameye merbut protokolda gosterilen makamlar 
arasmda dogrudan dogruya yapilacaktir. Yiiksek Akid Taraflar, malumat verecek olan bu yerler 
degistirildigi veya yeni bir makam ihdas edildigi takdirde en kisa zamanda bir birine haber vere-
ceklerdir. Bu malumat bilhassa, suQlularm hiiviyeti, faaliyetleri sahasi, kac.akc.ilik yapdiklan e§ya, 
kullandiklari nakil vasitalan ve bunlarm tipi ve evsaflari hakkmda olacaktir. 

Madde — 2 

Yiiksek Akid Taraflar, kendi kara sularmda kanunlarma uygun olarak takib edilen ve agik 
denize kagroaga muvaffak olan kagakgi gemilerinin tevkifini temin igin ibir birlerine yardim etmegi ta
ahhiid ederler. Gemi takib eden Taraf, suglunun tevkifi igin diger Tarafm yardrmina ihtiyae. goriirse, 
bu mukaveleye merbut protokolda tayin ve zikredilen i§aretler ile yardim isteyecektir. 

Tevkif edilen gemiler, miirettebat ve yiikleri ile beraber, kara sularmdan kagtiklan Yuksek 
Akid Tarafm makamatma teslim edileceklerdir. 

Madde — 3 

Yiiksek Akidlerden her biri, diger Taraf iilkesinde monopola tabi veya idhali memnu e§ya i§in 
diger Taraf arazisine gotiiriilmek iizere istenecek ihrac miisaadesi vermemegi taahhud eder. Yuksek 
Akidler gerek kendi tilkelerinden birine gerek Ege denizinde sahili elan u§iineu bir devlet arazisine 
goturulmek iizere yukarida zikredilen e§ya i§in vaki olacak bu nevi talebleri birbirine bildirmegi 
keza taahhiid ederler. Yiiksek Akidler arazisinde idhali memnu veya monopola tabi e§yanm bir 
listesi bu mukaveleye ili§tirilmi§tir. (tlisik : 1) 

Yiiksek Akidler, bu listede vaki olacak degi§iklikleTi vaktinde birbirine bildireceklerdir. 

Madde* — 4 

Yuksek Akid Taraflar, Ege denizinde bulunan limanlardan bu denizdeki Yuaan adalarma, ve 
bu adalardan mezkur limanlara gotiiriilecek giimriikden usulii iizere ge§mis esyanm ihrag mevkii giim-
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rugiince tanzim ve geminm kapdanmm ismiiii, tonilatosunu ve hamulesini beyan eden tasdikli lis-
teleri her on giinde birbirine gondermegi taahhiid ederler. 

Madde — 5 

Yuksek Akidler, Ege denizindeki Tiirk limanlarmdan Yunan adalarina ve bu adalardan mezkur 
denizdeki Tiirk limanlarma seyriisefer edecek olan gemilerin sihhiye patentalarma, gemi yiiklii ise, 
e§ya manifestolarmm muhteviyatini kisaca kaydetmegi taahhiid ederler. Eger gemi limandan hamu-
lesiz Qikiyorsa keyfiyet gene mezkur patentaya kaydedilecektir. 

r Madde — 6 

Bu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameler miimkun olan siiratle Atinada teati olunacaktir. 
Miiddeti bir sene olacak ve tasdik keyfiyetini Yuksek Akidler birbirine bildirdikden bir ay sonra 
meriyete gireeektir. Bu miiddetin hitamindan uc. ay ewel feshedilmezse bir senelik yeni bir devre 
i§in tecdid edilmi§ addolunacaktrr. 

Keyfiyeti tasdik ederek murahhaslar bu mukaveleyi imzalamislardir. 

Ankarada iki niisha olarak 15 kanunusani 1937 tarihinde yapildi. 

Numan Menemencioglu Raphael 

IMZA PROTOKOLU 

Bu giinkii tarihli mukavelenin imzasi esnasinda Yuksek Akidler, bunun bazi maddelerinin tat-
bik sartlarini asagidaki hukumler dairesinde tavzih etmege karar vermislerdir: 

1 - nci maddeye miiteferrian: 
Mahimat teatisi, asagidaki makamlar arasmda yapilacaktir: 

Tiirk inakamlari : 

Gumruk muhafaza kumandani 
Umum giimriik muhafaza kumandani 
Ege denizi Gumruk muhafaza kumandani 
Giimruk muhafaza kumandani miidur muavini 
Gumruk muhafaza kumandanligi sube sefi 
Giimriik muhafaza kumandani 

, Gumruk muhafaza kumandani 
Gumruk muhafaza kumandani 
Gumruk muhafaza kumandani 
Gumruk muhafaza kumandani sube sefi 
(Haritaya miiracaat) 

Yunan makamlan 

Maliye Nezaretinde kagakciligin takibi dairesi Atina 
Maliye Nezareti tsubesi; Kolokotrronie sokagin da No. 116 Pire 

Kadikoy (Dikea) Gumruk mudiiru. 
Nea oresteas Gumruk miiduru 

Ankara 
Istanbul 

Izmir 
Karaagag - Edirne 

Enez 
Ayvalik 

Qesme 
Kusadasi 

Karine 
Uzunkoprii 
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Kuleli Burgaz (Pithion) Giimriik mudiirii 
Dedeagag (Aleandropolis) Giimruk miidiiru 
Midilli Giimriik mudiiru 
Sakiz Giimruk miidiiru 
Vathy (Sisam) Giimriik miidiirii 
Figani (Sisam) Giimruk miidiirii 
Aralarmda malumat teaii edecek olan kiigiik makamlarm bulundugu yerleri gosterir bir harita 

bu mukaveleye ilistirilmistir. 
Yiiksek Taraflar, bu malumati teati etmek i<jin miinasib goreeekleri vasitalari kullanacaklar ve 

muhaberatta fransizcayi istimal edeceklerdir. 
Telgrafla muhabere yolunu tercih ettikleri takdirde aralarmda miistereken kabul edecekleri hn-

susi bir kod kullanacaklar ve bunu yukanda zikredilen makamlara gondereceklerdir. 
Bu kod, alti ayda bir degistirilecektir. Mezkur kodun tanzim ve tabi igin yapilacak masraf 

Yiiksek Alddler arasmda yari yanya tesviye edilecektir. Yiiksek Akidler, malumat eristirmek icjn 
kuriye gondermege liizum goriirlerse bunlar Giimriik veya Muhafaza kumandanligi memurlari ara-
sindan segilegeklerdir. Bu kuriyeler sivil kiyafette seyahat edeceklerdir. 

Yiiksek Akidler, bu kuriyelere, ilisjk (A) modeline uygun hiiviyet varakalari vereeeklerdir. 
Yiiksek Akidler, kuriyelerine verecekleri hiiviyet varakasmm bir e§ini evvelden birbirine gonde-

recekler ve bunun viisulii digeri tarafindan bildirilmesi iizerine hiiviyet varakasmm aslini kuriyeye 
vereeeklerdir. Yiiksek Akidlerden birinin diger Taraf iilkesine giren kuriyeleri, hiiviyet varaka-
smdan ba§ka yukanda zikredilen makamlarm biri tarafindan usulii iizere verilen ve iligik (B) nio-
deline uygun bir seyahat vesikasmi hamil bulunacaklardir. Umumi nakil vasitalarmdan ba§ka su-
retle seyahat edecek olan kuriyeler, digerinin iilkesine giine§in batmasindan ewel varmi§ olmasi 
lazimdir. Kuriyeler, yalniz yukanda zikredilen makamlar tarafmdan usulii vechile imzali ve mii-
hurlii evrak veya mazruflarm irsali ic,in kullamlacaktir. Kuriyeler, diger Akid Tarafin iilkesindeki 
ikametleri miiddet^e nezdine gonderildikleri makamm emrinde bulunacaklar ve avdet miisaadesi ver-
mek yalniz bu makama aid olacakdir. Mezkur makam, seyahat varakasim kuriyenin geldigi ve 
gittigi tarihi kaydederek vize edecektir. 

Hiiviyet varakasmm Yiiksek Akidlerden biri tarafmdan geri almmasi halinde, keyfiyet derhal 
diger Tarafa bildirilecektir. 

2 nci maddeye miiteferrian: 
Anlama ve yardim talebleri isaretleri su sekilde olacaktir: 
Giindiiz: 
Biiyiik direge Devletin kiigiik bir bayragi ve beynelmilel kod'un (A. M.) harfleri. 
Gece: 
Biiyiik direge kisa mesafeli lie, isik, diregin en iistiindeki ilk iki isik yesil sonuncusu kirmizi. 
Hava fisekleri: 
Birer dakika fasila ile iki yesil, bir kirmizi. 
Bu isaretleri alan Taraf memurlari ayni isaretleri tekrar ederek (Goriildii) eevabmi vereeek

lerdir. 

Ankarada 15 kanunusani 1937 tarihinde iki niisha olarak yapildi. 

Numan Menemencioglu Raphael 
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A - Model! 

Fotograf 
Merkez makamimn muhiiru 

Kuriye hiiviyet varakasi 

Kagakgiligm men ve takibi hakkmdaki Tiirk - Yunan mukavelesinin 1 nci maddesine uygun ola-
rak Bay (iskn) (soyadi) verildi. 

(yer) (tarih) 

Sahibinin imzasi Imza 

B - Modeli 

Seyahat varakasi 

Huhusi vazife ile (gidecegi makamm is mi ve yeri) nezdine gitmekte olan ve 
numarali hiiviyet varakasi ile mazrufu hamil olan kuriye (iskn) 
(memuriyet) e verildi. 

(Tiirkiye Oiimihuriyieti veya Yunan Kiraliyeti miilki ve askeri memurlan ile (Tiivkiye Ciimhu-
riyeti veya Yunan Kiraliyeti) askeri ve miilki memurlarmdan kendisine ihtiyag halinde yardimda 
bulunulmasi riea olunur. 

(yer) (tarih) Makamm imzasi ve miihurii 

Yunanistana idhali memnu e§ya ve mevad listesi -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

— Balik yumurtasi turgusu (Boutarque) 
— Ya§ meyve ve emsali (Limon miistesna) 
— Kuru meyve veya komprime meyve ve 
— Tombak 
— Supiirge otu (Paille a balais) 
— (Soya) tohumu 
— Ay qiqegi tohumu 
— (Mige) tohumu, (Colga) tohumu 
— Susam pati 
— (Copra) 
— ftziim §rrasi 
— t)ziim mamuliinden yapilan raki 
— (Saccharine) 
— Kakao 
— Mutbak tuzu 
— Kesme ta§ (Tugla) 
— Tenviratta kullanilan benzin 
— tTziim mamuliinden yapilan yag 

emsali (Hurma 

ve emsali 

(Eau 

• 

(Huile 

de vie de marc) 

miistesna) 

de marc de raisin). 
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19 — Pul imaline mahsus kagid 
20 — Sigara kagidi, kitab kafidi, mektub kopya kagidi. 
21 — lyi cins mektub kopya kagidi icin buyiik defterler 
22 — §ark halisi ve taklidi 
23 — Otomobil karosorisi 
24 — Her nevi kibrit ve alay fi§ekleri 
25 — Qakmak 
26 — Oyun kagidi 
27 — Silahlar 
28 — Kinin (13 temmuz 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan uyu§turueu maddeler istihsa-

linin tahdidine miitedair beynelmilel itilafnamede muharrer uyu§turucu mevaddin idhali 
de memnudur) 

29 — Filoksera hastaligmi yapabilecek nebati mevad 
30 — Makedonya ve Trakyadan getirilenlerden maada, (Hesperide") yemi§ler 
31 — Patates (Bazi ahvalde ve muayeneyi miiteakib idhaline miisaade olunur) 
32 — Kabugu Qikarilmamis, pamuk ve dezenfekte edilmemis. pamuk tohumu (Dezenfenkte edil-

mi§ pamuk tohumunun idhali Makedonya ve Trakyadan memnu olub Yunanistanm di-
ger havalisinde memnu degildir) 

Turkiyeye idhali memnu e§ya ve mevad listesi 

1 — 21 mayis 1321 tarihli muayenei srlihiye nizamnamesinin 17 nci maddesinde gosterilen ve 
eczayi nariye imal ve istihsaline salih olan klorat do potas ve klorat do sud ve nitrat do potas ve 
nitrat do sud ve pikratlar ve nitro gliserin ve kalmi f oton ve emsali mahsulati kimyeviye. Tebabet 
ve sanayide kullanilan saf klorat do potas ve klorat do sud ve nitrat do potas ve nitrat do sud'un 
ve nitro gliserinin yiizde bir mahlulii kullisinin ve fantatis andika huMsasinm ve her nevi tiiberku-
ulinin idhali serbesttir 

2 — Evsafi tibbi kodekse mugayir tibbi pamukl-ar 
3 — Idrofilli pamuklarla gazlerin hariei ambalajlan iizerinde amili olan fabrikanin isim ve ad-

resile memlekete idhal eden acza tiiccari veya koimisyoncunun ismi yazili bulunmadigi ahvalde. 
4 — Kapali siselerde olmryan gaz iyodoform paketleri 

• 5 — Serum antitetanik ve serom ve §arbon, sem tomatik 
6 — B-eyaz renkte olmiyan kinin komprimeleri 
7 — Fransiz fabrikalari tarafindan saraplara katilmak ve harigte satilmak tizere imal edilip ter-

kibati malum bulunmryan stral eukasya, blokradium gibi fantazi maddeler 
8 — Itnyatcilikta kullanilan stearopten 
9 — Tebabette kullanilan 1920 sencsi kodeksinde musarrah olan miyari mahsusla muayene-

sinde riisub ve bulaniklik izhar eden bikarbonat do sud 
10 — Burjon maden suyu 
11 — Amerika asid asetil salisilik komprimeleri 
12 — Boyali veya suni safranlar 
13 — Defka markali ampuller 
14 — Sakarin 
15 — Balds otu 
16 — Mahlut unlar 
17 — Boyali kahveler ve magsus Qaylar 
18 — Miiskirat ve mesrubati kiiuliye (asid salisilik katilmis ve telvin kudretini tezyid igin mu-
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zirussihhaj olacak derecede onevaddi muzirra ilave edilmis.) 

19 —i- Tortulu ve kodeks seraitine tevafuk etimeyen Fransiz manmlatindan (Zifrer G-ifrer; (Ex-
trait flui^e de quinquina) markali kinakma hulasasi seyyalesi 

20 — Melas (seker tortusu), (ispirtonun maddei iptidaiyesinden olmasma ve ispirto inhisara 
tabi bulunmasma binaen) 

21 — Anetol 5608 numarali ve 20 - IX -1937 tarihli Heyeti Vekile kararile 
22 — Pamuk kozasi, gekirdegi, gekirdekli veya gekirdeksiz pamuk veya pamuk fidani ve ak-

sami nebatiyesi 
23 — Yas ve kuru asma kutiigii, ve koku ve Qubugu ve yapragi velhasil yas ve kuru iizum ve 

koruktan maada kaffei aksami ve baglarda miistamel herek, sepet ve kiife ve bunlarm sargi ve 
baglari, floksera yumurtasi ve siirfesi ve her ne sekilde olursa olsun nebati ve adi giibre ve 
toprak 

24 — Menseleri Japonya olan tiras firgalari 
25 — Yonca tohumu. 
26 — Hastakkli bugdaylar 
27 — tpekbocegi tohumu 
28 — Hustahzar afyon 
29 — Esyayi askeriye 
30 — Bilumum sifre makineleri 
31 — ]Eski bakir paralar 
32 — Sikke seklinde gigekli mangirlar 
33 — Giimiis ve sair madenden meskukati eenebiye 
34 — Turk ve eenebi sikke ve ziynet altmlari taklidleri ve tedavulu gayri memnu altmdan 

gayri meskukati eenebiye ve kavaimi nakdiye ve eenebi piyango biletleri 
35 — Tiirkiyede yapilmis esyaya mevzu damgayi taklid ederek getirilen eenebi mamulat ve 

masnuati 
36 — Haci Cemal damgali sabunlar 
37 — Beyaz biberler 
38 — Edeb ve haya ve ahlaka mugayir muharrerat, resimler, hakkak resimleri, boyali resim-

ler, matbiiia, tesavir, ilanat alameti mahsusa fotografile ve sinema filimleri ve saire 
39 — Hukikneti sakita hanedani azasmm resimlerini havi mektub zarflan ve evraki saire 
40 — Kara ve deniz ve hava harb teehizatma miiteallik olub eshas tarafmdan istimali memnu 

olan harb vesaiti 
41 — Uyusturucu maddeler (eczayi tibbiyede kullanilan miktar miistesna) 
42 — Hastalarm hararetini ol^mege mahsus derece (yapildiklan mahaller Hiikumetince kont-

rol edilmis olduklarina dair musaddak sahadetnameleri bulunmayanlar.) 
43 —• Beyaz kopya kagid ve defterleri 
44 — Sigara kagidi, kap ve kutusu ve etiketi. (Inhisar idaresi getirebilir.) 

Idhali inhisar altmda bulunan e§ya ve mevad 

1 — Her nevi barut ve patlayiei maddelerle bunlarm kapsiil, fitil gibi teferriiati ve kullanilmasi 
yasak oinlayan tabancalar, fi§ekleri, miistahzar olan ve olmayan av fi§ekleri ile av malzemesi 
ve av sa^inasi ve potas kuherQilesi 

2 — Kismen veya tamamen i§lenmi§ kibrit ve zurufu ile alev, kivilcim ve hararet Qikararak her 
hangi biri maddeyi tutusdurmak iqin kullanilan miistail maddeli veya fitilli her nevi gakmaklar ve 
suni gakmak taslan, kibrit ve gakmak yakmaga mahsus her nevi makina, alat ve edevati 
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3» — Ispirto ve ispirtolu ickiler, - §arap, bira ve her nevi likor de dahil - (Koionya sularc, kma-
kinali sular ve bunlara mumasil ispirtolu itriyyattan ispirto derecesine gore resim almarak idhal 
olunur) 

4 — Tutiin, tombeki, sigara, sigar, enfiye, agiz ve pipo tutunii, nikotinli olub tiitiin gibi kulla-
nilaeak biliimum otlar 

5 — Her nevi oyun kagidi 
6 — Tuz 
7 — Telsiz telgraf makinesi 
8 — I<jine atilan para ve saireye mukabil otomatik surette tartan veya muayyen e§yayi otoma-

tik tertibatla gosteren makineler 

9 — Ham afyon, tibbi afyon, niorfin ve butun milhleri ve uzvi hamizlarla kiiulii cezrilerile bir-
leytirilmesinden miitelmssil biitun eteHeri ve bunlarin milhleri ve ham kokain ile kokain, ekgonin, 
tropo kokain ve bunlarin milhleri ve dikodit, dilodit, okodal, asedikon ve bunlarin kimyevi ter-
kiblerinde bulunan maddeler ve bu cisimlerin Iktisad ve Sihhat ve Ie,timai muavenet vekaletlerince 
frayin olunacak mtistahzarlan 
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