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mazbatalan (3/218)
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2 — Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki 2777
sayili kanunun 6 nci maddesinin tefsirine dair
Basvekalet tezkeresi ve Biitge enciimeni mazbatasi (3/383)
173:176
3 — Bazi maddelerden istihlak vergisi almmasi hakkmdaki 2731 sayili kanunun 1 nci mad*
desinin 5 nci fikrasmm tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Giimruk ve inhisarlar, Iktisad, Maliye ve Biitge enciimenleri (mazbatalan
(3/257)
176:180
4 •— Kazan? vergisi kanununun 3 ncii maddesinin 5 ve 21 nci fikralarmm tefsirine dair
Basvekalet tezekeresi ve Iktisad, Maliye, Btit$e ve Adliye enciimenleri mazbatalan (3/138. 180:181
5 — 22 temrouz 1931 tarih ve 1871 sayili
kanunun 2 nci maddesinin
tadili hakkmdaki
2442 numarah
kanunun 1 nci maddesinin degistirilmesine dair 1/568 sayili kamm layihasile
Gtimii§ane mebusu Edib Servet
Toriin, 2442

Sayifa
sayili kanunun 1 nci maddesinin (G) fikrasmm
tefsirine dair 4/13 sayili takriri ve tktisad, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalan
181
6 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, arzu*
hal enctimeninin 19 - IV - 1937 tarihli hiaftaMc
karar cetvelindeki 742 sayili kararinm -Umumi
Heyette miizakeresine dair takriri ve Arzuhal
enciimeni mazbatasi (4/46)
181:185
7 -— thtiyat zabitleri ve ihtiyat askerf meimurlan kanununun 23 ncii maddesinin degistirilmesine ve 29 ncu maddesine bir fikra* eklenimesdne dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa
enciimeni mazbatasi (1/826)
18&:187,215
8 — Eregli girketinden alinan liman, demiryolu ve madenlerin Kozlu ve Kilimli demtryollarraun i§letilmesi ve havzadaki deniz isleidnin inhisar altma almmasi hakkmda kanun layihasi
ve Iktisad, Nafia, Maliye ve Biitce enciimenleri
maabatalan (1/795)
187:191,193,215,216:219
9 — Gogmenlere ve imiihtas ciftgilere tohumluk ve yemeklik dagrtilmasi hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Sihhat ve igtimai
muavenet,
Maliye ve Biitce
enciimenleri
mazbatalan
(1/645)
191:198,206,215,216:222
10 — Giimriik ve inhisarlar vekaleti teskilat
ve vazifeleri
hakkmdaki 2825 sayili kanuna
bagli kadro cetvelinde degisiklik
yapilmasma
dair kanun layihasi ve Giimriik ve inhisarlar ve
Biit$e enciimenleri mazbatalan (1/813)
193
1 1 — Hava miidafaa genel komutanbgi teg kili ve vazaifi hakkmda kanun layihasi ve Milli
Miidafaa ve Biitce enciimenleri
mazbatalan
(1/817)
193:206
12 ~ - Hayvanlarm bulaaici
hastaliklanna

Sayrfa
kargi miicadeleye dair beynelmilel mukavele ile
hayvanlann, etlerin ve mengei hayvan olan diger mahsuierin transitine dair beynetoailel imukavelenin ve (Et ve et mustahzarlarmdari; taze
hayvani mahsulat ve siitten sikanlanlardan bagka) olan imahsullerin ihrac. ve idhaline- dair beynelmilel mukavelenin tasdiki
hakkinda kanun
layihasi ve Hariciye ve Ziraat enciimenleri mazbatalan (1/712)
206:207,208,215,222:225
13 — Istanbul tfniversitesinin
muvazenei
umumiyeye almmasina dair olan 2467 sayili kanunun bazi maddelerinde degigiklik
yapilmasi
hakkindaki 2928 numarah kanunun 2 nci imaddesinin degigtirilmesine dair kanun layihasi ve
Butqe enciimeni mazbatasi (1/878)
207
14 — tstiklal harbi malullerine verilecek para
mukafati hakkinda kanun
layihasi ve B1it§e
enciimeni mazbatasi (1/770)
207:208
15 — Marag imebusu Alaettin Tiridoglunun,
iiniversite kadrosuna dahil kiirsiilere tayin olunanlann maaglanna dair kanun teklifi ve Btttce '"""enciimeni mazbatasi (2/56)
208
16 — Milli Miidafaa vekaleti hava kismrnda
ttcre1ie-$a1f$Bn ucu§ muaHimle^ri maaglan hakkmdaki 2Pf§P7 saysh
kanuna ek kanun layihiasi
Sfe Btttge enciimeni mazbatasi (1/856) 20^,215^225i228
17-"-^ Refemf devalr ve nrftessesat He Devlete^aiu' Mare ve §irketlerde ve menafii uwttmiiyeye-Hadim niuesseselerde
bulimdurulabifecek
vesaM naWiye hakkmdaki
kanuna ek kairan
IfeyMiasi ve Milli Miidafaa ve Btttce encumenleri
mazbatalan (1/820)
208:209
18 — Vilayetler ^vinin tesisat ve mefrusati
icin geleeefc senelere sari taahhudat icrasma dair
kanun layihasi ve Btttce enciimeni mazbatasi
(1/759)
209,2151228:231
19 — Kan gtitme sebebfle
iglenen katiller
hakkinda kanun
layihasi ve Adliye enciimeni
mazbatasi U/S26)
2W:211
20 — Tttrkiye Ciimhuriyeti ile ttalya Kiral-

Sayrfa
hgi arasinda 29 ilk kanun 1936 tarihinde Romada imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasinm ve bunlarm iligiklerinin tasdikina dair kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad encumenleri mazbatalan (1/689) 211,
212,215,232:235
21 — Anadolu demiryolu ve Haydarpaga li«nani girketleri eshaim,, itahvil ve mttmessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mttbadelesine ve amortisman sandigi hakkmdaki 2794 numarah
kanuna bazi hukttmler
ilavesine dair olan 3136 sayili kanuna ek kanun
layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/868) 211:
212,215,238:241
22 — Pellet demiryollannin
ihtiyaci olan
muharik ve mtiteharrik edevatin siparigi i§in
16 000 000 liraya kadar taahhtid yapilmasma dair
kanun layihasi ve Btttce enciimeni
mazbatasi
(1/872)
212,2115,235:238
23 — Devlet memurlan maagatimn tevhid ve
teadttltt hakkindaki kanuna merbut cetvelde bazi tadilat yapilmasma dair olan 2006 sayili kanuna iligik (1) sayili cetvelde degigiklik yapil^
masi hakkmda kanun layihasi ve Gttmrttk ve inhisarlar ve Btitge
enciimenleri
mazbatalan
(1/869)
212
24 — Xoy egifbmenleri hakkinda kanun layihasi ve Maarif, Ziraat, Bahiliye ve Btttce enciimenleri mazbatalan (1/862)
213
25 — Kttsttk Menderes nehri ile tabilerinin
islahi hakkmdaki 2246 sayili kanuna ek kanun
layihasi ve Btttce enciimeni mazbatasi (1/870) 213:
214
26 — Stimer bank sermayesine 15 000 000
lira ilavesine dair kanun layihasi ve Iktisad, Maliye ve Btttce enciimenleri mazbatalan (1/762) 214,
215,241:244
27 -1— Tahranda yapilacak sefaret ibinalarile
tefrigati icin sari taahhud icrasma dair kanun
layihaei ve Btttge encttmseni nrazbatesi- (1/864) 214:

1 — SABIK ZABIT HULASASI
Suriye dahilinde vukua gelen zattirrieli veba vakalari iizerine alman tedbire dair Sihhat ve ictimai muavenet vekilinin beyanati dinlendikten sonra*.
Tesviki sanayi kanununun iki maddesinin tadiline,
Gedikli erbaglan membalarma dair kanuna ikr
madde eklenmesine,
Deniz yardim ve kurtarma sjerine miitedair beynelmilel mukaveleye iltihaka,
Telsize,
Ticaret gemilerine kar§i denizalti gemilerinin hareketlerine dair proseverbale iltihaka,
Ankarada bir Tib fakultesi tesisine,

Be§ kaza tegkiline,
Maden ocaklarmda kadmlarm cahstinlmasi hakkmdaki mttletlerarasi mukaveleye iltihaka,
Maarif vekaleti prevantoryom ve sanatoryomuna,
Maarif vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna bazi maddeler eklenmesine dair kanun layihalan kafoul edilerek cuma giinii toplamlmak
iizere inJkad bstirildi.
Baskan vekili
Hilmi Uran

Katib
Tokad
S. TevfHc Genca

Katib
Coruh
Mi Zirti

2 — HAVALE ED1LEN EVRAK
Layihalar
1 — Sancagin miilki- tamamiyetini tekeffiik, Tiirkiye - Suriye hududunun tentiame dair muahede ve
anlagmanm ve bunlar ile beraber imza ve teati olunan beyanname, mektub ve protokollerin tasdiki hakJunda kanun layihasi (1/879) (Hariciye encttmenine)
Mazbatalar
2 — Askert ve miilki tekaiid kanununa ek kanun
nun layihasi ve Milli Miidafaa, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalan (1/851) (Ruznameye)
3 — Ankara ve civan su testoatmm tamamlanmasi
icjn 260 000 liranm sarfman mezuniyet verilmesi hakkmda kanun layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi (1/877) (Ruznameye)
4 — Bugdayi koruma kargihgi kanununun bazi
maddelerini dejjpstiren 2643 sayih kanunun 5 nci maddesinin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Iktisad, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalan
(3/377) (Ruznameye)
5 — £tfk cocuklu hakimlere verilecek yardim paralarile ikramiye hakkmda kanun layihasi ve Biitce
enciimeni mazbatasi (1/874) (Ruznameye)
6 — Dahili istihlak vergisi kanununa miizeyyel
2448 sayih kanunda degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasi ve GiimttrUk ve inhisarlar ve Biitce enciimenleri mazbatalan (1/866) (Ruznameye)
7 — Pevlet memurlan ayliklarmm tevhid ve teadiilihre dair ohm kanuna bagh 2 numarah cefvelin
Maarif vekaleti kismmda degigiklik yapilmasi hakkmda kanun layihasi ve Biitce enciimeni mazbatasi
(.1/878? (Ruznameye)
8; — Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan
memur ve miistahdemlerin maa§, iicret ve tahsisatlarmUL tediye amseti hakkmdaki kanunda degifiklik
yapdmasma. d*ir 1/592 sayih. Jsanun laynasi ve Ma«
liyeenfitimeni mazbatasile miafatm tevhid ve teadtilit
hakkmdaki 1452 ve 1498" sayih kanunlara ek 1843 sayili. kanunun. 2 nci: ve. 4^ neat maddelerinin degjgtirilmesitte dair 1/657 numarah kamm layihasi ve Biitce
enciUnent mazbatasi(Ruznameye)

9 — Giimruk tarife kanqnunu degjstiren 2235 sa>
yih kanuna bagh cetvelin 695 B, C pozisyonlarmda
yazili resimlerin indirilmesi hakkmda kanun layihasi
ve Giimruk ve inhisarlar ve Biitce enciimenleri mazba*
talari (1/867) (Ruznameye)
10 — Kazan$ vergisi hakkmdaki 2385 sayih kanun*
la 1890, 1980 ve 2882 sayih kanunlarda degigiklik
yapihnasma dair kanun layihasi ve Iktisad, Maliye*
Adliye ve Biitce enciimenleri mazbatalan (1/830)
(Ruznameye)
11 — Muamele vergisi kanununun bazi maddelerininn degistirilmesi ve bu kanuna bazi maddeler eklenmesi hakkmda kanun layihasi ve Iktisad, Maliye ve
Biitce enciimenleri mazbatalan (1/832) (Ruznameye)
12 — Samsun srtma miicadelesi sihhat memurlarmdan Abdiissamed Seckin hakkmda Arzuhat ve
Adliye enciimenleri mazbatalan (5/40) (Ruznameye)
13 — Sancagm miilki tamamiyetini tekeffiile, Tiirkiye - Suriye hududunun teminine dair muahede ve
anlasmanm ve bunlar ile beraber imza ve taati olunan
beyanname, mektub ve protokollerin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasi
(1/879) (Ruznameye)
14 — Tiirkiye ve Misir Hukumetleri arasmda 7 nisan 1937 tarihinde isftt&Unan destluk ve ikamet muahedeleri ile tabiiyet mukavelesinin tasdiki hakkmda
kanun layihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasi
(I/8I9) (Ruznameye)
15 — Vakif memba sularile orman ve zeytinliklerin
isjetilmesi icjh Vakiflar mtidiirliigiine miitedavil sermaye verilmesine dair kanun layihasi ve Maliye ve
Butce enciimenleri mazbatalan (1/845) (Ruznameye)
16 — Tiirk gemi kurtarma anonim sirketi tefkili
hakkmdaki 2070 sayih kanunla miitegekkil firketin
tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teskil eden hizmetlerin
Iktisad vekaletirte bagh hiikm! sahsiyeti haiz bir idareye devri hakkmda kanun layihasi ve Iktisad, Maliye
ve Biitse enciimenleri mazbatalan (1/763) (Ruznameye).
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Acilma saati : 14
BALKAN — Tevfik fikret Silay
KATIBLER: Na§id Ulug (Kutabya), AU Zirh (Qoruh)
* * * >

BA§KAN — Meslis &$ilmistir.
3 — RtYASET DtVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI
1 — Tekirdag' mebusu $akir Kesebirin Ziraat
Vehaletine tayin edildigi hakkmda Riyaseti Cumhurdan gelen telgraf
BALKAN — Riyaseti Ciimhurdan gelmis. bir
telgraf vardir, okuyacagiz.
Biiyiik Millet Meclisi Riyasetine
Muhlis Erkmenden agilan Ziraat vekilligine
Ba§vekil taraf mdan segilen §akir Kesebirin intihabmm tasdik edildigi arzolunur.
Reisiciimhur
K. Atatiirk
(Alkn-flar ye allah muvaffakiyet versin sesleri).
2 — Kastamonu mebusu Tahsin Coskanm Ziraat vekdleti Siyasi mmtesarhgma tayin edildi-

gi hakkmda Basvekdlet tezkeresi
BALKAN — Ruznameye gecmeden evvel
Ba$vekaletten gelmis. bir tezkere daha vardir,
onu da okuyacagiz.
Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Ziraat vekaleti islerinin gosterdigi ltizum
iizerine ibdas edilen ikinci bir Siyasi miiste§arliga inha edilen Kastamonu mebusu Tahsin Qo§kanm tayini Reisi Ciimburun yuksek tasdikine
iktiran etmi$tir. Saygilarimla arzederim.
Basvekil
1 Inbnii
BALKAN — Yarin ogleden evvel saat 10 da
bir celse yapnrak zarureti vardir.
Bunu reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.

4 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER
1 —- 2442 sayih kanunun 1 nci maddesinin
(G) fikmsmm tefsiri hakkmda Basvekdlet tezkeresi ve tkhsad, Maliye ve Butqe enciimenleri
mazbatalari (3/218) [1]
Tefsir fikrasi
2442 numarali kanunun birinci maddesinin
(Q) fikrasmda istihlak resminden istisna edildigi yazili (niifusu on bine kadar olan kasabalardaki elektrik sarfiyati) cumlesi; mezkur
maddenin (D) fikrasi hiikmii ve resme tabi bir
mahaldeki umumi gebekeden alman cereyan hari§ olmak iizere nufusu on bine kadar olan yerlerde gerek halkm, gerek smai miiesseselerin
tenviratta sarfettikleri veya kuwei muharrike
olarak istihlak eyledikleri elektrigi istihdaf etmektedir.
BALKAN — Tefsir fikrasi hakkmda miitalea var mi? Tefsiri reye arzediyorum. Kabul
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
[1] 241 say ill basmayazi zabtin sonundadir.

2 — Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki 2777
sayih kanunun 6 nci maddesinin tefsirine dair
Basvekdlet tezkeresi ve Bittqe encAimeni mazbatasi (3/383) [1]
Tefsir fikrasi
Siyasal bilgiler okulunda diplomatik, mail
ve idari ilimlerin kiirsulerini resen i§gal eden
ogretmenlere profesorler hakkmda tatbik edilen
maas. ve iicrete aid hukumler tatbik olunur.
BALKAN — Tefsir fikrasi hakkmda sbz istiyen var mi?
REFIK INCE (Manisa) — Efendim; ogretmen mukabilinin profesor olduguna ve binaenaleyh falan kanundaki profesor tabirile siyasal
bilgiler okulu kanunundaki muallim yahud
ogretmen tabirinin mukabili bulunmadigi takdirde bir karmlarmm fazla, digerlerinin az olmasi gibi muvazenesizlik Vuku bulacagma gore
buradaki ogretmen tabirile, universite kanunun[1] 249 sayih basmyazi zapttn sonundadir,
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daki ordinaryus ve profesoriin kar^ila^tirilmasinasil olacagma dair vuku bulan tefsiri, Biitge encumeniniz boyle hulasa etmi§ ve o hulasa edilen kismi fimdi okundu. Bizim noktai nazarnmzdan
siyasal bilgiler, Ankara hukuk fakiiltesi, Dil faktiltesi gibi her biri bdrer ilim kaynagi olan miiesseselerin imtiyazlari ve onlarm muallimlerine
aid olan hususiyetler, miitekabilen mahfuz W mak lazim gelir. Binaenaleyh ben kendi hesabnna bu §ekildeki bir tefsiri, bizi neticeye ula§tmnasi itibarile muvafik goriiriim. Ancak tefsirin ifade ettigi mana pek mahdud oluyor. Siyasal bilgiler okulunda diplomatik, mali ve idari ilimlerin kursulerini resen i§gal eden ogretmenlere, profesorler hakkmda tatbik edilen maas. ve iicrete aid hukumler tatbik olunur dedikten sonr, bu mektebde bgretmen iinvani altmda
kiirsii i^gal eden ve okuttuklan dersler, diplomasiye, maliyeye ve idareye taalluk etmeyen
dersler olursa, ayni mekteb igerisinde miicerred
bu sayilan derslerden maada kiirsuler is,gal
ediyor diye, bunlara verilen hukukun digerlerine
verilmemesi gibi bir mana gikmaz mi? Bir taraftan muaUimlerin hukukunu Istanbul universitesile tevazun ettirelim derken, ayni mekteb igerisinde miistakil kiirsii isjfal edenlerin hukukunu
Shift etmek gibi bir vaziyet hasil oluyor. Onun
igin Biitge enciimeninin bu maksadmi, eger tensib ederseniz, boyle diplomatik, mali ve idari
ilimler demektense siyasal bilgiler
okulunda
resen kiirsii i§gal eden ogretmenlere, profesorler hakkmda tatbik edilen maa§, ve iicretlere
aid hiikiimler tatbik olunur demek lazmi gelir.
Burada yalniz bir noktaya is>ret etmek istiyorum: Bu mektebde lisan ve hrfzissihha mualimleri de vardir. Binaenaleyh bunlar igin dahi
bir yuksek mektebin kursiisiine gikmak §erefinin istilzam ettigi miisavat hakkmi esirgememek lazimdir. Qiinkii; diplomatik, idari ve
mali ilimler denirse, ben biliyorum ki, orada
medeni hukuk dersini okutan bir arkada§imizm adi profesor olmadigi, muallim olmadigi
igin bu gun gikacak tefsire nazaran da kiirsiiye sahib oldugu halde bu haktan mahrum
kalacaktir. Bir taraftan iki fakiilte arasmda
muvazene temin edelim derken ayni fakiiltenin muallimleri arasmda muvazenesizlige meydan vermemek zannederim muvafiktir. Biitge
enciimeninin nazan dikkatini celbederim.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendeniz
esas hakkmda maruzatta bulunacak degilim.
Yalniz Biitce enciimeninin mazbatasmin sonu
okundugu zaman zannolunur ki, boyle bir
tef sir fikrasmm kabuliine saik yeni ve ayri bir
ihtiyag vardir. Yani bu okula yuksek bilgili
tedris anasirmi getirmegi temin igin boyle bir
tef sir kabul olunmus, manasi gikiyor. Halbuki tef sir fikralan bu kabil ihtiyaglara nazaran
yapilmaktansa kanunun daha evvel konulmus,
hukmii ne ise onu tebaruz ettirmek maksadmi
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giidmelidir. Ba§ka bir kasd varsa izahmi rica
ediyorum.
BtlTQE E. M. M. RAtF KARADENtZ
(Trabzon) — Biz bu tefsirle yeni bir hiikiim
koymuyoruz. Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki
kanunun 6 nci maddesindeki bir fikraya mana
veriyoruz. Fikra sundan ibarettir : «universite tedris heyeti hakkmdaki hukumler, Siyasal
bilgiler okulu tedris heyeti hakkmda da tatbik olunur*. Bu itibarla Siyasal bilgiler okulunda kimlere profesor denilebilecegini anlayabilmek igin, Universitede kimlere profesor
denilmektedir, onu bilmek lazimdir. Bu itibarla arkada§im, Universitede lisan kiirsuleri
vardir, halbuki burada yoktur, dediler. Eger
yeni bir tesis olsaydi belki o zaman nazan
itibare almirdi. Fakat miistakil bir kiirsii olarak bir zatm i§gal ettigi bir kiirsii olmadigi
igin lisaniyati bu fikranm §umuliinden harig
bulduk ve onun igin bu §ekilde tefsir ettik.
Diger taraftan arkada§im diyor ki, Biitge enciimeni, mazbatasmda tefsir yapiyor, fakat
boyle yapilmasmda da §u fayda vardir demekle
boyle yapilsm gibi bir mana gikiyor. Halbuki boyle degildir. Asil kanunun fikrasmdaki
manayi istihrag etmek igin o kanunun sevkinde ve yapilmasmda amil olan sebebleri izah
ederken bunu da soylemi§ oluyoruz. Yani,
Siyasal bilgiler okulunun tedris heyeti hakkmda tJniversite profesorleri hakkmdaki hiikiimler tatbik olunur, hiikmiinden vazn kanun ne
kastetmistir? Hig §iiphesiz tJniversiteden, Siyasal bilgiler okuluna yuksek profesorleri cezbetmek igin bu hiikiim konmu§tur. Bundan
dolayi yaptigimiz tefsir fikrasi kanunun ruhuna ve onun sevkma sebeb olan amillere uygundur demek istiyoruz. Noktai nazanmiz bundan ibarettir.
REFlK 1N0E (Manisa) — Eger bizim Karadeniz arkadasimizm dedigi dogru olsaydi
- yani yalan demek istemiyorum - dedigi gibi
olsaydi boyle bir fikra yazilmasma liizum
yoktur. 0 halde profesoriin mukabilini ogretmen olarak gosterdiklerine gore bu miitaleayi
nereden gikarryorlar? Siyasal bilgiler okulunda diplomatik, mali ve idari ilimler diye nereden gikarryorlar? Ben boyle bir §ey gormedim.
Bir noktalarma iftirak ediyorum, i§tirakim de bilmedigimdendir. Anliyorum ki, lisan
dersleri bir kiirsii degildir. 0 halde §6yle hulasa edelim, tensib buyurursaniz ve Biitge enciimeni de lutfen muvafakat ederse, §oyle diyelim : «Bir ilim kiirsiisii i§gal eden ogretmenlere, profesorler hakkmda tatbik edilen maa§ ve
iicrete aid hiikiim tatbik olunur». Boyle dersek mesele kalmaz. Mesela benim bir arkada§im var, orada hukuku medeniye tedris ediyor, buraya girer mi? Orada bgretmendir.
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Dersi, diplomasi de£il, mali dej*il, idari
degil, hukuku medeniyedir ve bunu okutur.
0 halde bu tefsire gore ne dir? Siyasal bilgiler okulunda ogretmendir, muadili profesordiir. Mali, idari ve diplomasi tedrisatmda bulunan bu bgretmenler de ayni imtiyaza malik
olacaktir. Bu hataya dii§memek igin rica ediyorum kiirsuniin manasmi tayin etmek mekteblere aiddir, bendenizin teklifim, bir ilim
kursusiinu i§gal eden, §eklinde yaparsak bu
gun meveud olanlara samil oldugu gibi bundan sonra ihdas edilecek kiirsiileri de §iimulii
icine almi§ olur ve bu suretle haksizliga meydan vermemis, oluruz.
BtJTQE E. Rs. MUSTAFA §EREF 6ZKAN
(Burdur) — Burada diplomasi, mali, idari
ilimler kaydinin konmasi bu giin siyasal bilgilerden miigterek tedrisatin nihayet buldugu
diplomasi, mali, idari §ubeler bulunmasmdan
dolayidir. Oradaki hukuku medeniye tedrisati
da yine mali ve idari §ubede talebeyi yetigtirmek igin tedris edilmektedir. Bununla beraber
Biitge enciimeni tefsir fikrasmi, Siyasal bilgiler okulunda resen kiirsii iggal eden ogretmenlere profesorler hakkmda tatbik edilen
maa§ ve iicrete aid olan hiikiimler tatbik olunur, §eklinde kabul ediyor. (Bravo sesleri).
REFtK tNOE (Manisa) — Tamam. 0 halde mesele kalmadi.
BALKAN — Biitge enciimeninin kabul ettigi gekilde tefsir fikrasmi reye arzedecegim.
Tefsir fikrasi
Siyasal bilgiler okulunda resen kiirsii i$gal
eden bgretmenlere profesorler hakkmda tatbik
edilen maa? ve iicrete aid hiikiimler tatbik olunur.
BALKAN — Tefsir fikrasi hakkmda mutalea var mi?
HASAN FEHMI ATAQ (Giimiisane) - - Bir
noktayi anlayamadmi. Halen meveud olan ve
s-fimdiye kadar miizakerelerde bu tefsir haricinde
birakilmasi lazimgeldigini ifade ettikleri lisan
ve hifzissihha dersleri kiirsii degil midir? Bu
son tadile gore bu tefsirin dairei sumuliine giriyor mu, girmiyor mu?
BttTQE E. R. M. §EREF OZKAN (Burdur)
— Kiirsiiniin ne demek oldugu ilmi istilahta taayyiin etmi§tir. Muayyen bir meslekin ana ilimlerini teskil eden §ubelerin miistakil bir surette okutulmasidir. Lisan tedrisati buna dahil
olmadigi igin buraya girmez.
BALKAN — Baska miitalea var mi?
Tefsir fikrasmi reye arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.

3 — Bazt maddelerden istiklak vergisi altnmas% hakkmdaki 2731 sayili kammun 1 nci maddesinin 5 nci fikrasmin tefsiri hakkmda Ba$vekdlei lezkcre.si vc Guniruk vo tnhisarlar, tktisad,
Maliije ve
Butcc
cnciimmleri
mazhatalan
(3/257) [11
'

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea
var mi?
HAKKI TARIK US (Giresun) — Biitge enciimenile tktisad enciimeni noktai nazarlan arasmda tarn bir tezad vardir. Ben tamamen tktisad enciimeninin hakli oluduguna kaniim.
Kanunun maddesi sudur : Lastik boru ve
lastikten yapilmis her nevi elektrik levazimi
(tthalat umum tarifesinin su, $u numarasma giren parantez iginde esyanm her nevi, diye de
bir izah kaydi vardir. Biitge enciimeni yalniz
parantez igindekini esas almaktadir. Bununla
madde hiikmiiniin tamamen tesmil edildigi kanaatini gbstermektedir. Halbuki, parantez igindeki fikra asil hiikme ilave ve ilhak edilmek
lazimgelir.
Yani parantez igindeki iba reye mana verirken umumi manayi veren ve asil maddeyi teskil eden, asil kbkti teskil eden kelimelerin hiikmii gbzden kagirilmamak lazimdir. Benim okudugum madde, eger
yanlis degilse, Hiikumet mazbatasmdadir. Lastik boru diye bir defa borunun vasfini tayin ediyor. Ikincisi lastikten yapilmis her nevi elektirik levazimi diyor. Elektrik levazmimm da
keza vasfini tayin ediyor: Bu maddeler lastikten yapilmis olmak lazimdir.
Demekki, madde esas itibarile lastik veya
lastikten yapilmis olmayi kaydetmektedir. Bunun zimnmda, parantez igindeki ibare - Biitge
enciimeni dogru sbyliiyor - hakikaten gayet samil bir noktaya sevketmektedir. Amma hig bir
zaman lastik ve lastikten yapilmis kelimelerinin
medluliinii metinden iskat edemez. Esas odur,
onu birakamaz. Lastik ve lastikten yapilmis olmak kaydi altinda boru ve buna benzer ne varsa hepsi bu maddenin hiikmiine girer. Lastikten
yapilmis olmak sartile elektrik levazimi denen
ne varsa hepsi bundan istifade eder. §u sart ile
ki, Giimriik tarifesinin 444 ve H 558 numarasma
dahil bulunsun. Oraya girmek sarti ve kaydi altmda boru olmasa dahi benzese dahi, asla istibaha mahal yoktur, lastik olmak esas sarti altmda bu madde tatbik olunur. Onun igin bence tktisad enciimeninin mazbatasi dogrudur. Onun
miizakere edilmesini ve reye konulmasmi rica
ediyorum.
REFtK tNCE (Manisa ) — Bizim Maliye
vekaletinin fena bir usulu var. §imdiye kadar
bu kiirsiiden gok rica ettim, yine rica ediyorum. tnsallah bu defa nezdi baride mazhari kabul olmasi duasile ise baslryaynn.
[1] 246 sayilt basmayazi zaphn sonundadtr,
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MaHye vekaleti bir kanunu tatbik ediyor, inhisarlar vekaletinin tatbik ettigi bu maddenin
ediyor, ediyor da ondan sonra tefsire gbnderi- manasmi vermis olmayacagiz, ayni zamanda payor. Kanunu tatbik etmek demek, vazn ka- rantezin bu gibi mesailde ifa ettigi manayi da
nunun maksadmi anladim, icraya gectim, vazn anlayacagiz. Onun icindir ki, meselenin cok
kanunun maksadi dairesinde para tahsil ettim, ehemmiyeti vardn*. Bu ehemmiyeti nazari itibare
Hazineye irad kaydettim demektir. @ok iyi, alarak bu manayi ortaya atan Brtisad encumeni§ayani takdir bir $eydir. Bundan sonra baska nin bizi tenvir etmesine ihtiyac, vardn*. Onun
tenvirinden sonradir ki ben dahi kendi noktai
bir kanun daha var, tefsire gelmistir.
MALlYE V. FUAD AflftALI (Elaziz) — nazamni soyleyeoegim.
Gii. ve f. En. Rs. tSMET EKER (Qorum) —
Onun szrasi geldigi zaman soylersiniz. Bu, MaBendeniz Giimriik ve inhisarlar encumeninin tetliye vekaletine aid degil gumruge aiddir.
REFlK INCE (Devamla) — Miisaade buyu- kikatnfa aid olan noktai nazari hulasa edecegim:
Tefsir mezuu, Giimriik ve inhisarlar vekaleti
runuz bunun basmda da Maliye vekaletinin tezkeresi vardrr. Maliye yine elimden kurtulamaz. kendi kanunundan anladigi mana ve iotihada
gore tetkikte devam etmistir. Kendi kendine te(Giilmeler).
§fimdi bir kanunun tefsirine ihtiyac, o ka- reddiid edib de tefsir igin buraya sevkedilmemi§nunun ifade ettigi mananm husule getirdigi tir. Alakadarlar tarafmdan kanunun bir fiktereddiitten dogar. Acaba §u sekilde yaptigim rasmdaM hususiyet tatbikattaki umumiyete miizaman vazn kanunun arzusuna muhalif hareket nafidir diye vaki olan itirazdan dolayi sevkedilmi etmis olurum endisesi bag, gosterdigi zaman tef- mistir. Binaenaleyh vekalet kendi anlayisma
sire miiracaat etmek lazrmdir. Bittge enctimeninin gore bir maddeyi tatbikte devam eder. Bunu
veridigi izahatta, koydugu ufacik bir kayid- tatbikte devam ederken alakadarlar mahalli
dan anladigimiza gore, bu sekilde gumruk ida- ictihaddn* tefsire muhtagtn* diyecek olursa, buresi tatbikatmi yapmis ve simdi ise tefsire ge- nu da reddetmez ve tefsir icin Meclise sevkeder.
Kyor. Tatbikat kim igin yapilmretir?. Gumruk- Biz kanunu tefsir ederken vergiyi ilk tesis eden
(D) fikrasmm umumiyetile buraya nakledilen
ten lastik gegiren is sahibleri icin yapilmis(D) fikrasmm hususiyeti arasmdaki miinasetn*. Bunlar, tamamen hak ve menfaatlarmi iyi
takdir eden insanlardir. Kendileri fazla gum- beti, parantezin umumiyetile ilk tesis maddesi
Tiik almdigma kani iseler mahkeme kapriari arasmdaki miinasebetleri tetkik ve tamik ettik.
acikrtr. Mabkemenin ilami ile tnhisarlaT idaresi- Bu (D) fikrasi istihlak vergisi kanununa zeyil
nin noktayi nazari tezad teskil ederse hakkmi olarak bir madde ile tesis edilmi$tir. (D) fikarayanlar icin ilam icra edilir. §imdi bu se- rasi mutlak olarak tecrid edilmis teller, borular,
kilde hakkmi arayanlar var mi?. Varsa ve bu kablolar ve her nevi elektirik mamulatidn*. (D)
sekilde davalarmi kazanmis idilerse, buradaki fikrasmm tesis ettigi vergi mevzulari budur.
(D) fikrasi 2731 numarali kanuna nakledilirken
tefsirin miisbet veya menfi olacagma gore ilamm vaziyeti de miisbet veya menfi olacak de- lastik boru ile lastikten mamul her nevi elekmektir. Bu noktayi nazardan tefsire gecjmeden trik levazimi ^eklinde gelmistir. Bu naMl §eklinewel tatbikata baslamislarsa ve bu isde kendi- deki bu hususiyet bir tadili istihdafen mi yapillerinin de igtihad hatlari varsa, bu ictihadlarm- mistn*, asagidaM parantezin umumiyeti (D)
dan nukul etsinler. Fakat yaptridari bir emri- fikrasmm tesis ettigi mevzua tamamen tetabuk
vaki, tashih veya kabul ettirmek mevkiine bizi ederken bu metindeki bu hususiyet bn* tadil
kasdile mi omtuftur, boyle bir kaszd yoksa bu
dusurmesinler.
Jjfimdi tktisad enciimeninden rica ediyorum. nmumiyet mqin yapilmistn* diye bu mevzu iizeMazbata gayet kuwetli. Burada, vazn kanun hie rinde inceledik. §imdi numarasmi soyledigim
bir zaman bu lastik meselesinden maada bir sey 2731 numarali kanunun esbabi mucibe ve serlevicin vergi almagi dusunmemistir. Binaenaleyh hasma gore oclstihlak resmine tabi olan bazi madbu maksadi izah yolunda bir tefsir fikrasi ya- delerin istihlak resmini bir miktar tezyid etmek
pm diyor. Biitce enciimeni de diyor ki, paran- ve bazi maddelere istihlak resmi vazetmek» maksadile gelmistir. §u halde ilk ewelM kanunda
tez icindeki kayid gayet sarihtir.
Binaenaleyh mutlak olarak kabul etmek asla resmi tenMs etmek ve oyle bir tadil yapmak
maksadi mevcud degildi. Esbabi mucibede reslazrni gelir; o parantezin iQindeki vaziyet Hazimin bir miktar tezyidi ve bazi maddelere bir
nenin diisundugu gibidir, binaenaeyh Gumruk
miktar resim tarlu sebebile gonderildigi tasrih
idaresinin yaptigi muamele dogrudur.
olunmaktdir. §u halde bu hususiyet neden gel§imdi arkadaslar, burada bu prantez olmamistir? Tadil kasdi yoktur, (D) fikrasi 444 ve
saydi bu tefsir meselesi mevzubahs olmayacakti.
556 (H) nin ihtiva ettigi mevad tamamen mutaParantezin vukuu tefsir iizermde bfiyle iki
bik oldugu halde bu hususiyet neden gelmistir?
noktai nazar husulune sebebiyet verdi. 0 halde
Hueusiyetin maddeyi telhis etmek ve parantezle
vazii kanun srfatile tesrii usulle parantezin
umumiyeti ifade eylemek maksadile gelmis olmanaasmi ifade etmek vaziyetindeyiz. Bu giin
duguna kani olduk.
ittihaz edecegimiz kararla, yalniz Gumriik ve
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Qiinkii kanun bu vergi iizerinde hi§ bir tadil
kasdetmemi§tir. esbabi mucibe dahi sarihtir.
Su halde bu kanun hie bir tadil kasdetmezse
veparantezi umumiyetle izah ederse burada
D fikrasi vergi mevzuuna tesir eden tadil mevzuu bir hususiyet vardir diye tadil edemezdik.
Bu hiikumler parantezin kalkmasi Gumriik ve
inhisarlar enciimeninde vergi mevzuunun bakasmi ifaediyor telakki edildi. Ve tefsir buna
miisteniddir dedi.
REPlK INCE (Manisa) — 0 halde biz muhalif tarafin yani Iktisad enciimeninin noktai
nazarmi istiyoruz. Lutfederlerse eyi olur. Qiinkii Gumriik ve inhisarlar enciimeni ile Biitge enciimeni birle§mi§lerdir. Iktisad enciimeni
muhaliftir.
tSMET EKER (Qorum) — Iktisad enciimeni
(D) fikrasile tesis edilen vergi mevzuunu nazari dikkate almami§tir.
Ik. En. NAMINA NAZMt TOPCUO&LU
(Aydm) — Iktisad enciimeninin Mazbata muharriri hasta oldugu icin bendeniz icjtimada bulunmus, olmak itibarile meseleyi izah ediyorum.
Lastik ve lastikle tecrid edilmis, maddeleri istihlah vergisine tabi kilarken, lastikle hie. alakasi olmayan elektrik levazimini da istihlak
vergisine tabi kilmayi, tefsiren yeni bir vergi
ihdasi mahiyetinde gordiik. Qiinkii istihlak vergisine tabi kilmmak istenilen lastik ve lastikle tecrid edilmis mevad hakkmda Maliye enciimeni diyor ki: Bu fikranm manasinda lastik
boru ve lastik ile tscrid edilmemi§ tel ve sairo
gibi elektrik levazimi da dahildir.
§imdi isin igine «Vesaire» de girince yarm
bu tefsirin istihlak vergisini nereye kadar gotiirecegi malum degildir. Elektrik islerinde de
«Vesaire» nin igerisine giren her nevi sey,
civisine varmcaya kadar hudud ve siimulii malum olmayan bir raddeye kadar bu tefsirle tesmil edilecektir. Iktisad enciimeninin noktai nazari budur.
GttMRttK ve In. En. BAgKANI ISMET
EKER ((Jorum) — Arkadasimiz Bay Nazminin
anlayaslan, asil vergiyi tesis eden 2583 numarali kanunu buakryorlar da (D) fikrasile buraya nakledilen ayni hiikmiin ifadesi seklindeki
hususiyeti izaha calisryorlar. Asd vergi mevzuunu tesis eden (2583) numarali kanunun birinci maddesidir ki, tarifenin 444 ve 558 (H)
maddelerinde mevcud olan esyaya taalluk etmektedir. parantezde bu mutabakati ifade
ve izah igin metne Have olunmustur. Istihlak vergilerini tevhid ve bir miktar
tezyidle beraber bazi maddelerde yeniden resim vaz eden kanunun esbabi mucibesinde verginin tenkis ve tadili asla mevzuubahis olmamistir. Arkadasimiz vergi mevzularmm tevhidindeki maksad ve sebebleri de incelememistir.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Encumenden bir sual.
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Eger, buyurduklan gibi, olsaydi bu kanunun
bu fikrasi yazilirken lastik boru ve lastikten
yapilmis her nevi elektrik levazimi, ibaresi silinerek parentez icindeki ibareyi yazmak lazrm
gelmez mi idi?. Bundan basjka (Lastikli her
nevi elektirik levazimi) kaydi esasisini muhafaza etmege liizum gormiislerdir. Umumiyet ve
hususiyet gibi tabirlerin zihinleri karistirici
bir sey oldugu malumdur. Benim eski bir
tiirkge hocasi olarak anladigim bundan bajjfka
bir sey degildir.
Lastik ve lastikten mamul her nevi vazii
kanun «Her nevi» nereye kadar §amdl olacaktir, iste ondan sonra parantez iginde koydugu
kayid ile bunun hiikmii sumuliinu izah etmis
oluyor. §umulii ancak lastikten yapilmi? veya
lastik olmak sartlan baki kalmak iizere kanun icinden bunu baska bir sekil ve surette 51karmaga imkan olur mu?.
GtlMRUK ve In. En. REtSl tSMET EKER
(Qorum) — Kanun ikidir, kanun tek degildir.
Binaenaleyh 2731 numarali kanuna nakledilen
«D» fikrasmm esasi kanunda mevcuddur.
Orada lastik ve lastikten mamul elektrik levazimi degil, boru, kablolar, tecrid edilmis teller
ve her nevi elketrik levazimi seklinde mevcuddur. Binaenaleyh 0 kanuna ilave edilmis, degildir ki, oradaki (D) fikrasi buraya getirilmistir. Binaenaleyh buradaki vergi yeniden
vazzedilen bir vergi degildir, evvelce vazedilen
verginin kanunun heyeti umumiyesine (D) fikrasmm nakledilmesinden dolayidir, binaenaleyh
telhis yapilmistir, parantez umumiyet maksadmi temin ediyor. Mesele bundan ibarettir.
yani yeni vergi vazedilmistir, umumiyeti parantez ifade etmektedir.
BASKAN — Miisaade buyurursaniz miizakere Iktisad enciimeninin mazbatasma da taalluk ediyor. Bir kere de onu okuyalrm, Heyeti
umumiyesinin malumu olur. Iki takrir de vardir
onlari da okuruz lttila peyda olur.
Ittila peyda olursi daha iyi olur.
(Iktisad enciimeni mazbatast okundu).
G U M R U K V E I N H I S A R L A R En. R. I S M E T

EKER (Qorum) — 558 E fikrasmr Iktisad vekaleti kaymustur. Yani verginin umumiyetini
ifade eden 558 E fikrasi Iktisad vekaletinin
ilavesidir.
BUTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Butge enciimeni bu fikraya, Iktisad enciimenince hazirlanan tefsir fikrasi seklinde bir mana vermemektedir ve verilmesine
de imkan gormemektedir. Bunun sebebi sudur:
Asil kanunda, tecrid edilmis, tel, kablo, boru
gibi elektirik levazimmin mutlak ve sarih kayidlari vardjr. Bu umumi kayid, sonradan QIkan ve verginin nisbetini arttrran kanunda da
ipka edilmis ve esyanm nevinde hig bir suretle
degisiklik yapilmak istenmemis,tir. Bu, Gumriik
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ve inhisarlar enciimeninin reisi tarafmdan da
izah edilmi§tir. §u halde asil mukellefiyeti
tesis etmis bulunan maddenin yerine kaim olan
fakat parentezli veizahli sekilde kaim olan maddeye baska mana verecek big bir ip ucu yoktur. tktisad enciimeni, sadece parentez dahilinde olan seyler asil fikrayi tesis eden hukiimle
teyid olunur diye bir nazariyeye ve nahiv ve
sarf kaidesine istinad etmektedir. Halbuki biz
dogrudan dogruya asil mukellefiyeti tesis eden
kanun maddesile bilahare sadece mukellefiyet
nisbetini tezyid eden kanunun sevkindeki sebeb
ve amilleri ele alarak, kanunun ruhunu aradik
ve onun igerisinden gikardignniz mana budur
dedik. Eger tktisad enciimeninin dedigi sekilde bu madde tefsir edilecek olursa tatbikatta
bakmiz ne olacaktir: Lastikle tecrid edilmis
olan elektirik levazmu borular miikellefiyete
tabi olacaktir, fakat ipekle veya daha degerli
§eylerle tecrid edilmis olanlar mukellefiyet harici kalacaklardir. 0 halde nisbeten fakirlerin
kullandiklari bir malzemeyi istihlak vergisine
tabi tutuyoruz, fakat zenginlerin kullanacaklari maddeyi vergiye tabi tutmuyoruz. Vazn kanunun bu kanunu sevkederken veya yaparken
boyle bir sey diisunmus olmasma ihtimal verilebilir mi? Bu mulahaza He biz kanunun sevkindeki sebeb ve amili ve onun ruhunu tetkik
ederek bir neticeye varmis bulunuyor ve bunu
yiiksek heyetinizin tasvibine arzediyoruz. Takdir sizindir.
BALKAN — Buyurun Hakki Tank Us.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Biitee encumeninin boyle tatbik olunursa soyle malizur
Qikar diye miitalea beyan etmesine ben de istirak
edebilirim. Fakat mevzuu miinakasa, mevzuu
miizakere, bir tefsir mevzuudur. Kanun nasil
yazilmissa, ve yazilmis olan kanundan nasil bir
mana gikryorsa ancak onu o sekilde tesbit etmekten baska vazifemiz yoktur. Eger baska bir
mahzur varid ise onu gidermek igin yeni bir kanun getirmek ve onu kayid altma almak lazimdir. Gerek Biit^e enciimeninin ve gerek Gtimriik enciimeninin tatbikatta madde hiikmunun
tevsi ve tesmil edilmek istenilmesi noktasmda
beraberim. Elbette maksad dogrudur. Burada
parantez igindeki ibare vakia takyid ediyor amma tamim kasdile takyidediyor. Yoksa onu daha ziyade tahdid icin degildr. Bununla beraber
big bir zaman bu kayid, kendinden ewelki kaydi hiikumden diisiiremez, dusiirmemelidir. Biiyiik Millet Meclisi bundan sonra gelen s.u parantez igindeki hiikiimle, eski hiikmii iskat etmek cihetini kabul etmemelidir. Biitge enciimeninin kabul ettigi karar ile asil maddeyi tesis
eden asil hiikmiin iizerine bina edilen seyleri bir
tarafa birakarak ondan sonra parantez igindeki
ibarelere dayanarak yep yeni hukumler gikarmak gibi bir yola diiseriz. Belki bu bir mahzurdur, nihayet o mahzuru da diger yeni bir teklifi
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kanuni ile izale etmek mumkundiir. §imdi lastikle tecrid edilmis. elektrik levazimi nedir?
zannediyorum ki, Tiirk§e ibarelerden mana §ikarabilecek vaziyette bulunuyoruz: (Lastik boru ve lastikten yapilmis her nevi elektrik levazimi) ... Parantez igerisindeki bu ibare dogrudur, Tevsi ve tesmil igin getirilmis>tir. Ancak bu hi§ bir vakit ilk hukiimleri hiikumden
iskat eder mahiyette goriilmemek lazimdir.
Evvela diyor ki, lastik boru denilen ^eylerden
her hangi birisi 444 ve H 558 numarasma dahil
ise, tereddiid etmeyiniz, Hepsi vergi mevzuudur,
diyor. Vazn kanunun tesmil ve tevsi ettigi hukiim
budur. Yoksa oradaki lastik mefhumu dairesindeki kelimeleri bir tarafa birakarak ve onlar biq
bir mana ifade etmiyor gibi, hareket ederek Biiyiik Millet Meclisinin rey ve igtihadmi bu noktada tebariiz ettirmek mahzurlu olur. Bundan
kendi hesabima kendi kendimi gekmek isterim.
tktisad enciimeninin ictihadi dogrudur. 0, reye konmalidrr. Boyle bir sey varidse, Biiyuk
MHllet Meclisi her zaman kanunlan degistirmek
salahiyetini haizdir. Daha evvel mevzubahs
olan bir tefsir dolayisile arzetmistim ki, Meclisten bir tefsir fikrasi Qikarken, bundan su fayda
istihsal olunur, Bundan su fayda cikmaz, boyle
miitalea olunamaz. Dogrudur, kanun yapilirken ne gibi fayda dii§uniilmu§se tefsir de o fayda dahilinde olmakdn*. Kanun da verginin hudud ve sumuliinii tayin etmege matuftur. Tevsi
ve tesmil arzusu yerindedir. Bu kayid de onun
iqin. konmu^tur. Amma bu lastikten yapilmis
her nevi elektrik levazimma inhisar eder.
Tatbikatta falan falan madde igine girer mi
gibi tereddiid edilmesin; madamki onlarm igine
girecektir, o halde onlari da almak lazimdir.
Takdir heyeti aliyenizindir.
GtJMRtJK VE In. En. R. ISMET EKER
(Qorum) — Efendim; Hakki Tank arkada^imiz
bu parantezle vergi mevzuunun geni^letilmesi
kestedildigi, yolunda ifadede bulundular. Konulan bu kayidla vargi mevzuu degismemistir.
Bu kanun istihlak vergisine tabi bazi maddelerden verginin biraz artmlmasi ve bazi maddelere yeniden bir miktar vergi konulmasi igin
getirilmis miizeyyel kanundan 2731 numarali bu
kanuna naklolunan (D) fikrasile ifade ve parantezde izah edilen hukumde tadilat kastedilmiyerek tevhid ve telhis maksadile buraya almmistir.

Giimruk ve inhisarlar enciimeninin yaptigi
parantez tarifenin 444 numarasmi gosterirken
tktisad enciimeni bunu noksan bularak (558)
(H) maddesine giren biitun e^yayi da ilave etmek suretile parentezde tashih etmi§tir. Yoksa*
bu (D) fikrasmin tevsii diisunulmemi§tir. Maddenin buradaki sarahati dairesinde muamele
yapmamn dogru olacagi hakkmdaki kanaat ancak bu esasa istinad etmektedir.
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BttTgE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Arkadaslar; gerqi miizakere uzadi. Hakkx Tank arkadasimiz takrir verdiler.
Onun endisesini izale etmek igin kisaca arzi cevab edecegim.
Arkadasim sadece kanun boyle yazilmistrr
ve bundan bu mana cikar, diyor. Biz diyoruz ki
kanun boyle yazilmjstir. Bundan bizim soyledigimiz mana ciktigi gibi bu kanunlarm yapilismdaki esbab ve avamil de tetkik edilirse gene
bu mana cikar.
§imdi miisaade buyurursaniz, miizakere uzadigi ic,in belki ilk okunan madde zihinlerde
kalmamis olabilir, bu maddeyi bir kere daha
okuyaymi: «Lastik boru ve lastikten yapilan
her nevi elektirik levazrmi - antrrparantez (ithalat umumi tarifesinin 444 ve 558 numarasma giren esyanm her nevi) bu mutlak ifade
iginde, hayrr, bunun her nevi degildir de bir
kismi diye nasil mana §ikarryorlar, ben anlryamadrm. Vazn kanun demek istiyor ki lastik
boru ve lastikten yapilmis her nevi elektrik
levazrmmdan istihlak vergisi almacaktrr.
Fakat
bu ifadenin igine
giremiyenler
i§in ithalat umumi tarifesinin 444 ve 558
H numarasma giren esyanm her nevi
Bunun bir kismmi ayirmaga su veya bu miilahaza ile imkan yoktur. Arkadasim diyor ki, parantez icinde bulunan seyler, parantez dismda
bulunan seyleri takyid eder.
HAKKI TARIK US (Giresun) — tzah eder.
BtJTgE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Devamla) — Bu, bir nazariyedir. Amma isbat
ederim ki cok vakit parantez dahilindeki seyler,
parantez harieindeki seyleri tevsi ve tesmil icin
kullanilmistrr. Belki bazi yerde oyledir. Asil
kanunun hiikmii aranir. Nihayet biitiin kelimeler maksadlari ifadeye yarayan seylerdir.
Sadece bunlarrn lugavi manasmi gozetmekle
vazn kanunun maksadmi bulmaga imkan yoktur. 0 kelimeler yazilirken onu yazanlar ne
du^unmuslerdir; ne kanaatte idiler, bu noktalar kelimelerin manasmi vermekte daha kuvvetli amildirler. Bu ieibarla biitce enciimeninin kanaati bu yoldadir.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir siial
soracagrm.
Vazn kanunun maksadi trpki burada konustugumuz gibi ancak kelimelerle ifade edilebilir. Bu kelimelerden baska alet...
BttTQE En. Rs. MUSTAFA §EREF OZKAN
(Burdur^ — Bu siial degildir.
BttTOE En. M. M. RAtF KARADENtZ
(Trabzon) — Bu siial olmayor.
, HAKKI TARIK US (Devamla) — Siiale geliyorum. §imdi Biitce enciimeninden soruyorum, buradaki (Lastik boru ve lastikten yapilmis her nevi elektirik) ibaresini silseydiler ondan sonra parantez icinde kalmis olan ibare biitiin
maksadi tannine kafi geliyor muydu, gelmiyor
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muydu, kendi anlayislarma gore .
BttTgE En. M.M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — tzah edeyim.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Mademki
burada bir ibare vardir, onun manasmi imal
etmek vazifedir.
BUTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ
(Trabzon) — 0 halde buyurun zati aliniz izah
idin.
BALKAN — Takrirleri okutuyorum.
Yiiksek Reislige
tktisad enciimeni mazbatasmm reye konulmasmi teklif ederim.
Giresun
Hakki Tank Us
Yiiksek Reislige
Arzettigim sebeblere binaen Iktisad enciimeninin tefsir fikrasinm reye konulmasmi teklif ederim.
Manisa
Refik Ince
BALKAN — Tadilnameler ayni mahiyettedir.
Binaenaleyh, ikisini birden reye arzediyorum.
Nazari dikkate alanlar.. Almayanlar..
Anlasilmamistrr Tekrar reye arzediyorum.
Nazari dikkate alanlar lutfen ayaga kalksmlar.
Almayanlar ayaga kalksmlar... Naazri dikkate
alinmadi. (Alkislar).
Binaenaleyh Biitge enciimeninin mazbatasmi
aynen reve arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmustur.
4 — KazmiQ vergisi kanununun 3 ncil maddesinin 5 ve 21 net fikralartnin tefsirine dair
Basvekdlet tezkereai ve tkhsad, Maliye, Biitce
ve Adliijc eciimenleri mazbatalan (3/138) [1],
HAKKI TARIK US (Giresun) — Mazbatada
gecjen bir kelime uzerinde izahat rica edecegim.
Taahhiid ne demektir?. Bu kanunun tatbiki iizezerinde bazi hadiseler hatrrlryorum. Vekaletlerden birisinde bir verden hie bir taahhiid mesbuk olmaksizm (Bizim anladigrmiz manada taahhiid olmaksizm) bazi esya satm almmistir. Parasi tediye edilmistir. Tediyesinde bu vergi kesilmistir. Istanbulda imtiyazli bir elektrik sirketi vardir, hatrrlryorum, bir gazeteye ilan vermistir. Bu ilan parasi uzerinden bu vergi kesilmistir; halbuki o gazetenin o sirkete karsl
yahud o sirketle o ffazete arasmda hig bir taahhiid
mevcud degildir. Liizum hasil olmus, bir maksad
icin bir ilan yazilmis ve gazeteye yerilmistir,
Biitiin bunlar tatbikatta Maliye vekaleti tarafmdan taahhiid kelimesinin zimnmda kabul edilmistir. Bu volda resmi tebliffler vardir, gordiim,
okudular. Ondan sonra tatbikatta bulunan memurlari mazur gordiim, vekaletten aldiklan emri
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tatbik ediyorlar, kanunu anlayan ve emir veren
onlardn*, dedim.
§imdi bu vesile He hatirladnn. Bu hadiseler
acaba bu tefsir muvacehesinde nasil telakM edilmek lazimdir, izah edilmesini rica ediyorum.
Ad. E. M. M. MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Hakki Tank Usun esas tefsire bir itirazi
yok zannederim Musaade ederseniz bu suali yan n sorsunlar. Yarmki ruznameye dahil olan ve
yine Adliye enciimeninden gegmis, bulunan kazang vergisinin tadiline aid layihanm 5 nci maddesinde, taahhiidun tarifi kanunisi yapilmi§tir.
Bizim. mazbatamiz, bu gun meri olan kazang
vergisi kanununun 8 nci maddesinde Hukumetle
miilhak biitge ile idare olunan dairelerle, bankalar ve menafii umumiyeye hadim sirketlere kar§i
vuku bulan taahhiidlerde taahhiid bedellerinden
% 1,5 almib almmamasmm tefsirine aiddir Bunu
4 enciimen tetkik etmi§. Enciimenler % 1,5 alinir demis. Adliye enciimeni bu tefsiri istedi, tetMkatnu yaptz, ayni kanaate vardi. Bu miiteahhidler, bu nevi ihalelerde % 1,5 kazanaca tabidirdendi. Arzettigim gibi yarmki ruznameye
almmis, olan kazang vergisi kanununun behind
maddesinde buna aid kyid vardrr. Taahhiid nedir, tayin ve tarif ediyor. Miisaade buyurursamz bunu yarm arzederim.
HAKKI TARIK US (Giresun) — lhale bedellerine matuftur, boyle mi anliyalim. Boyle
ise cevabmi almis oluyorum, maksad anla§ilmi§tir.
BALKAN — Mazbata hakkmda baska miitalea var mi? Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul
edenler ... Eitmeyenler ... Mazbata kabul edilmistir.
5 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayili kanunun 2 nci maddesinin tadili hakktndaki 2442
numarah kanunun 1 nci maddesinin degistirilmesine dair 1/568 sayili kanun layihasile Giimusane
mebusu Edib Servet Torun, 2442 sayili kanunun
1 nci maddesinin (G) fikrasintn tefsirme dair
4/13 sayili takriri ve Iktisad, Maliye ve Butige
encumenleri mazbatalari [1]
BALKAN — Miitalea var mi? Mazbatayi reye
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmi$tir.
6 — Yozgad mebusu Emin Dramantn, Arzuhal enciimeninin 19 - IV - 1937 tarihli haftalik
karar cetvelindeki 742 sayili kararmm Umumi
heyete miizakeresine dair takriri ve Arzuhal
enciimeni mazbatasi (4/46) [2]
BASKAN — Mazbata hakkmda
var mi?

miitalea

[1] 27 sayili basmayaztya ek zapttn sonundadir.

[2] 240 sayili basmayazi zapfon sonundadtr.
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EMtN DRAMAN (Yozgad) — Arkadasjai4,
bu davayi Heyeti umumiyeuin huzuruna getirmeden halledebilmek iizere Arzuhal enciimeni
ile temas ettik. Kabil olsaydi, tabiatile kendilerinin fikirlerine igtirak eder, bu takriri geri
alirdim. Fakat verilen izahat ve yapmi§ oldugum tetkikat neticesinde bu hususta bulmu§
oldugum miieyyideler bizi daha ziyade ayirdigi igin bu suretle yekdigerimizi ikna kabil
olmadigmdan huzurunuza geldik.
Mesele nedir? Kocaeli valisi Hamid Istanbul Belediye reisligi muavinliginden vali tayin edilmi§, kendisine 9 bin kuru§ maa§ verilmi§, 4 ncii derece vali maa§i, bu zat diyor ki;
ben vaktile yani teadul kanunu gikmadan gok
ewel 1340 - 1341 tarihlerinde Ankara Emniyet
umumiye miidiirii idim. Bu itibarla mezkur
umum mudiirliigiiniin teadul kanununa raerbut cetveldeki maa§i alan 125 lira iizerinden
maa§ almalryim ve tayin edildigim giinden,
bir buguk seneden, bu giine kadar gegmis. zamana aid olan 90 lira ile 125 liranm farkmi
da bana vermelisiniz.
Dahiliye vekaleti, Miidiirler enciimeni bu
isi tetkik etmig ve demi§ ki, siz iki noktadan
da haksizsimz: Bir kere bu giinkii Emniyet i§leri umum miidiirliigii o giinkii Emniyeti umumiye miidurliigii degildir.
Ikincisi; Emniyeti umumiye miidurlugu bu
giinkii Emniyet i§leri umum miidiirliigu dahi
olsa; sizin istinad ettiginiz 163 numarali tefsir sizin hadisenize kabiii tatbik degildir. Vekalet bu iki sebeble reddetmi§. Bunun iizerine bu zat istida enciimenine miiracaat ediyor. Istida enciimeni kendisine hak veriyor.
Enciimen bu karari verirken 163 numarali tefsiri tamamile bu zatm hakkmda kabiii tatbiktir ve kezalik kendisinin de vaktile i§gal
ettigi Emniyeti umumiye miidurlugu bu gunkii Emniyet isleri umum mMurliiguniin aynidir, diyor. Bendeniz bunun ikincisini, yani
onun o giinkii Emniyet umum miidurliigii vazifesile bu giinkii Emniyet i§leri umum miidurlugu vazifesinin ayni vazife olup olmadigi
iizerinde durmayacagim. Bunu vekili aidi veya
Miiste§ar Bey bittabi izah edeceklerdir. Bendeniz bilhassa istinad edilen 163 numarali tefsir iizerinde duracagim. 163 numarali tefsir
nedir? 0, 163 numarali tefsire aid olan dosyayi bulup gikardnn, mesele aynen §udur:
Goriilecektir ki bu hadise ile o tefsir arasmda hig bir miinasebet yoktur, Orada mevzubahs olan mesele §udur: O zaman Iktisad vekaleti dairelerinden Maadin miidiirii umumisi
tayin edilmi§ bir zat hakkmda bir miiracaat
vardir. Kezalik Orman umum miidiirii tayin
edilmi§ bir zat mevzubahistir. Iktisad vekaleti diyor ki: Hayrettin Bey denilen zati teadiil kanundan ewel alti bin kuru§ maagla
bende Sanayi umum miidiiru idi. Aradan za-
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dugu Kocaeli valiligi 125 liralik bir memuriyet
"man gegti, ba§ka dairelerde bulundu, iicretli
degildir, eger oyle olsaydi bunu bay Hamide vei§lerde cali§ti bu gun onu ben Maadin umum
recekti ama ne gareki mahalli maasi yoktur.
miidiirii yaptim. Binaeimleyh Maadin umum
Ilk defa vali olmus olan bir adam dordiincii
muduru olan bu zata acaba barem kanundaki
derece ile 90 lira maa^la tayin ediliyor. Bu itimaasi verecekmiyiz, vermeyecekmiyiz? Malibarla o tefsirle Kocaeli valiligi arasmda bir miiye vekaleti ile aramizda ihtilaf vardir, bu menasebet yoktur.
seleyi hallediniz, diyor. Bu mesele o tefsire
sebeb olan hadiselerin birisidir. Meselelerin diIste Arzuhal enciimeninin bu meseleyi boyle
geri de, Hiikumeti sakita zamanmda, Ziraat nekanun iizerinden, barem kanunundaki derecelezaretinde Ziraat veya Orman umum muduru olan ri tetkik ederek halletmesi icabederken tutmus
bir zat bu defa geliyor, memuriyete almiyor.
1700 numarali kanuna miiracaat etmis,. Bu kaKendisine Ziraat umum miidurlugii veriliyor.
nun, Dahiliye vekaleti memurlan kanunudur.
Bu zat hakkinda ayni veghile Maliye vekaleti
Bu kanun soyle baslryor: Dahiliye memurininin
itiraz ediyor. Vekili aidi, aramizda ihtilaf
derece ve sinrfi as,agida gbsterilmistir. tjguncu
vardir, halledin, diyor. Mesele Biitge enciimemaddesinde de gene sbyle diyor. Dahiliye vekanine geliyor, Bu enciimen her iki vekilin huleti memurlugu muayyen bir meslek olub bu
zuru ile bir karar veriyor, diyor ki, bu zat
meslekteki dereceleri ihraz igin aramlan sartlar
filan tarihte Sanayi umum mudiirliigunu i§gal
a^agida yazilmistir.
etmi^ti. Maadin umum miidurlugii ile bu miiYani bu kanundaki dereceler meslek derecedurliik baremde bir birine muadil ayni dereleridir. Tipki gegen giin kabul ettigimiz «Emcedir. Yani barem kanununun ikinci maddeniyet te^kilati kanun» unda oldugu gibi. Orada
sine merbut cetvelde goriilen barem derecelenasil emniyet memurlaraii; polis nemzedinden,
rine nazaran Maadin umum mudurliigii ile Sapolisten alarak emniyet umum miidiirlugiine
nayi umum mudurlugiiniin dereceleri birdir.
kadar 14 derece iizerinden tesbit ediyorsak,
Bu gun velevki Maadin umum miidurlugiinde
1700 numarali kanundaki dereceler de oyledir
bulunmu§ olsun ayni barem dereceleri tarn
muadili oldugu icin, buna §imdiki barem maa- bunlar hie, bir vakit maas ve barem derecesi degildirler.
§i verilir. Halbuki Hamid Beyin vaktile i§gal
ettigi Emniyet umum miidurlugii bu giinkii
ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — SiEmniyet i§leri umum mudiirlugii derecesinde
nrftir, smrf.
dahi olsa, bu hadise ile o hadise arasmda bir
EMtN DRAMAN (Devamla) — Bizim bamunasebet yoktur, giinkii Hamid Bey Kocaeli rem kanunumuzun dereceleri 19 dur. Bu derevaliligine tayin edilmeyip te Emniyet i§leri
celer bas,kadir. 1700 numarali kanunun 5 ve 6
umum mudiirliigune gelse idi ayni hadise ona
olan dereceleri basjkadrr. Bizim Arzuhal enciimetatbik edilecek, yani o vazifenin maasini alani diyor ki, «1700 numarali kanuna baktik bucakti. Kezalik Emniyet i§leri umum mudurnun 1 nci maddesinde merkezdeki memurlar
liigii degil de barem kanununda ona taadiil
miistesardan katibe kadar 5 derece olarak teseden diger bir memuriyete, mesela o zaman
bit
ediliyor. 1 nci derece miistesfar, 2 nci derece
mevcud olan tskan umum miidiirliigune 125
teftis,
heyeti reisi, umum mudurler vesaire obiir
lira ile gelse idi, zira ayni dereceden iki medereceler
geliyor. Tasra memurlarina bakryoruz
muriyettir, birisi digerine tamamen muadil1
nci
derecede
umumi miifettisler 2 nci derecede
dir, denilir ve verilebilirdi. Halbuki onun tavaliler ve obiir dereceler geliyor. Madam ki
yin edildigi yer ne Emniyet i§leri umum miimerkezdeki 2 nci, derece mudiriumumilerdir,
diirlugii ve ne de ona taadiil eden bir memuharigteki 2 nci derecede valilerdir, o halde bu,
riyettir. Kendisi Kocaeli valiligine tayin edilbunun muadilidir.» Enciimenin davasi budur.
mi§tir. Acaba Kocaeli valiliginin barem derePakat arkada^lar, demin de arzettigim gibi bucesi nedir? Ona bakacagiz:
radaki dereceler katiyyen teadiil kanunundaki
dereceler
degildir. Bendeniz merak
et1452 numarali barem kanununda valiler ic,in
tim,
bu
1700
numarali
kanunun
esbabi
dort barem derecesi vardir; vilayet memurlamucibesini ve mazbatalan aradim buldum,
rmin barem derecesi cetvelinde:
Uc, vali vardir, barem derecesi 150; be§ aynen okuyacagim, 1700 numarali kanun
Dahiliye, Biitge ve Memurin muvakkat enciitane vali, derecesi 125; 16 tane vali, derecemenlerinden gegmis,tir. Iste bu enciimenlerin
si 3, maa§i 100; 16 tane dordiincii barem demazbatalan buradadir. Hepsinde aynen su yarecesinden Hamit bey de is,te bu barem derecezilidir : Birinci madde hakkinda Dahiliye enlerinden 4 ncii derecede, yani 90 lira maasli bir
cumeni diyor ki: [ Vekaletin memurlan, maaslamemurluga tayin edilmistir. Dahiliye vekaleti
n itibarile degil, vazifelerinin mahiyeti itibarile
te^kilat kanununda diyor ki: valilerin maa^i
simf ve derecelere taksimi esasi kabul olunarak
mahalli degil, s^ahsidir. §ahisla yiiriir ve sahisla
Merkez ve vilayet memurlan arasmda murnkun
beraber gezer. §u itibarla demek oluyor ki Damertebe muadelet temini igin bu madde yazilbiliye vekaletinin Hamid beyi tayin etmis. ol-
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mi§trr] Yard sarahaten goriiliiyor ki, bu sirf
bir meslek derecesidir. Hig bir zaman teadiil
kanununun maas meselesi ile alakadar degildir.
Bu aynen Dahiliye enciimeninin mazbatasmdadir. Sonra Biitge enciimeni mazbatasmi da
okuyorum : Diyor ki, Dahiliye memurlan igin
kabul edilen derece ve siniflar teadiil kanunu ile
derpis edilen maas derecelerile alakadar olmayib vekalet vazifelerine gore taksimata tabi tutulmuslardrr]. 1700 numaralr kanunun derecelerinin mahiyeti budur. Srrf bir meslek derecesidir. Teadiil kanunu ile alakasi yoktur. §imdi
bu boyle iken bu sekilde Arzuhal enciimeninin
karar vermesi sarin olarak goriiliiyor ki, dogru
bir karar degildir. Ileride bazi mahzurlar tevlid
etmesi mumkundiir. Arzuhal enciimeninin §imdiye kadar giizel bir teamiilii vardi. Bir mesele geldi mi, biraz piiriizlii oldu mu, o meseleyi,
onun taalluk ettigi kanunun salahiyettar olan
miitehassis enciimenlerinden miitalea sormak suretile tetkik eder ve oyle getirirdi. Bu hadisede de goniil isterdi ki, mademki, bu 1700 numarali kanunun derecelerini alryor, bilaliizum
1452 numarah barem kanunu derecelerine kari^tirryor. Bu meseleyi giizelce anlamak igin
diyebilirdi ki, Dahiliye enciimeninin - Qiinkii bu
kanun oradan gegmistir - ve Biitge enciimeninin
mutalealarmi aldiktan sonra yazacakti. Halbuki, bu yazmis oldugu mazbatada boyle bir sey
tebariiz ettirilmemistir. 0 itibarla verilen bu
karar dogru degildir. Bendeniz bu sebeble bunun kabul edilmemesi lazrmgeldigini ve hig olmazsa alakadar enciimenlere bu meselenin gitmesi lazrmgeldigi kanaatindeyim:
AHSMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Arkadaslar, benim size sbyleyeceklerim falan barem
kanunu imi, f ilan maddesi imis degildir. Benim
soyliyecegim biisbutiin baskadrr. Koskoca bir
vilayeti bir adama vermisiz, sen buranm valisisin demisiz, Mesul olan Dahiliye vekaleti onu
oraya ayirmi^trr. Elinde diinyanm her tiirlii
ictimai, mali salahiyeti var. Boyle oldugu halde
bu adam vaktile Emniyet umum miidurii degilmis. te miidiirmiis, simdi umum miidiirii olmus.
diye maagmdan 10 - 10 lira ileriye gikmali mi,
girmeli mi diye saatlerce Heyeti Celileyi ugrastrrmayi memleketin valilerin prestiji, otoritesi,
niifuzu kuweti namma bendenz gok krrik bir
§ey goriiyorum. Onun igin sizden gok rica ederim,
bunu etrafile tetkik ederek mazbatasmi tanzim
eden Arzuhal enciimeninin raporunu kabul ediniz. Miinakasa yapmayalrm. (Giiriiltiiler), (Bravo sesleri, alki^lar).
RASIH KAPLAN (Antalya) — Enciimenden bir sual. Bu arkadas §urayi devlete gitmis
midir? Gitmemis. ise Arzuhal enciimeninin arzuhalini tetkik etmemesi lazrmdrr.
Ar. E. M. M. ZIYA KARAMURSEL (Istanbul) — Mesele taaddiid ediyor. Muhterem arkadasxm §ura meselesini ortaya koydu. Bir de en-

C:1

ciimenimizin esas kararma itiraz vardir. Musaade buyurursaniz esas meseleyi kisaca arzedeyim. Sonra da §ura meselesine intikal edeyim.
Emin Dramanm dedigi gibi Hamid emniyet
ifleri mudurliigiinde bulunmakta iken Istanbul
belediyesine gegiyor. Orada bir muddet kaldiktan sonra Izmit valiligine naklediliyor. Hamidin
vaziyetinde bulunanlar yani maasjatm tevhid ve
taaduliine dair olan kanununa merbut kadro cetvelinde tasrih edilen bir dereceye muadil memuriyett© evvelce bulunmus, olanlar bu kanunun
ne§rinden sonra o dereceye muadil bir memuriyete tayin edildikleri takdirde bu derece igin
Kadroda tesbit edilen maafi alacaklari 163 numarah tefsirde gosterilmi§tir. Istenis. verilmeyince Mediae muraeaatta bulunmustur. Enciimen i?i tetkik etti. Bu maasi vermemek igin
ortaya iM sebeb koyuyor. Birincisi Hamidin.
bu gun bulundugu memuriyet derecesi Emniyeti
umumiye miidiirliigu derecesinin muadili degilmi§.
flrincisi de Hamidin bulundugu Emniyeti
Umumiye miidiiriyeti sonradan Miidiirii Umumilige inMlab etmis,. Binaenaleyh iinvan itibarile
bunxar birbirinin ayni degilmis,. Arkadasjar; bunun iMsi de varid degildir. Qiinkii dahiliye memurlari kanununun birinci maddesi, merkezde
mustesarlan birinci derecede Miidiirii Umumileri ikinci derecede, vilayetlerde Miifettigi umumileri birinci derecede, valileri de ikinci derecede olarak gostermektedir. Binaenaleh Hamidin
evvelce bulundugu memuriyette sundi bulundugu valilik derece itibarile birbirinin aynidir.
Ikinci sebebe gelince, ewelki emniyet mudiiriyetini, vekalet, vaziyeti, salahiyeti mesuliyeti ve te§Mlati itibarile frimdikinm aynidir, diyor. Bundan ba§ka 1341 senesi foiitgesinin
153 ncii faslmm taalluk ettigi esbabi mucibe
mazbatasmda Emniyet i^leri miidiiriyeti islerinin kesretine ve ehemmiyetine mebni buraya bir
Miidiirii Umumi muavini tayini aynen zikredilmis. olmasma nazaran ta o vakitten itibaren bu
muduriyetin Miidiiriyeti umumiye vaziyetinde
oldugu tebeyyun ediyor.
Bu boyle olmakla beraber bir vekalete bagli
olan ve ayni derecede oldugu kanunla kabul
edilen iM memuriyeti bir birinin muadili olarak
telakki etmemeye maddeten imkan da gormiiyoruz. Enciimen bir gok hususlarda bilhassa maa§ i^lerinde Divam muhasebatm krymetli reylerinden istifade ederek, bu i§ iginde Divan reisini davet ettik. Bu meseleyi tetkik ettik. Divan
reisi enciimenin noktai nazarmin tamamen yerinde oldugunu ve maliye devairinde Hayrettin
Bey tefsiri demekle maruf olan bu tefsiri tesisdeM maksadm da srrf bu tereddiidii izaleye matuf bulundugunu soyledi. Hatta bu mutalealarmi daha ileri gotiirerek Hamid Emniyeti umumiye muduriyetinde bulunmu§ olmasi itibarile
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tefsir olmasaydi bile kendisi bu talebde bulunaHAKKI TARIK US (Gresun) — Emin Drabilirdi dediler. Arkadaslar Divani muhasebatiman arkada§imi kemali dikkatle
dinledim.
miz bilhasaa mali islerde ve maas islerinde gok
Gordiim ki, o da netice itibarile encumen mazhassas davranmaktadir. Her hangi bir mesele
batasmi kabul etmekte miittefiktir. (Gulugmeiizerinde uzun uzadrya tavakkuf ederek o ifi inler) Qiinkii Emniyet i§leri umum mudiirliigune
ceden inceye tetkik etmektedir.
Binaenaleyh
gelseydi bu maa§i almasi hakki idi, buyurdular.
boyle hassas davranan bir makamm bmm nok(Kim, kirn sesleri) Emin Draman, yani takrir
tai nazarmiizi kabul etmesi Hamidin hakkmi tessahibi.. Demek ki, mesele bu tefsir fikrasmdaki
lim edecek ayrz bir delil mahiyetindedir. gimdi
bir kelimenin bir (0) zamirinin merciini tayin
arkadaslar, ortda bir hakki miikteseb vardrr.
etmekten cikryor. Yine bir lisan meselesi.. MecBu tefsir de o hakki muktesebi sahibine vermek
lisi alinin kabul ettigi tefsir, bu kanunun neggayesini istihdaf ediyor. Biz de Divan reisi de rinden sonra ayni memuriyete veya ayni memuHamidi, hakkli gdrduk ve o noktadan kararmuzi
riyetin muaddili bir memuriyete tayin edilverdik. Buna dair baska maruzatim yoktur.
digi zaman,..
§imdi muhterem arkadasmi Rasib Kaplanm sorEMIN DRAMAN (Yozgad ) — Tarn muadili.
duklari §urayi devlet imeselesine intikal edeceHAKKI TARIK US (Devamla) — Tam mugian.
adili bir memuriyete tayin edildigi zaman baArkadaslar, Sayrn Kaplanm bu meseleye
remde o memuriyete muhassas maagi alir. Hantemas etmesi itibarile bendeniz gok miitesekkir
gi memuriyete? Bittabi daha evvel adi gegen
kalryorum. Qiinkii bu isi belki esasli surette
(0) memuriyete... tgte bu (0) nun merciini tahalletmis. oluruz. Bizim elimizde bir yesil kitab
yin etmek lazimdir. Onun igin Emin Draman
vardrr. 0 kitabi Parlamento hayatrmizda mukadarkada§im kendilerini liizumsuz yere yormug. des bir kitab olarak telakki ederiz. Hepimiz o
lardir.
kitabm her kelimesi degil her noktasi iizerinde
Kocaeli valiliginin maasi ne idi?. Veyahud
titreriz. (Bravo sesleri alkislar....)
zatina
maag ne olmak lazimgelir?. §imdi
Dahili nizamnamemiz, ki, teskilati esasiye kalryormahsus
memuriyeti,
Yani Kocaeli valiligi acaba
kanunumuzla miitenazirdir. Onda deniyor ki,
Emniyet
umum
miidurlugiinlin
muadili midir,
Turkler gerek §ahislarma, gerek ammeye miidegil
midir?.
Bunun
muadili
oldugunu
vekalet
teallik olarak kanun ve nizam hilafma gorkabul
ediyor,
Encumen
boyle
miitalea
ediyor,
diikleri her husustan dolayi Meclisi Aliye §i- Divani muhasebat boyle diyor, ben de nacizane
kayet ederler.
boyle igtihad ediyorum. Onun igin enciimenin
Onu miiteakiben yine deniliyor ki, her-*vamazbatasi gok yerindedir. Ziya arkadagimizm
tanda§ bir hakkm ihkak edilmemesi veya ihsoyledikleri gibi, hakikaten bu iste kendisini
mal edilmesinden miitevellid gikayetlerini Meczararli goren arkadasrmiz tam yerini bulmus,
lisi Aliye arz eder.
Biiyuk Meclisin adaletine gelmigtir, bundan
Diger maddesinde, de her vatandagm icrabagka gidecek yeri yoktur. Bunun igin mazbanm son kararma itiraz edebilecegine dair hiitanm oldugu gibi kabulu, hem adaleti yerine
kiim vardir; Igte biz de bu gergive dairesinde
getirmek hem de 30 bu kadar senedenberi hizhareket ediyoruz. Yalniz bize Meclisi Ali demet etmig bu idare arkadasrmizi taltif e ve kenmigtir ki, heyeti mahsusa kararlarma bakma- disine yerinde yapilmis bir mukafata vesile olayin, bakmiyoruz. Adli mahkemelere aid iglere
caktrr. (Alkiglar).
bakmayra, ona da bakmiyoruz. Mevzuat hilafiRAStH KAPLAN (Antalya) — Arkadaslar,
na karar vermeyin, onu da vermiyoruz ve nibu zatm belki bu maas hakkidrr. Fakat miihayet, jjfftrayi Devlet deavi dairesinin verdigi
racaat makami tayin ettigirniz Devlet teskilatikararlar kazai mahiyette oldugu igin onlari da
miz vardir. Icra islerimizi Ziya arkadasnmz
tetkik ve tadil etmeyin, onu da yapmryoruz. Buburada okudu, Arzuhal enciimeninin salahiyetnun haricinde bagka bir emriniz yoktur. Bize
dersiniz M, sunlara da bakmaym onlara da bak- lerini saydi amma bir esasa hig temas etmedi:
yani (La takrebiissalate) dedi de (Ve entiim siimayiz.
Yalniz enciimenin bunda hig bir
maksadi kara) demedi. Malumu alileri Arzuhal encumenine
her yurttasm sikayet hakki vardir. Fakat, Mecyokfrur. Yalniz bir maksadi vardir ki, o da Yuklisi Aliniz, isleri gdrdurmek igin, Icra Vekilleri
sek Heyetinizin emrettigi yolda yurumektir,
Heyeti admi tasryan bir Hiikumet makaniztayin ettigi hatti hareketi aynen takib etmasi kurmustur. Vatandasrn isi ne ise, hanmektar. Bftzim ba§ka kastimiz yoktur. Eger krygi makama aidse ewela oraya gidecek, orada
metli arkadagrmm buyurduklan gibi Hamidin
isi nihai dereceye kadar haksizliga ugrar veya
Jjfuraya gitmesi lazimsa oraya gitsin. Fakat
anladigrma gore vatandaslar icin acik yol kanunsuz goruliirse o vakit buraya gelecek,
burada Heyeti aliyeniz hem haksizligi yapam
birakilmistir. Kendilerine oraya da buraya da
tecziye eder hem de, haksizliga ugrayan yurddagitmege hak verilmigtir. Takdir Heyeti Celilesm hakkmi yerine getirir?. (Dogru sesleri).
nizindir. (Alki§lar...)
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§imdi biitiin arzuhalleri iptidaen Meclisi
Aliye getirecek olursak arkadaslar, simdi bu
arkadas. belki haklidir, hakkmi, ancak kendisi
gribiler icin agilmis olan bir dairemiz vardir,
§urayi devlet deavi dairesi. Oraya miiracaat
edecek ve hakkmi orada hakedecek, Bu arkadasimizm, memleket icin bu kadar calismis bir
arkadasm su veya bu kadar maas almasi veya
almamasi hie, birimiz igin mevzuubahis olmaz.
HakMse alir amrna ya miistehak deeilse, Endirek is eyi olmaz. Onun icin bu hadiseyi mevzuatimizm hududu dahilinde halletmemiz lazrmdir. Bu arkadas Devlet surasma miiracaat etsin, oraca verilen kararda bir kanunsuzluk
goriirse o vakit bize erelsin. Heyeti Aliyeniz her
vaMt icin aciktir. (0 vakit bakamaz sesleri).
BAKASN — Miizakerenin Mfayetine dair
bir takrir vardir. bazi arkadaslar da sbz istemislerdir. Ewela takriri reve koyacagim, kabul
edilmezse o vekit sbz verecegim.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Kifayet
alyehinde sovlivecegim.
SIRRI lQ8Z (Yozgad) — Usui hakkmda
soyliyeceRim.
BASKAN — Buyurunuz.
SIRRI tCOZ (Yozgad) — Meselenin esasi
hakkmda bir noktai nazarim yoktur. Yalniz
Muhterem Kaplanm hakli bir itirazi vardir.
Onu teyid eden nizamname maddesini okuyorum : 53 ncii madde; (Enciimen, yani Arzuhal enciimeni, bidayeten Hiikumete, gfurayi
devlete, mahkemeler, Divani muhasebata verilmeleri iktiza eden arhuzalleri aid oldugu makamlara tevdi eder). Muhterem Arzuhal enciimeni Mazbata muharriri de icranm son kararma itiraz mahiyetinde olmahdir, dedi. Simdi
bu nasil bir karardir? Bu son bir karar degildir. §urayi devletten gegtikten sonradir ki
son karar olur.
MAZHAR MttFlD KASNSU (Denizli) —
§iirayi devletten gegtikten sonra bakamayiz ki.
SIRRI ICOZ (Devamla) — §urayi devletin
bu karari idari bir karardir. Daima bakabiliriz.
BALKAN — Kifayeti miizakere hakkmda
takrir vardir. (Giiriiltuler).
Yiiksek Reislige
Goriisme yeter. Arzuhal enciimeninin mazbatasmm reye konmasmi teklif ederim.
Qanakkale
Ziya Gevher Etili
(Giiriiltuler).
BALKAN — Miisaade buyurun. Bu takririn yalniz, gbrii§me yeter, fikrasmi reye koyacagim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmistir.
Iki takrir daha vardir, okuyoruz:
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Yiiksek Reislige
1700 numarali kanundaki (derece) lerin,
mevzubahs 163 numarali tefsir fikrasmm (derece) tabirinde dahil olup olmayacagi tefsire
mevzu oldugundan, keyfiyet Dahiliye ve Biitce enciimenlerince tetkik edilmek iizere keyfiyetin mezkur enciimenlere havalesini teklif ederim.
Yozgad
Emin Draman
Yiiksek Reislige
Verilen izahata gore tamamen §urayi devlete aid oldugundan Devlet §urasmda hakkmi
aramak icab eder, reye vazmi arzederim.
Mardin
Antalya
Edib Ergin
Rasih Kaplan
BALKAN — Bu takrirler arasmda en biiyiik
tadilati Rasih Kaplanm takriri ihtiva etmektedir. Binaenaleyh ewela onu reye arzediyorum.
Nazan dikkate alanlar i§aret buyursun... Etmeyenler... Nazari dikkate almmi§trr (Alki§lar).
7 — thtiyat zabitleri ve thtiyat askeri memvurlari kanununun 23 ncii maddesinin degi§tirUmesine ve 29 ncu maddesine bir fikra eklenmesine
dair kanun layihasi ve MUM Mildafaa enciimeni
mazbatasi (1/826) [1]
BASKAN — Enciimen, mazbatasmda miistaceliyet teklif etmektedir. Reyinize arzediyorum. Miistaceliyetle muzakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
1076 sayili kanunun 23 ncii maddesinm degistirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat madde ilavesi hakkmda kanun
MADDE 1 — 1076 sayili kanunun 23 ncii
maddesinin H fikrasi kaldinlarak madde asagidaki gibi degi§tirilmi§tir:
Madde 23 — thtiyat subay ve memurlugundan cikanlmagi ve ya§larma gore haklarmda askerlik kanununun tatbikmi icab ettiren
sebebler §unlardir:
a) Ordu haricinde bulunduklan miiddet esnasmda muhilli §eref ve haysiyet halleri itiyad
ettigi ciheti askeriyece te§kil edilecek bir heyetin tetkikatma miisteniden Milli Miidafaa vekaletince tahakkuk edenler,
b) Ordu dahil ve haricinde tardi veya ihraci miistelzim olacak derecede her hangi bir mahkeme tarafmdan mahkum olanlar,
c) Ordu haricindeki memuriyetinden miieb[1] 219 numarali basmayazt zaptm sonundadvr.
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beden mahrumiyet cezasma mahkum olanlar,
d) Hileli miiflis oldugu ilan edilenler (tekrar iadei itibar ettigi takdirde riitbesi iade olunur).
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Kabul edenler... Btmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — 1936 numarali kanun kaldirilmistir.
Gl. ZBKl SOYDEMtR (Erzurum) — Enciimenden bir sey soracagim.
tjriuei maddeye itiraz edecek degilim. Yalniz
bir noktayi tavzih etmek istiyorum.
Bu madde kaza jandarmalarmm noksanmi
telafi etmek icin.
MtLLt MfcjDAFAA En. M. M. §ttKRtt KOQAK (Erzurum) — Daha o maddeye gelmedik.
BALKAN — Soyledikleriniz iigiincii maddeye aittir. Sirasi gelince soylersiniz.
Drinci madde hakkmda miitalea var mi?
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — 1076 sayili kanunun 29 ncu
maddesi sonuna bir fikra ilave edilerek asfagrdaki sekilde degistirilmistir:
(Madde 29 — Muvazzafhgi iktisab etmemis
olan ihtiyat subaylarmdan Astegmen ve yiizbasi riitbesinde bulunanlar talib olurlarsa lazrni gelea evsafi haiz bulunduklan ve muvazzaf subaylarm tabi olduklan bilumum kavanin
ve esasata tabi olacaklari hakkmda katibi adilden musaddak taahhiid senedi verdikleri takdirde usulii mevzuati dahilinde yetistirilmek
sartile muvazzaf smifa nakilleri caizdir. Bunlardan bilahare ikmali tahsilde muvaffak olamayanlar bulunursa tekrar ihtiyat smifma iade
ve terhis kilmirlar. Alelumum ihtiyat subay ve
memurlan muvazzaf smifa nakledilmeksizin dahi hazarda Milli Mudafaa vekilligince liizum goriilecek nuiddetge ve kendileri de arzu ederlerse kadro ihtiyacma gore komutan mevkilerinden haric, vazifelerde kullanilabilir. Yalniz yas
haddinden dolayi tekaiid edilerek ihtiyata geemis olan jandarma yuzbasi ve tegmenlerinin
kadro ihtiyaci sebebile ve Dahiliye vekaletince
liizum goriilecek miiddetce kaza jandarma komutanliklarmda dahi kullanilabilir).
Gl. ZBKl SOYDEMlR (Erzurum) — Burada
ihtiyat zabitam kanununun 29 ncu maddesine
bir fikra ilave ediliyor. Sebebi de su: Jandarma
zabitlerinin, bilhassa kazalardaki miinhalatmi
doldurmak i§in almmis muvakkat bir tedbirdir.
o da sundan ibarettir. OradaW zabitan esasen
tekaiide aevkedildikten sonra emri kumanda da
mevkiinde istihdam edilmiyerek bazi tali vazifelerde ikullamliyor.
Fakat jandarma dahi emri kumanda addedildiginden dolayi orduda tekaiide sevkedilmis,
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olan zabitam alrpta burada kullanmaga kanuni
imkan yoktur. Bu tadil o zaruret dolayisile
Yiiksek Meclise gelmistir. Esbabi mucibede deniliyor M, bu ihtiyac. 39 senesi nihayetine kadar devam edecektir. 0 vakit biitiin noksanlarimizi kapatacagiz. Maruzatrm, bu madde 939
senesi nihayetine kadar tatbik edilecektir, muvakkat bir madde haline koymak lazrmdir. Boyle bir iki senelik ihtiyac. icin menfi bir gedik
acip o kanunun ruhunu ihlal etmemek yerinde
olur. Yarin belki orman icin de, bu zaruret
hasil olacaktir. Binaenaleyh, muvakkat bir
madde ile halletmek en muvafik harekettir,
onun icin maruzatrmi bir takrir ile arzediyorum.
MlLLt MttDAFAA En. Rs. Gl. KAZIM SEVtJKTEKtN (Diyarbekir) — Ihtiyat zabitam
kanunu, Milli Mudafaa vekaletine, liizum goriildiigii takdirde ve subay da isterse, ihtiyata geemis bir zabiti tali vazifelerde kullanmak salahiyetini vermistir. §imdi de Dahiliye veMline bu
salahiyet veriliyor.Ancak yiizbasrya kadar miitekaid zabitleri Dahiliye vekili, kumanda mevkiinde istihdam edecek. Bunu muvakkaten yapmaga
bir liizum gormektir. Muvakkat oldugu esbabi
mucibesinde vardrr. Meslek mjektebleiinden 36 subay ve harb okulundan da jandarma siibayi yetisiyor. Bunlar ihtiyaci karsilayacak, Dahiliye
vekili liizum goriirse ihtiyat olarak, tekaiid
edilmis zabitandan sicilli miisaid olanlari alacak. Aynen kabuliinii rica ederim.
REFtK INCE (Manisa) — Ben oyle zannediyorum ki, Milli miidafaa enciimeni reisi arkadasrmiz, General Zekinin miitaleasmi hiisnii
telakki edecek. Milli miidafaa vekili liizum
gbrdiigii zaman, kumanda mevkiinde istihdam
etmemek iizere, miitekaid ihtiyat zabitlerini
hizmete alabiliyormus. Miizakere etmekte oldugumuz fikra, yas itibarile tekaiide ugramis jandarma zabitlerini kaza jandarma kumandanliklarma alryor. O halde kendilerinden rica ediyorum, ikisi arasmda mukayese yapsmlar. Milli
miidafaa vekaleti tekaiid bir zabiti aldigi zaman kumandan srfatile kullanmayacak, fakat
Dahiliye vekaleti onlara kazalarda boliik kumandani olarak kullanacak. Bence bu dogru degildir. Milli miidafaada oldugu gibi, bunlar kumanda mevkiinde kullanilmamalidir.
Gl. ZEKt SOYDEMtR (Erzurum) — Gegenlerdeki maruzatrmi bilvesile hatrrlatmak istiyorum. Gegenlerde yas haddi kanunu buradan geqtigi zamanlar demistim ki, 60 kadar kaza miinhaldir. Yas haddine dahil bazi kudretli arkadaslar vazifelerine devam etsinler. Bu kanunun jandarmaya tesmil edildigi srrada bu jandarma zabitlerini birakmayalim demistim. 0 vakit 50k
hakli olarak Milli miidafaa vekili buyurdular
ki; jandarma ordunun krymetli bir pargasidir.
ayiramayiz, kanunu bozamayiz. Bendeniz de
bunun iizerinde bir sey soylemedim. Bu giin
muvazzaf olarak sevkle istihdammi teklif ettigi-
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miz arkadaslar tekaiide sevedilecekler, kazalara
gidecekler. Dahiliye vekaletinden bir isar gelince piliyi pirtiyi toplayip doneceklerdir. Bu
is mahzurlu bir i^tir. Bu gun de boyle bir §eye
yol agmak fenadir. Esbabi mucibede soylendigi gibi, bu ihtiyag 1939 senesinde zail olacaktir. Bendeniz bu mahzurlu vaziyetin kanunda
yer almaama taraftar degilim. Binaenaleh,
mabzuru tahdid igin olsun, takririmi Yiiksek
Heyetinkin tasvibine arzederim.
MtLLl MUDAFAA E. M. M. §UKRtt KOQAK (Erzurum) — Mutekaid zabitlerin muvazzaf orduda kumanda mevkiinde kullamlmasi
jandarmadan ziyade mabzuru daidir. Siyasetle
istigal etmek iizere ordudan gikmis, diger sebeblerle aynlmis bir zabiti hangi bir sebeb dolayisile tekrar getirmek, onu kumanda mevkiine gikarmak, bu memleetin miidafaasi, rejimi
bakrmmdan dogru bir hareket degildir. Binaenaleyh, Refik Ince arkada^imm ordunun almadigi, almak istemedigi ihtiyat zabitlerini jandarmanm almasi da dogru degildir sbzlerine bu suretie cevab vermekle iktifa ediyorum.
Gl. §EFlK TttRSAN (Denizli) — Siyaseten
gikmis ne demektir?
§tfKRtJ KOQAK (Devamla) — Yalniz General Zeki Soydemir arkadafim bu kanun hiikmunun 39 senesi nihayetine kadar cari olmasinm
maddeye ilave edilmesini istiyor. Kanunun nihayeti okunursa kendi endiseleri ortadan kalkmis olur. Miisaadenizle okuyayrm : « Yalniz
yas haddinden dolayi tekaiid edilerek ihtiyata
gegmis olan jandarma yiizbasi ve tegmenlerinin
kadro ihtiyaei sebebile ve Dahiliye vekaletince
liizum gbrulecek muddetge kaza jandarma komutanliklarmda dahi kullamlabilir » . Demek ki, salahiyeti dogrudan dogruya Dahiliye
vekaletine veriyoruz. Dahiliye vekaleti liizum
gbrurse 37 de 38 de, 39 da buna nihayet verebilir. Binaenaleyh, ihtiyag varsa bunu temdid
eder. Hakikaten kazalar zabitsizdir. Kiigtik zabitlerin, jandarma gavu$larmm elinde kalmaktan sa tecriibe gormus ve kazanm biitttn muamelatma vakif bulunan degerli fakat yaslari 45 i
gegmis olan arkadasi kullanmak bir basgavusu
kullanmaktan daha faydali ve memleket menfaatine daha uygundur. 1937 senesi yas haddi
kanunu tatbik edildigi zaman 47 - 48 kaza jandarma zahitsiz ve kumandansiz kalacak ve o kazalar dogrudan dogruya kiigiik zabitlerin eline
gegmis bulunacaktir. Bu mahzuru ortadan kaldirmak igin Hiikumet bu layiha ile Meclisi Aliye geliyor. Layihanm kabulunu rica ederim.
Gl. ZEKl SOYDEMStR (Erzurum) — Kogak
arkadasimiz yeni bir sey ilave etmedi, Metni
okudular. Dahiliye vekaleti liizum gordiikge,
39, 49, 59 ilanihaye gider, kullanabilir. Esbabi
mucibede deniyor ki, 39 senesine kadar Mektebi harbiyeden yetisenlerle bilhesab ihtiyag kapanacaktn". Binaenaleyh, kanunu, esbabi mucibe ile
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hem ahenk yapib, hudud tayin etmek igin, 39 senesi nihayetine kadar, diye tasrih edersek maksad hasil olur.
BA§KAN — Tadilnameyi okuyacagiz :
Yiiksek Baskanliga
Son fikrada « muddetge » kelimesinden sonra « Bu kanunun nesrinden itibaren 1939 senesi
nihayetine kadar » kaydinin ilavesile muvakkat madde yapilmasmi arz ve teklif ederim.
Erzurum
Zeki Soydemir
BALKAN — Okunan tadilnameyi reyinize
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir. §u halde maddeyi enctimene
veriyoruz.
M. M. E, R. Gl. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — Enciimene gitmesine liizum yoktur. 0 fikra maddeye ilave edilsin.
Gl. ZEKl SOYDEMIR (Erzurum) — Hayir,
ben muvakkat bir madde olarak teklif ettim.
Kanunun miistaceliyeti vardir, muvakkat
madde olarak yazilsm. Miisaade ederseniz enciimen simdi yazsm.
MlLLl MUDAFAA En. R. Gl. KAZIM SEVtfKTEKtN (Diyarbekir) — Peki vazalim.
8 — Eregli sirketinden ahnan liman, demiryolu ve madenlerin Kozlu ve Kilhrdi demiryollannm i§leiilmesi ve havzadaki deniz islerinin
inhisar aUina ahnmasi hakkinda kanun layihasi
ve tktisad, Nafia, MaUye ve Butqe encilmenleri
mazbatalan (1/7-95) [1]
tKTISAD V. SlYASl Miis. ALl RIZA TtJREtL (Konya) — Arkadaslar, bu layiha havzada miistacel bir vaziyete. miistacel bir ihtiyaca
tekabiil eden hukiimleri ihtiva ettigi igin miistaceliyetle miizakeresine karar verilmesini rica
ediyoruz.
BALKAN — Hiikumet miistaceliyetle miizakeresini teklif ediyor. Kabul edenler.... Kabul
etmiyenler... Mjustaceliyetle miizakeresi kabul
edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var
mi?
REFlK tNCE (Manisa) — Efendim, komur
havzasi iizerinde Devlet elinin gok semere verecegine emin oldugumuz himmetlerinin tecellisini ifade eden bu kanun cok sayani takdirdir.
Bilhassa benim igin gok mucibi ehemmiyet olan
bir cihet, bu limana eskidenberi hukuku -taalluk eden eshasin haklarmm, hakikaten en modern sekilde prensiblere tevfik edilmesidir. Bu
hususun temini yolunda ittihaz edilen mevzuat
mucibi siikrandir.
Yalniz bir noktayi tktisad vekili arkadasimizdan rica edecegim: Bu inhisar sahasma gi[1] 235 sayili basmayazi zabhn sgnimdadir,
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ren yer oldukga genistir. Kag kilometre veya
kag mil mesafe oldugunu bilmiyorum. Bu saha
dahilinde islemekte olan ve esjhas uhdesinde bulunan madenlerin nakillerine kifayet edebilecek
kadar her tarafta vesait bulundurmak kabil
olacak midir, yoksa isler muattal mikalacak?
Bu ciheti izah ederlerse kanunun itiraz edilecek
big bir nokfcasi kalmaz.
Dr. MtTAT ALTIOK (Zonguldak) — Arkadaslar milli enerjimizin milli endustri ve milli
simendiiferierimizle, tabu servetleriinizin en
miihimlerinden birini teskil eden karaelmasm
pirlanta besigini teskil eden havza da hig siiphesiz ki Cumhuriyetimizin feyizlerinden, eserlerinden hiz almistir.
ArkadasJLar; gok iyi takdir buyurursunuz ki
Cumhuriyete kadar Hiikumetin bir komiir siyaseti yoktu. Hiikumet komiir ne demektir, komuriin milli ve medeni hayatta ve beynelmilel
iktisayiyatta memlekete temin edecegi faydalari, derecesi, nedir? Bunlar hakkmda sarin bir
fikir yoktur. Fakat muhterem Ismet Inonii
Hukumetinin basanci ve kudretli hamleleri ve
saym Celal Bayarm isabetli ve yerinde goriisleri neticesidir ki bu giin komiir milli ve miihim bir dava olarak ele alinmistnv Ve iizerinde
gok derin, vukufla ve hassasiyetle yuriinmekte
bulunulmuijtur. (Alki§lar). Biiytik Onder Atatiirkun Havzada, rasyonel gali§ma hususundaki 6mir ve i§aretleri iizerine bu milli davanin
milli menfaatlerimize en uygun §ekilde halledilmesi igin ilk adim olarak Eregli girketi
Hiikumet namina satm almmi§tir. Arkadasjflar,
yurd iginde hig bir yabanci §irket yoktur ki
Eregli sirketi kadar bu memleketin milli menfaatlerine aykiri ve zararli hareket etmi§ bulunsun. Arkada§lar, yine hig bir §irket yoktur ki memlekette koloni vaziyeti ihdas etsin.
Havzadaki Eregli §irketi tamamile kolonyal
bir vaziyette gali§mi§tir. Ne garib ve ne aci
bir vakiadir ki saym Celal Bayar Havzayi
gezerken, ocaklan dolagirken §irketin imtiyaz sahasma girdigi zaman belinde silahli bir
bekgi; «Yasaktir, buraya girilemez» demi§tir.
Arkada§lar, bu aci hakikati goz online alacak
olursak I^egli §irketinin satm almmasile Havza hakiki benligine ve milli hiiviyetine i§te ancak o zaman nail olmustur. (Alki§lar).
Arkadaglar, §irketin satm almmasi kanunu miizakere odilirken, rahatsizhgim dolayisile burada bulunamadim ve hissiyatimi Ciimhuriyet Hiikumetine yuksek huzurunuzda arza firsat bulamami§tim. Fakat bu giin §ukranlanmi
Ismet Inonii Hiikumetine yuksek huzurunuzda
arzetmeyi bir vicdan ve bir millet borcu bilirim. tste arkada§lar, Havza bundan sonradir
ki tekamule ve rasyonel gali§maga dogru adim
atmi§ bulunuyor. Hiikumet bu giinkii istihsali
bir misline yani beg milyona gikarmak igin mii-
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him tedbirler alirken komiiriin ig piyasada IStihlakini, di§ piyasada da surumunii arttirmak
igin bir gok mali fedakarliklar yaparken, bilhassa komiiriin tahmil ve nakliye iflerinde bu
giinkii iptidai seklin muhafazasmi katiyen uygun bulamazdi ve buna miisaade edemezdi.
Yuksek huzurunuzda miizakere edilecek olan
kanun, Havzada komiiriin tahmil ve nakliye
iglerinin inhisara almmasmi istihdaf etmektedir. Inhisar denildigi zaman bir lahzai tereddiid gegiriyoruz. Hig tereddiid etmeyelim. Bunun gok faydali oldugunu ve Havzada rasyonel gali§manm ilk adimini te§kil eden esaslardan biri bulundugunu yuksek huzurunuzda ve
millet muvacehesinde tebariiz ettirmek igin bu
giinkii tahmil §eklinin vaziyetini, sizi rahatsiz
etmezsem bir iki kelime ile arzetmek istiyorum. Arkadasjflar, 1924 tarihine kadar Havzada biitiin tahmil ve tahliye bir kahya marifetile idare edilirdi. 0 kahya §irketlere ve ocaklara kar§i miiteahhid vaziyetinde biitiin tahmilati idare ederdi.
Arkada§lar, kahyalik devrine nihayet verdikten sonra modern bir usul tatbik edilmek
lazimgelirken bu defa da onun ba§ka manasi
olan gedik usulii ihdas edildi. Vakia bu giin
hukuki bir gedik yoksa da fili bir gedik vardir. 151 numarah amele kanununun ne§rinden
sonra Havzada tahmilat isleri, kayik sahiblerile kayik amelesi ve komiir amelesinden miirekkeb bir heyet tarafmdan, deniz i§gileri dernegi ismi verilen bir tesekkiil tarafmdan idare ediliyordu. . Bu te§ekkiil son zamanlara
kadar gali§mi§ ve Havzanm tahmilat i§lerini
idare etmi§tir. Fakat her gedikte oldugu gibi
bu gedikte de sik sik bir gok inzibatsizhklar
ve bir gok intizamsizliklar vukua gelmekte oldugundan, dolayisile komiir i§leri sekteye ugrayordu. Bu inzibatsizhklar iizerine deniz i§gileri dernegi lagvedilerek amele birligine kalbedilmigtir. Gedik usulleri tamamen iptidaidir.
Halbuki Ciimhuriyet, iptidailige ve gerilige son
verir ve yeniliklere kiymet ve mevki verirken
Havzanm komiir i§lerini iptidai bir gekilde
idare etmek ve bunlari boyle iptidai bir §ekilde
birakmak, elbette Hiikumetin ve Havzanm
menfaatleri ile kabili telif olamazdi. Bu itibarla arkada§lar, Eregli §irketi satm almdiktan sonra Havzada rasyonel calisma hususunda
karar verilirken ve bu kadar miihim tedbirler
almirken bu tahmil i§ini tamamen Devlet eline
almak ve bir inhisar §eklinde idare etmek lazim ve zaruri idi.
Arkadaglar, gerek teskilatin iptidailiginden
ve gerekse vesait noksanligmdan her hangi bir
vapurun 4 - 5 bin ton komiir almak igin bazan
haftalarca hatta aylarca bekledigi giinler olmustur. Bir vapurun 4 - 5 bin ton komiirii almak igin bir ay beklemesinin ne demek oldugunu ve bunun iktisadi zararlarmm ne kadar
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mUhim olacagmi Yiiksek Heyetiniz 50k giizel
takdir eder. tahmil islerini inhisar altma almak iizere yeniden ihdas edilecek olan inhisar §ekli memlekette komiir i§lerini intizam altma alacak, emniyet ve suratle bu i§i temin
edecek ve yalniz kol mesaisinden ve kiirek kuvvetinden ba§ka vasitasi olmayan bu gunkii
tahmilati makinelestirmek suretile modernle§tirecektir.
§imdiye kadar idare edilen §ekilde yiiz kayikla 800 amele galigryordu. Bu giin inhisar
altma almdig* takdirde belki 70 veya 75 kayikla ve 800 amele yerine 4 - 5 yuz amele ile
bu i§i daha biiyiik bir emniyet, surat ve intizamla temin etmek kabil olacaktir.
Arkadaslar, oyle zamanlar olmugtur ki, komiir hazirlanip oluklarm basma kadar geldigi
halde kayik amelesi, kayikgilar ve iggiler tahmilati sekteye ugratmiglar ve durdurmuglardir.
Ne i§in? Onlar daima §ahsi menfaatlerini dii§iinmiislerdir. Vapurun oluklara biraz uzak
veya yakm olugunu, almacak komurun iri
veya ince olugunu, havanm biraz firtmali, denizin biraz dalgali olugunu, vapurlara ta§inan komuriin vincle, sirtla, kiife ile nakledili§i gibi vazifeleri nazari itibare alarak her
giin her saat muhtelif vesileler, muhtelif bahanelerle komurun imrarmi sekteye ugrattiklarini cok defa gordiik. Iste arkadaslar, tahmilat Devlet inhisan geklile idare edilecek olursa bu tahmilat i§i tamamile emniyet ve intizam
altma almmig olacaktir. Zonguldak limani haric. olmak iizere, biitiin agizlarda tahmilat senede ancak 180 - 200 gun tcra edilebilir. Karadeniz firtinalan her giin tahmilata miisaid
degildir. Ancak senenin dortte birjnde bu
adamlar calisarak miitebaki giinlerini i§siz gegirirler. Aldiklan para diger maden ve Havza amelelerine nazaran fazla oldugu halde cali§madiklari giinlerde kazandiklan parayi yerler, bagka is tutmadiklari ve nobet bekledikleri icin de kendilerinin ve ailelerinin en sefil
ve perisan kalmalarma amil olurlar. Iktisad
vekaleti Havza tahmilati i§ini eline almakla
bu vatandaslara da en biiyiik iyiligi yapmis.
demektir. Refik tnce arkada§imizm her hangi bir tahmilat iginin sekteye ugramasi hakkmda gosterdikleri endige katiyen varid degildir ve Havza isinde yeni-bir adimm ve yeni
bir inkisaf devresinin agilmasi tahti temine
almmigtir. Bu itibarla layihanm aynen kabul
buyurulmasmi rica ederim.
BALKAN — Bagka miitalea var mi?
IKTISAD V. SlYASl M. ALI RIZA TtfREL
( Konya ) — Muhterem arkadagzmiz Altiok,
Refik tnce arkadagimizm endi§esine, 0 sahadaki vukufu itibarile 90k salahiyetli bir agizdan cevab vermis, oldular. Ben de bu beyanati
teyiden bu giinkii vaziyetin aynen devam etmekle beraber, yani bu giin nakil ve tahmil
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lslermdeki vaziyetm yarm nig bir endigeyi
mucib olacak vaziyet dogurmryacak gekilde devam edecegini ve bilakis bundan sonra bu i§lerin devamli surette tekamule dogru goturiilecegini arzile ve Altiok arkada§imizm sozlefini vekaletin bu sahadaki galismalarmi tegei
edecek mahiyette telakki ettigimizi kendisine
arzederkeh gukranlarimizi takdim ederiz.
BALKAN — Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler...
Maddelere gegilmesi kabul olunmu§tur.
Eregli girketinden alman liman, demiryolu ve
madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarmm
isletilmesi ve HavzadaM deniz iglerinin inhisar
altma almmasi hakkmda kanun
MADDE 1 — Hukumetle Eregli girketi arasmda aktedilip 3146 numarali kanunla tasdik
edilen mukavele mucibince Hukumete intikal
eden madenlerle liman ve demiryollarma aid
bilciimle hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat
ve mevcudat mubayaa krymeti iizerinden ve
Hukumet tarafmdan is.letilmekte olan Kozlu ve
Kilimli demiryollari biitiin mu§temilatile beraber 2805 numarali kanunun 9 ncu maddesinde
yazili heyetge takdir edilecek kiymet iizerinden
Eti banka devredilmis.tir.
Eti bank bunlari ayni krymetler iizerinden
2805 numarali kanunun 7 nci maddesinin birinci
fikrasi mucibince kuracagi miiesseseye devreder.
Banka idare meclisince verilecek devir kararmda bu miiessesenin:
1 - Idare merkezile ticaret unvani,
2 - Mahdud mesuliyeti oldugu,
3 - Mesjgul olacagi isler,
4 - Itibari sermayesinin miktari,
tasrih edilir.
Bu kararm Iktisad vekaletince tasdikmdan
sonra usulen ticaret siciline kayid ve ilam ile
miiessesenin hiikmi a^hsiyeti viicud bulur.
Her iki devir muamelesi tapu harci ve diger
nevi yergi ve resimlerden muaftrr.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi . Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. i^aret buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul
edilmi^tir
MADDE 2 — Miiessesenin Iktisad vekaletince tesbit edilecek formiile uygun olarak tanzim edilecegi senelik bilango ve kar ve zarar hesablarile banka umumi heyetince kabul ve tasdik edildikten sonra nesir ve ilan olunur.
REFtK 1N0E (Manisa) — Bir kelime tashihi var. Bu maddenin 4 ncii satrrmda gegen
«Edilecegi» yerine «Edecegi» olmalidrr.
BUTgE En. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) — «Edilecegi yerine» «Tanzim edecegi» olacak, yanlis tab edilmistir.
BALKAN — Tashih ediyoruz. Maddeyi reyi-
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B. E. M. M. RAIF KARADENtZ (Trabhize arzediyorum. Kabul edenler... i§aret buyurzon)
— Musaade ederseniz burada bir tashih
sunlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmi^tir
vardir, onu yapalim da arkadas, muz ondan sonra
MADDE 3 —10 nisan 1329 tarihli nizamname miitalaelarmi soylesinler. Orada bulunan (biri)
lie hududu tayin edilmis olan Zonguldak lima- kelimesi gikacakUr. Yani 2 numarali bendde,
nmdaki biitiin nakil, tabmil ve tahliye i§leri,
«Zonguldak vilayetinde valinin resligi altmda
G-iiliic, cayi ile Filyos §ayi arasmdaki mmtakada komiir havzasi...» seklinde olacaktir.
yapilacak biitiin komiir nakil, tahmil ve tahREFIK INOE (Devamla) — Bu miitaleaya
liye i^leri inhisar altma almmistir.
gore heyet 7 ki§ilik oluyor. 7 kisji olunca tesavii
Bu inhisar birinci maddede yazili miiessese aranm mevzubahs olmamasi lazmidir.
tarafmdan i^letilir.
B. E. R. V. MUKERREM UNSAL (IstanBALKAN — Maddeyi reyinize arlediyorum. bul) — Birisi gelmemis olabilir.
REFIK INOE (Devamla) — Noktai nazarim
Kabul buyuranlar i$aret buyursunlar... Etmigudur: Bu 7 kisjum behemehal bulunmasi layenler... Madde kabul edilmiutir.
zim mi, yoksa 4 iiniin bulunmasile hallolunabileMADDE 4 — Birinci maddede bahsedilen
cek mi? Bence bu tesavii ara meselesi,, 7 ki§ilik
miiessese komiir havzasmdaki tahmilat teskilaheyetin muzakere nisabi ve karar nisabi da 3 olatmda gali^tiriLan ve Amele birliginde mukayyed
biliyor; 7 M^ilik heyetin vermesi lazrni gelen
bulunan kayiklan satm alir.
karari 3 kis,i veriyor. Bu o kadar ehemmiyetli
1 - Kayiklarmi satmak isteyenler bu kanu- degildir, giinkii mahkeme kapisi a^ikttr. Yalmz
temyizi kabil degildir demeyelim de istimlak menun meriyetinden itibaren 30 gun iginde arzuhal
selesinde, emsalme kiyasen, yaptigmnz i^ icrayi
ile Zonguldak vilayetine miiracaat ederek bu
durdurmaz, tehir etmez. Esasen asliye anahkeisteklerini bildirirler. Miiteaddid sahislar taramesinin verdigi kararlar temyiz edilse de icra
fmdan tasarruf edilen kayrk igin verilecek aredilecegine gore, icranxn kararma Temyiz mahzuhalin biitiin hisse sahibleri veya vekilleri. takemesi mani olamaz. Binaenaleyh falan falan
rafmdan imzalanmasi yahud her hissedarm ayhallerde vatandas^n haiz oldugu bir hakkm,
rica arzuhal vermesi lazmidir.
Zonguldak kayiklarma tatbiki sirasmda iakati,
2 - Zonguldak vUayetinde valmin reisligi alo kadar ehemmiyetli bir mesele degildir. Mattmda biri komur havzasi fen heyetine dahil
lub olan mesele, idareyi bir an ewel mal sahibi
miihendisler axasmdan havza miidurliigu tarafindan secjlecek bir muhendis ve Zonguldak be- yaparak i^i durdurmamak olduguna gore, mahkeme kararmm icrasi tehir edilemez, adam a$agi
lediyesi azasmdan olmak iizere belediye enciiyukan, $VL veya bu sekilde hakkmi kullansm
meni tarafmdan segilecek iki zat ve Zonguldak
ve ayni zamanda is. te durmasm. Kanun yolunu
ticaret ve sanayi odasmm idare heyeti tarafmkapamak
igin orta yerde sebeb yoktur. Rica etdan odada mukayyed olanlardan segilecek iki
tigim, budur.
zat ile Zonguldak liman reisinden miirekkeb olB. E. M. M. RAIF KARADENIZ (Trabmak iizere bir komisyon te^kil edilir. Ve kayrkzon) — Arkada^mi istimlakten bahsettiler. Melarm krymeti bu komisyon tarafmdan takdir
sele istimlak degildir. Dogrudan dogruya orada
olunur.
halen i^letmekte bulunan kayiklarm, kayik sa3 - Komisyon kararlarmi ekseriyetle Ittihaz
hiblerinin muvafakatile satm almmasmdan ibaeder. Tesavi vukuunda reisin bulundugu tararettir. Kayik sahibleri omuvafakat etmezlerse safin reyi tercih olunur. Bu kararlar bir deftere
tm alma meselesi kalmayacaktir. Burada bizim
yazilarak komisyon reisi ile azalan tarafmdan
mevzubahs ettigimiz mesele, kayiklarm satm
imzalanir. Kararlarm birer sureti vilayetge taalmmasma aiddir.
raflara teblig edilir.
Bu kayiklarm kiymeti takdir edilecek? Bu,
Komisyonca verilen karara razi olmayan tabir
meseledir. Hiikumet teklifinde, bu isi bes, kiraf teblig tarihinden itibaren on bes, gun iginde
§ilik bir heyete birakmis,. Bu heyet valinin riZonguldak asEye mahkemesinft muracaat edebiyaseti altmda, belediye ve ticaret odasi murahlir. Mahkeme, karari krymet baktmmdan tetkik
haslarmdan tesekkiil edecekti. Eger takdir edieder. Ve; icabmda yeniden krymet takdir eder.
len krymete kayik sahibleri itiraz ederlerse
Mahkeme iig ay zarfmda kararmr verir. Mahkemerkezde
tktisad vekaletinde kurulacak ikinci
menin verecegi kararm temyizi kabil degildir.
bir komisyonda dava tetkik edilecek ve karara
5 - Bu suretle takdir edilecek krymete razi
baglanacaktir. Biitge enciimeni bes, ki^inin kaolmiyanlar kayiklarmi satmaktan vezgegebilirfi olmadigmi, ekseriyeti halk tarafmdan intiler.
hab edilmis olan belediye ve ticaret odasmdan
REFIK INCE (Manisa) — Ufacik bir ibare
ikiser kisinin bu heyete katilmasi suretile kayikilavesini teklif edecegm. Mddenin ikinci fikraQilar lehine bunu yediye §ikarmis.tir. Mierkezdeki
smda «biri» diyor. Ondan sonra «digerleri» ol- komisyonu da kaldirarak, bunun yerine mahalmasi laznn gelir,
11 mahkemeleri koymustur. Qiinkii merkezdeki-
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ler kayrida*nim krymti* iyi bilmezler. Onun
igin bunu mafcalli maMUj^lere biraktik. ttiraz
vukaunda mahkeme efiM nakuf tayin ederek kay^raiiymetini takdir #HHr. Kayik sahibi razi olmassa gene cebri iitiiMfr yoktur, ben satmiyorum, vazgegtim, dry*il««ktir.
A£k&dt$%tm diyvr ki, JtiMji iemyiz olsun. fayed t s a y k e gelirse cok wifcjigeger. Evrak buraya ^elib tetkik edilintey* *adar vakit gecer,
kayik eskir. Yeniden tairtte kiymet icafoeder.
Btr«a jewel netieey» virhMll Mbznndir. Onun
i^in bunun oldt^u gdbi ••*»} mnvafiktir.
BALKAN — M a d * fefcniia tadilname
yoktur. Maddeyi reyini« tisediyorum. Kabul
edenler ... EfoBtytiJe* ... &fcU edihnistir.
MADDE 5 — B« k*n*tfi» meriyet mevkiine
girdigi tarik*« kiy»«t **j*fei muameleginin katile$ecegi ! p « M
HtWedilecek her ton kdmtir ieto mefi tfHIwM i tcrefc miktarmi ddemek
sarttte birinci ftaHdeof yazili muessese bu kayiklan kallanm^k ffecburiyetindedir.
cayiklari kullanabilmesi kayik
sahi^to^ijgma, bagftdir.
BAf&AN — Reye arzediyorum. Kabul edenler
tt'Btaieyenler ... Kabul edihnistir.
MADDE 6 — Amele birligince viicude getiolan halen mevcud nakil, tahmil ve tahrile alakali tesisat ve vesaiti birinci madmuessese satm alir. Bunlarm kiy»etl tffcfduncii madde mucibince takdir olunur.
MMtese kiymeti bu suretle takdir olunan tesiaat ve vesaitin bedelini amele birligine oder
Amele birligi bu bedeli deniz iscilerinden isletme
masarifi kar§iligi olarak kesilmis mebaligden
sarfedilmemis bakiye ile birlikte irad kaydeder.
BA§KAN — Mkddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ...fetmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
MADDE 7 -f Liman, kayik, demiryolu iicretleri ve gemilere verilecek su bedeli birinci
maddede yazflx miiessese tarafmdan tanzim ve
Jktuad vekaletince tasdik edilecek tarifelere gore iatifa olunur.
Yeni tarifelerin tasdikma kadar bu kanunun
ne^ri tarihinde tatbik edilmekte olan tarifelerin
m e r i | ^ devam cder.
iKabul edenler .. Etmeyenler ...
Kabul edihni^tir
Bu kanun ne§ri tarihinden muMADDE8
teberdir.
Maddeyi kabul edenler... EtBALKAN
meyenler... Kabul edilmigtir.
Bu kanunun hiikiimlerini icraMADDE9
tfctisad
vekilleri memurdur.
ya Maliye ve
BALKAN i- Maddeyi kabul edenler... Etmeyealer... Kabv. edilmi$tir.
Kanunun he] eti umumiyesini acik reye
arzediyorum.
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9 — {togmwtlere ve muhtag giftgilere tohumluk ve y&meklik dagitilmasi hakkinda kanun Myihmive Ziraat, Sthhat ve igtimai muavenet, Maliye ve Hittge encumenleri mazbatalari (1/645) [1]
Z. V. S. M. RIZA ERTEN (Mardm) — p n di tasvibiiiize sunulan kanun layihasi gocmenlere ve ctftgilere verilecek tohumhik ve jemeklik hakkmda oldngTindan ve bunlart da
vatandaflar beMeditinden dolayi mustaceliyet
ifftirhammda bultmacagnn.
BA§KAK — ifuMmet mihtaceliyftt tekHf
ediyor! reye arzediyorum. Kabul «dsnler... Etme yen ler... Muttacelen mtizakeresi kabul ediltni^tir. HByeti umumiyesi hakkinda miita^ea
var mi? (Hayir sesleri)
Maddelere ge^ilraesmi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmifHr.
Gocmenlerle nakledilenlere ve muhtag §iftg£tere
toaumluk ve yemeklik da^itilmaei hakkinda
kanun
MADDE 1 — Ziraat bankasi gocmenlerle nakledHenlere, miiltecilere ve kuraklik, dolu, sel
yangm ve hastalik gibi afetlere ugrayan rauhta^ giftgilere odiinc, olarak tohumluk ve yemeklik bugday dagrtilmasi icin 3 750 000 liraya
kadar bir bugday yardtm. kredisi acar. Bu kredile dagrtilaiak bugdaylar Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 2056 sayih kanunla
Derkt naaatna aatm aldigi bugdaylardan mal
olduklari fiat iizerinden mubayaa edilmek suretile temin «dilir. Ancak Ziraat bankai depo
larmdan tevzi mahalline nakledilecek bugdaylarm maliyeti miimaallerinin mahallindeki rayicinden yuksek olacak olursa tevzi mahallerinden
veya yakmlarmdan mubayaa edilir.
REFtK INCE (Manisa) —Bugdayi koruma
kanununun hasilati o kanunda muayyen i§e
tahsis edilmistir. Bu kanun onunla tearuz edecek bir vaziyet ihdas ediyor mu, etmiyor mu?
BOT^E En, M. M. RAlP KARADENlZ (Trabzon) — fflc bir tearuz yoktur.
OR&E EBTVER (Balikesir) — Maddenin sonunda «ancak» la baslayan bir fikra vardir. Orada deniyor ki, Ziraat bankasmm getirdigi bug-daylar §u, §u sebeblerle tevzi mahallerinden veya
yakmlarmdan mubayaa edilir. guzel. Ucuz ve
eyi olnmsi tabii matluptur, amma tevziat yapilacak muhitte tevzi edilecek bugday oraya getirildikten sonra fiat dligerse, bu ancakla baslayan fikranm hayati filiyede kabiliyeti tatbikiyesi olub olmadigi hususunda vekaletin noktai nazarmi b^Tenmek isterim.
ZtRAAT V. S. M. RlZA ERTEN <Mardin) —
Mevztlbahsolan flkra Htikumetin tekKfmde yoktur. Yamiz enciimenlerde bu kayid, Maliye enciimeninden itibaren konmustur. Bundan mak[1] 251 say ill basmayazi zaptm sonundadir,
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sad da, malumu aliniz, Htikumetin almakta oldugu bugdaylarm mmtakasi muayyen ve mahduddur. Her tarafta bug-day satm almmamaktadrr. Ziraat bankasi vasitasile bugday satm
almmadigi bir yerde sayed iskan vaki olursa
oradaki gbgmenlere yiyecek veyahud tohumluk
vermek mevzuubahisoldugu zaman, bugday
uzak bir yerden geldigi takdirde maliyete zammedilecegi ve maliyet uzerinden borglandrrilacagi igin o vatanda§lara tevzi edilecek tohum
bahaliya mal olmasm diyedir. §ayed muhacirlerin bulundugu yerlerde, tevzi edilecegi yerde
bugday fiati daha du§uk olursa, uzak yerlerden gelmesin ve oradan satm almsm diye bu
fikra Have edilmi§tir.
RAtF KARADENtZ (Trabzon) — Maddenin
ba§inda ve ikinci fikxv. J a Ziraat bankasi diyor. Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat banaksi olacakttr.
BALKAN — tlave edildi, tarifi kanunisi
zaten oyledir. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenier.. Etmiyenler. Kabul edilmi^tir.
MADDE 2 — Bu bugdaylarm nakil, tevzi,
depo, guval ve sair masraflarile tesjkilat olmayan mahallerde ve luzumu halinde yalniz tevzi
islerinde kullanilacak memur, maa§, harcirah
be yevmiyeleri bu krediden sarfolunur ve bu
masraflar mubayaa fiatma zammedilerek tevziatta bu yekun uzerinden borglandirma yapilir.
Aynen odenmek vaziyetinde bu naktin tekabul
ettigi miktar ayrica ve para ile odenir.
RAtP KARADENtZ (Trabzon) — Son fikrada « . . . . nakdin tekabul ettigi miktar» yerine
«.. bu masraflarm tekabul ettigi miktar...» olacaktrr
BALKAN — Tashih edildi. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenier... Etmiyenler.. Kabul edilmigtir.
,
MADDE 3 — Bugdaylar muhtagr giftgilere
bir, gbgmenlerle nakledilenlere ve mtiltecilere
tig yil vade ile ve zincirleme kefaletle senedde
yazili nakti veya ayni miktar odenmek iizere
dagrtdrr. Vade yilmm tirtinu giftginin borcunu bdeyemeyecek kadar az olursa bu bore, geri
brrakilabilir.
Her sene birinci maddedeki yardrni kredisinden yapilan tahsilat nisbetinde bugday tekrar dagitilabilir.
GALtB PEKEL (Tokad) — Encumenden bir
sual.
Buradaki «ug yil vade ile» tabirinden maksad ne dir?. Yani tig yil gegtikten soma mi,
yoksa tig yil iginde mi bdenecektir?.
BttTQE En. M. M. RAtF KARADENtZ
(Trabzon) — tfg yil gegtikten sonra. Yani vade
tig yildan ibarettir. Oyle olmazsa vade olmaz.
BALKAN — Ba§ka mutalea var mi?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edUmi§tir.
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MADDE 4 — Tevzlen sonra tahakkuk edibde borglandirmaya gwmeyen tevzi masraflan,
bugdaylarm nakil ve tvziine kadar gegen zamana aid faizler, ta*il masraflan, dbrt sene
zarfmda tahsil edilroyibde gayri kabili tahsil
hale gelen borglar; itfhtag giftgiler igin Ziraat
vekaleti butgesine, p>§menler igin ise Sihhat ve
igtimai muavenet ekaleti tskan butgesine her
sene bu husus iginagilacak hususi fasillara tahsisat konarak karslanir.
BA§KAN — *adde hakkmda mutalea var
mi?. Reye arzediy»rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul editeistir.
MADDE 5 — Digitma muamelatile uguncii
madde mucibince hutil edecek vadeden itibaren
iki sene iginde tahsL muamelati Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat banxasmca kendi usulile yapilir ve bu miiddet i?mde tahsil edilemeyen
borglan tahsili emval tanununa gore mal memurlari toplarlar.
0 seneki iiriinu borcu oleyecek derecede bulunan borglular borglarmi bl££iediWeli takdirde aleyhlerine, vadenin bittigi "fjgihten. borcun tahsili emval kanununa tevfikan>alm(*Ig*
zamana kadar, gegen miiddet iginde % ? ^ z
yiiriitiirler.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea vl r
mi? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
BttTQE En. M. M. RAtF KAKADEITtZ,
(Trabzon) — Layihadaki 6 nci madde yerine
yeni bir madde hazrrladik, takdim ediyoruz. Eskisinin aynidsr, ibarede bazi degisiklikler vardrr. Onun okunmasmi rica ediyoruz.
BA§KAN — Altmci madde olarak verilen
yeni sekli arzediyorum.
MADDE 6 — Bu kanunun tatbikma aid muamelelerdeki evrak ile senedlere pul yapistrrilmaz ve harg almmaz.
tfgiincu maddedeki zincirleme kefaletle yapilacak borg senetleri kbylerde 3202 sayili Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanununun
ellinci maddesi mucibince tanzim olunur. Bu
senedler mezkur kanunun 44 ncii maddesindeki
hiikme tabi olup icra ve iflas kanununun 38 nci maddesinde yazili vesikalardan sayilrr.
Bu evrak ve senedattan noterlerce tasdik edilecek olanlar igin noterlerin zati iicerti tediye
olunur.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul
edilmistir.
MftJVAKKAT MADDE — 2661 ve 2863 numarali kanunlarla tevzi edilen bugdaylarla bu
kanunlarla kabul edilen haddin fevkinde dagitilmis olan bugdaylarm bedeli ve masraflan ve
faizleri birinci madde mucibince Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmm tohumluk ve yemeklik igin agacagj 3 750 000 liralik krediye all-
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nir ve mahsui eiilir. Bunlarm tahsilleri malolduklari fiatleile makten veya aynen yapilir. Aynen tahsilattajn elde edilecek bugdaylar ya satiln* veya o spalaki rayic, iizerinden 2056 numarali kanunun lugday hesabma devredilir.
Bu tevzi idilen bugday bedellerile masraflarmm faizlem guval ve borglandirmaga girmemi§ olan tevzj masraflari, ayni nakdi tahsilatin
masraflarile ayni tahsilattan elde edilen bugdaylarm devir veya satismda arada husule gelen fark, muitag giftcilere ise Ziraat vekaleti
butgesine, goimenlere, nakledilenlerle miilteci- '
lere ise Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti iskan biitgesinae acrlacak hususi fasla konacak
tahsisatla kaijsilanir.
2661 ve 28p3 saydi kanunlarla dagrtdan bugdaylardan do|un borcjUa, vade yilium uriinii
eiftginin borciinu bdemWveeek kadar az olursa
geri birakikr.;
BAgKAN 1— M j ^ t e a var mi?
Reye arze^ijjpmun. Kabul buyuranlar.... Et
miyenler...
DUI edilmistir.
MAD: _ r — 2661 ve 2863 saydi kanunlarm
hukiimberi kaldinl m^trr.
• Miitalea var mi? Maddeyi kaedenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilMADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 9 — Bu kanunun hukumerini icraya
Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet ve Ziraat
vekUleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini acik reye arzediyorum.
Eregli firketinin mubayaasi hakkmdaki layinaya rey vermeyen var mi?
Key toplama muamelesi bitmistir.
10 \— Gvmruk ve inhisarlar vekaleti teskilat
ve vazifeleri hakkmdaki 2825 sayili kanuna bagli
kadro icetvelinde degisiklik yapilmasma dair kanun flayihasi ve Giimriik ve mhisarlar ve Biltge
ey&umerileri mazbatalari (1/813) [1]
Ma. V. S. M. EAIK BAYSAL (Kayseri) —
Bu layiha Gumriik ve inhisarlar muhsebe teskilatmm muhasebei umumiye kanunu icablarma
gore tanzimine aiddir. Mustacelen miizakeresini rica ediyorum.
BASjfKAN — Miistaceliyet teklif ediliyor.
Bu teklifi kabul edenler ... Etmeyenler ... Mustacelen anuzakeresi kabul edimistir.
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Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etmeyener ...
Maddelere gegUmesi kabul edilmistir.
Devlet memurlari ayliklarmm tevhid ve teadiilii
hakkmdaki kanuna bagh cetvelde bazi tadilat
yapilmasma dair olan kanun ile Gumriik ve inhisarlar ve Maliye vekaletleri tesjkilat ve vazifeleri hakkmdaki kanunlara bagh kadro cetvellerinde degisiklik yapilmasma dair kanun
MADDE 1 — Devlet memurlari ayliklarmm
tevhid ve teadiilii hakkmdaki kanuna bagh cetvelde bazi tadilat yapilmasma dair olan 2006
sayili kanuna bagh kadro cetvelindeM (Muhasibi mesul) ile Gumriik ve inhisarlar vekilligi
tesjkilat ve vazifeleri hakkmdaki 2825 sayili kanuna bagh kadro cetvelinin merkez memurlari
arasmda (Muhasebe miidiirlugu) basjhgi altrndaki 59 ve tasra memurlari arasmda (Muhasibler) ba^ligi altmdaki 27 memur bu cetvellerden
§ikanlmistrr.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanuna bagh cetvelde yazih
memuriyetler Maliye vekaleti tesjkilat ve vazifeleri hakkmdaki 2996 sayili kanuna bagh kadro
cetvelinin merkez memurlar kismma eklenmistir.
BALKAN — Miitalea var mi?
B. E. M.M. RA1F KARADENIZ Trabzon) — Bu maddeye bagh cetvelin en sonunda
«Bir aded 11 nci dereceden 30 lira maash muhasibi mesul» vardrr. Bu, «9 ncu dereceden bir
aded 40 lira» olacaktrr.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi bu tas hih ile reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hiikmiinu icraya
Maliye veMli memurdur^
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
11 — H\ava> mudafaa genel komutanligi teskili ve vazifesi hakktnda kanun layihasi ve Milli
Mudafaa ve Biltge encumenleri mazbatalari
(1/817) [1]

[1] 247 sayili basmayazi zaptm sonundadir.
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M. Mi V. S. M. NEClB ALl KUgUKA
(Denizli) — Bu kanun layihasi memleketin havasinm miidafaasma taalluk etmesi ve gok mtistacel bir mahiyetl baiz olmaai dolayisile miUtacelen muiakeresini rica ederim.
BA^AIC — Hiikumet mtlataceien miizakeresini t»klfc6«diyor. Miistaeelen musakeresiiii kabul
edeirler ... Etmeyenler ... Mfastacekm miizaktresi
kabul ediimi^tir
Heyeti- unrutmiyesi hakkmda soz isteyen var
mi?
SALtH TUROAY (Kayseri) — Arkada§lar,
oyle bir asrrda ya^iyoruz ki, insanlik iistiine
nurlu ve mii^fik kanadlarmi gererek onu her
tiirlii derd ve iztiraplarma deva ©Ian onttn butun
medeni ibtiyaglanna cevab vererek onu bttlundvLgu saadet ve refah kademesinden beran bir
derece daha yukanya ula^tiran ilim re fennin
bu gun gacuk, geng ihtiyar, kadm, erkek, hasta,
ve sag-Ian* farki gozetilmeksizin aleni insanhgm
merhameteizce yok edilmesi igin bir vasita olarak kullamlmasi tehlikesi kar^ismda bulundugumuzu teessiirle gormekteyiz. Kimya ve hava
harbi ismlni alan ve hasmrai harb meydaumda
eepheden ^diegil, geriden ta aile.yuvasmdan vurarak yenmek gibi tarihin pek esiki ve karanlik
devirleriade bile gayri insani telakki edildiginde hi$ siiphe olmayan bu harb aistemi tehlikesinin insanliga yarasmayan mahiyeti ar^ismda,
hele her devirde insanliga rehbetlik etmifc olan
ve hie, bir tehlikeden asla yilmayan ban^sever
Tiirk ulusunun sirf insaivligm tehdid edilmisj olmasi bakimindan butun beiseriyet gibi teeisur
duymamaai kabil midir?
Arkada^lar, biitiin diinya kimya harbi tehlikesinin onime gegmek igin eibirHgile gahfmi?,
fakat muvakffak olamami?laxdrr. 1922 senesi
subatmdaiAnterika Hiikumetinin tesebbiieii ve
Ingiltere, Pransa, ttalya ve Japonyanm i^tirakile ilk defa, olarak Va^ingtcmda aktedilen zehirli
Gaz konferansmda imzalanmis. olan ve harpte
zehirli gas kullanilmasmm kati olarak menini
natzk ola> anlasma Fransiz
parlamentosunca
tasdik edilmedigmden suya diistiigii gibi ikinci
defa olarak 1924 de Pariste aktedilen Kimya
harbi konieransradan ve 17 haziran 1925 de Cenevredff # ? Bevlet tarafmdan imzalanmif olan
zehirli gaz protokolunden bir netice gikmamis
olacak ki, 1930 senesinde Briikselde aktedilen
Kizilhag kongresinde sivil halkm gaz ve hava
hiicnmlarma karsi pasif ve aktif korunmalari
iizerinde mukarrerat ittihazma mecburiyet hasil olmu^tur.
Kisaoa arzettigim bu izahata gore gelecek savaslarda hava hiicumlarile karsilasmak artik bir
emri tabii&ir.
Bunlara karsi korunmak igin almacak tedbirleri tatbik ve idare edecek olan teskilatm Fransada oldugu gibi bir kisminm aktif miidafaa
bakmundaoi askeri, diger kisminm pasif miida-
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faa bakrmmdan sivil makamlara tabi olmasi lazimgelecegi yeknazarda dogru gibi gbrunmekte
ise de bazi Devletlerin gegirdigi teerubeler hava
mudafa&si te^kilatmm askeri ve sivil mahiyette
iki ayn makama bagli olmasmm mahzurlu ve
hatta gok tehlikeli oldugunu binnetice bu teskilatm behemehal askeri bir makama bagli bulunmasi lazimgelecegini gostermi^tir. t$te bu makam Hiikumetimizin bniimiizde duran bu layiha ile biiyiik bir isabetle tayin ve tttbit ettigi
(Hava miidafaa genel komutanligi) a»ki«idir.
Yuksek Meoliiten bu faydate v# ^ » » kanunun kabuliinii rica eder ^•'•wt^MtWtaltogene! komutanlr^ma h&fiAi bftftRha: d i t e r l ^
gaz ve gazden korunaw, mevnau iizermde l^ibelmeslek gali^mis bir •rttadiu?iniz sifatile pa»if
korunmaya taalluk e^B/^a^mli bir iki vo>*i*im*
daha temas ve malumn fa&m kabilinden
sa bu babtaki dileklerimim mikan dere
yerine getirilm«ini rica •wfe|yi faydali buteaktayim.
N^
1 - Hava tehlikesinin m*hsf*fi\ve buadim
korunmak igin ancak Hava mtidafaa\ffea«l komutanliginca tesbit olunacak taJimawi& gamete, bropr, radiyo, konferans, sinema, i H ^ ve
saire gibi vesaitle biitiin halk tabakaiarHna
yayilmasinm temini ve bu suretle halkm
yatif korunma kabiliyetinin tenmiye ve takvi^e"\
edilmesi laaimdrr. Bw vwafenin ifasmda Ciimhuriyet Halk Partisi te§kilatile tc, Saglik ve
Kultiir bakaalrklannm gok bnemli rolleri vardir.
2 - Zehirli gazden korunmasmi bilen kimseler igin zehirli gazin: zararli olmadigmi; zehirli gaz hakkmda i§aa edilen mtibalagali haberlerin asilsiz oldugu ve zehirli gazin ancak
disiplinle hareket etmeyen ve panik haline
gegen halk kitleleri uzerinde muessir oldugunu halka anlatmak laaimdir.
Yaptigim tetkikat ve son zamanlar^, ©iindigim kanaate gore.
3 - Korunma tedbirlerinden bahsedihneksizin zehirli gazierin ve bunlarla beraber kullanrlacak oldiiriicu diger vesaitin tosirati uzerinde yevmi gazeteltrin ecnebi gazetel^inden
naklen dahi olsa miibalagali negriyat ^apmalari halkta bilahare yapilacak biitiin propagandalara ragmen izalesi giic, sabit bir fcorku husule getireceginden, memleketimize karsi her sahadaki vaziffeleri biiyiik ba§anlarla
yapmig olan degerli basmnnxam bu bnemli
noktada Hava miidafaa genel komutanlrgmm
igareti dahilinde hareket etmesini gok faydali
bulmaktayim.
4 - Saym Saglik bakani ve Kizilaym sayin reisi Dr. Refik Say^iamm himmet ve gayretile kurulan maske fabrikasmdan bilhassa
kesif niifuslu §ehirlerdeki halka ucuz fiatle
tedricen maske tevzii ve amme hizmetlerini
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goren ve Devlet makanizmasmi tegkil eden
Devlet memurlarile fabrika ve smai miiesseselerde cahgan elemanlarm, bedelleri mukassaten tediye edilmek iizere derhal ve behemehal
maske ile techizi zamani gelmigtir.
5 - Btiytik §ehirlerde ferdi korunma ile
miiterafik olarak yava§, yavas, kollektif korunma tedbirlerinin almmasma da ve yeni insa
edilen binalarm zemin katlarmda yapilmasma
belediyekrce liizum gosterilen siqmaklardan
maada §ehirlerin miinasib yerlerinde umumi
sigmaklar insasma basslanilmasi lazrmdir.
6 - Yeni insa edilen binalarm zemin kntlarmda yaTJilmasma liizum gosterilen si*maklardan bazilarmm bilahare ba§ka maksadlarla
kullanilmasi icin tadilata ugradiklarmi isittim.
Bunun ne dereceve kadar dogru oldu&unu bilmiyorum. Bu gibi hal ve ihtimallerin oniine &*pilmek iizere bu gibi sigmaklarm sik, sik Hiikumetce kontrole tabi tutulmasi lazrmdir.
7 - Yeni yamlacak §ehir pilanlarrom hava
miidafaa sistemine uygun olmasmm sroz onimde bulundurulmasi hava miidafaasi iglerini cok
kolaylastzrir.
8 - Son ve muhim noktayi da zikretmeden
gecemiyecegim : Hava hticumuna maruz kalmdiffi zaman halk eamiaflml tesekkul eden ferdlerdew her birinin hissesine diis^en odevin muvaffakivetle ve zamanmda basanlmasi ve icab
eden disiblinin tetnini icin sehirin her mahallesinde hususi halk hava miidafaa teskilati viicude getirilerek bu te§kilat sayesinde halk
ile Hava miidafaa genel komutanligi arasmda
irtibat tesisi hemen her memlekette nazari itibare alman bir tedbirdir. Biz de bn -i§i Ciimhuriyet Halk Partisi teskilati pekala gorebiKr. Maruzatima son verirken bu kanun dolayisile Hiikumete tesekkiir etmegi bore bildim.
MtLLl MttDAFAA V. StYASl M. NEClB
ALt KtJOtJKA (Denizli) — Arkadasimizrn bu
mesele etrafinda gostermis, oldugu biiyiik hassasiyet ve alakaya arzi siikran ederim. Esasen
Hava komutanligi tegkilat kanununun 3 ncii
maddesi, komutanlzk ve te§ekkiil edecek komisyonun, arkadasimizm mevzubahs ettigi tekmil hususati, vazifesi dahilinde bulundurmaktadir. Hava miidafaa genel komutanligi bu
kanun ile te§kil edimis. olan Yiiksek hava
miidafaa komisyonu ile ilgili vekaletlerin miitaleasmi alarak hazarda biitiin memlekete samil hava koruma planlarmi ihzar eder; diyor.
Sonra, yurd dahilindeki halki ve Hiikumet tegekkullerinin muhtelif kisimlarmi alakadar
eden tekmil hava miidafaasma aid tegkilat
iglerini ve bunlara aid tesisleri yaptirmak ta
bu komisyonun vazifelerinden olacaktir.
ABDttLHAK PIRAT (Erzincan) — Lutfen
bir nokta daha nazari dikkate almmalidrr.
Hava tehlikesinden koruma i§ini goren siginaklar teknik noktai nazardan yapilmamiftir
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ve orada kullamlacak malzemenin tayini hususunda bir teknisyene ihtiyac vardrr. Bu sigmaklar hakikaten depodan baska birsey degildirler. Bunlari ivi bir §ekle koyacak nrntehassisa ihtivac vardrr. Bu meseleye nazari dikkatlerini celbederim.
MlLLl MttDAFAA V. StYASl M. NECtB
ALt KUCtfKA ( Denizli ) — Bas iistiine. Bu
nokta iizerinde de alakadar oluruz.
BALKAN — Baska soz isteyen voktur. Maddelere gecilmesini kabnl edenler... Etmeyenler...
Maddelere gecilmesi kabnl edilmi§tir.
Hava miidafaa genel komutanligi te§kili ve
vazifesi hakkmda kanun
MADDE 1 — Yurdim hava tehlikesine kars,i
korunma i§lerinin bir elden idare edilmesi icin
korkomutanligi salahivetini haiz bir Hava miidafaa i?enel komntanligi teskil olunur.
BASKAN — Maddevi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Hava miidafaa genel komutanligi dogrudan do&ruya emir ve kumanda itibarile hazarda Genelkurmay baskanligma ve seferde Ba$,kumandanli^a baglidir.
BASKAN — Maddevi kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Hava miidafaa Genel komutanligr bu kanun ile te§kil edilmis olan yiiksek
hava miidafaa komisyonu ile ilgili vekaletlerin
miitaleasmi alarak hazarda biitiin memlekete
§amil hava korunma planlarmi ihzar eder ve
yurd dahilindeki halki ve Hiikumet teskillerinin
muhtelif kisimlarmi alakadar eden tekmil hava
miidafaasma aid teskilat islerini ve bunlara aid
tesisleri yaptrrir. Miidafaa iisul ve talimatlarmi
tftsTyit fid fit*

RAStH* KAPLAN (Antalya) — Bir sual.
(Yaptrrir), deniliyor. Bunu Mill! miidafaa
vekaleti mi yapacaktrr? Yoksa ne §ekilde yapilacaktir?
M. M. V. M. M. SUKRV KOCAK (Erzurum) — Her vekalet kendisi yapar. Yiiksek
Hava miidafaa komisyonunda cah§an vekaletler
miistesarlan, oradan alacaklan direktiflerle
vekaletlerinde lazim gelen i§leri yaptmrlar.
REFtK tNCE (Manisa) — Hakikaten bu
«yaptmr» kelimesinde tevakkuf etmek lazim
gelir. Neyi yaptrrir, nasil yaptrrir, hangi kuvvetle yaptrrrr, ne gibi salahiyetle yaptrnr? Binaenaleyh bu, kanun! bir ifade degildir. Ayrica
benim de dokunmak istedigim bir nokta vardrr.
Miidafaa usul ve talimatmi tesbit eder, diyor.
Bu tesbit edecegi talimatm mahiyeti ne dir?
Kanun ?eklinde mi, nizamname seklinde mi, eshasa muessir olacak sekilde mi? Yoksa teknik
sekilde mi? Eger sen kendine suraya bir siper
kazacaksm derse bu, vatandasa bir yiik tahmil
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eder mahiyettedir. Boyle ise komisyona, ancak
kanun salahiyeti dahilinde giren bir i§i teklif
etmek salahiyetini veremeyiz. Dogru olmaz. Bu
noktanm izahi lazmidir.
MlLLl MtJsDAFAA En. M. M. §ttKRU KOQAK (Erzurum) — Bir kimyager arkadasjmiz
burada bu kanunun ehemmiyetini uzun uzadiya izah ederek bizi tenvir etti ve istifadeli dakikalar yasatti. Fakat Refik luce arkadasima
cevab verebilmek igin gene o mevzu etrafma
avdet etmege mecburum. Biliyorsunuz ki bu
giinkii silahlarm tekemmulii, harbin gerek baslangicmda, gerek harbin iginde getin safhalar
arzetmek mahiyetini gosteriyor. Bununla beraber hava silahi hakikaten gecmis harblere nazaran bu gunku harblerde daha tahribkar daha
imhaL edici bir mahiyet erzediyor. Bunun kar?ismda yapacagnniz is topluca mudafaa isidir,
topluca kendimizi koruma isidir, pasif mudafaa
etmektir. Biliyorsunuz ki bu giinkii harbler hava ordulannm taarruzu ile baslar bu taarruzlar
baskm seklinde olur.
ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Artik hudud yoktur.
z
mXLLl MttDAFAA En. M..M. §tJKRtJ KOQAK (Devamla) — 0, milletleri daha bttyuk tayakkuza, daha biiyiik intibaha davet eder. Binaenaleyh esasen Hukumetimiz bunun igin daha vaktmda lazrni gelen tebbirleri almis, Dahiliye vekaleti vasrtasi ile mudafaa usul ve tarzini memleket dahilinde taraf, taraf yapmis ve
ayrica her vekaletin mevcud olan seferberlik
^ubesi, o vekaletin passif mudafaa tertibatmi alntak iizere bulunuyor. §imdi bu layihada bu
dagilmis olan isler bir biironun idaresi altmda
toplanmaktadir ve bu isler orada gbrulecektir.
Son manevralar neticesinde goriilmiistiir ki havada tarn olarak aktif mudafaa yoktur. Bunun
yanmda pasif mudafaasmm bulunmasi meeburiyeti vardrr. Binaenaleyh vekaletlerin bu pasif mudafaa tedbirleri bir biiro altmda toplanarak bir kumandanliga tevdi ediliyor. Bu kumandanlik Genel kurmaya bagk oldugu ve vekaletlerin mustesarlarmdan miirekkeb bir kon«ey eyi bulundugu halde calisacaktrr. Bu miistesarlarm her biri alman kararlan kendi vekaletinde tatbik ettirecektir. Yaptirilir keHmesinin manasi ise mesela mekteblerde gocuklara
passif mudafaanm usulleri gosterilir, signaklarm sekli ve signaklarm nerelerde yapilmasmx
tesbit eder ve bildirir.
Belediyelerin alacagi tertibati, gerek itfaiyesinde ve gerek sair hususunda yapacagi teskilati tesbit eder ve bildirir. Ayrica, diger milletlerde oldugu gibi, ismdi Refik Ince arkadasimm sozune avdet ediyorum, 18 yasma kadar
olan cocuklari ve 45 yasmdan yukan miikellefiyet hariciade bulunan adamlan yine bir teskilat altmda pasif mudafaaya hazirlar. Bina-
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enaleyh bu komutanlik oyle genisliyor ki, arzettigim gibi 18 yasma kadar olanlarla 45 yasmdan yukan olanlari ordunun hazarda yetismek igin galistigi tarzda bunlari talim ve terbiye
ve istedigi zamanda seferber eder. Onlari siginaklara sevkedecek ve onlara sigmak vesaitini
ve diger Maarif, Mudafaa usullerini ogretecektir. Arzettigim gibi, baskm seklinde gelecek
olan hava taarruzlarmi, memleket dahilinde
bilhassa intizami umumiyeyi bozmak ve anarsiyi
tevlid etmek uzere sik, sik tekrar olunacagi
igin halkm eyi talim ve terbiye edilmesi lazimdir. Bu taarruzlara alis,trrmak igin vaktinde,
yukanda arzettigim gibi 18 yasmda olan insanlarla 45 yasmdan yukan olan insanlan yapilacak talimat ve nizamnameler iginde talim ve
terbiye etmek mecburiyeti vardrr. Ve bu,
yaptirmak seklidir. Eger yaptrrmayib da vekaletler vasrtasile biirokrasi usullerle bu muamele cereyan edecek olursa bu silahm siiratile
bu hazrriisrn siirati arasinda biiyiik farklar hasil olur. Binaenaleyh maddenin aynen kabul
edilmesini riea ediyorum.
REFlK INGE (Manisa) — Arkadaslar; bir
kantinu yaparken, bilhassa bbyle mustacel olan,
bir defa muzakere ve kabul olunduktan sonra
gayri mahdud bir zaman igin yiiriimek mevkiine gegen bir kanun uzerinde tevakkuf etmemiz cok lazimdrr. Onun igindir ki, tekrar basmizi asntryorum.
§imdi yeni bir tesekkiil yapryoruz. Memleket mudafaasmm miikemimel olmasi igin kurdug-umuz bir kumandanlik vardrr. Bu kumandanlik miistakilen galisacak. Cok giizel. Vazifesini tayin edivoruz. Bu maddede diyoruz ki,
ikmci fikravi okuyorum. Birinci fikra esasmda
hiitiin memlekte samil hava korunmasi planlarmi ihzar eder.
«Yurd dahilindeki halk ve Hiikumet teskillerinin» bu teskillerinin degil «Tesekkullerinin»
B. is. RElSt M. SEREF OZKAN (Burdur)
— te«5kilat verine kullanilmistrr.
REFl KtNOE (Devamla) — TesMlatm, olur.
Teskillerin burada yeri yoktur. «Halkm ve
Hiikumet teskillerinin muhtelif kisrmlarmi alakar eden tekmil hava miidafaasma aid teskilat
ialerini ve bunlara aid tesisleri» Binaenalevh
teskilat isi doorudan dofiruya benim anladigima gore insa,nlarm islettikleri miiessese manasina, palisacak bro manasma geliyor. «Tesisleri»
o brolar tarafmdan meydana getirilen tedafii
izah olacaktir.
«Yaptmr» bir defa bu «yaptrrir» kelimesi
simldive kadar bizim kanunlarimizda yer almis
bir tabir degildir. «lcra Vekilleri yapar, icrayi
ahkamma memurdur». Zaten bizatihi seydir.
Hava kumandanligi diye bir mustakil kumandanlik, vekaletler uzerinde teskilat ve tesisat
yaptErrr tabiri mana itibarile de muvafik de-
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gildir. Asd bu noktayi Have dlarak konan kismmi miidafaa, usul ve talimatlarmi tesbit eder.
Bence nasil ki, bizzat Mill! miidafaa vekaletinin, Biiyiik erkani harbiyei umumiyenin ihtiyag gordiikleri meselelerden dahi bizzat kendisi faal olmaz, i§i aid oldugu vakaletlere havale ederse, ben yol isterim, ben top isterim,
ben cephane isterim, ben asker isterim, ben
§u veya bu binayi isterim, ben ki§la isterim diye nasil ki Milli Miidaf aa dahi kendi esasli
ihtiyaglarini Icra Vekillerinden istiyorsa, bu
vaziyette dahi, hava miidafaasma taalluk eden
i§leri, yapilmasi lazimgelen i§leri, Hava kumandanligi aid oldugu makamdan ister. Yani
Hava kumandanligmm miistakil, her yerde
icraya taalluk eden bir organi yoktur ve olamaz. 0 noktadan bu heyetin; bu kumandanligin yapacagi vazife, esas itibarile, miidafaaya taalluk eden usul ve talimati tesbit etmekten, yapmaktan ibarettir. Tensib buyurursaniz bu kumandana, yapilmasi lazimgelen teknik mamulati yapan bir ihtisas sifatmdan
baska bir §ey vermeyerek ancak bu kumandan ve yamndaki heyet, lazimgelen usul ve
talimati tesbit eder seklinde bir §ey yaparsak
mesele gayet sarih ve yerinde olur.
Yaptirir. Parasi yok, elemani yok. Yaptirmak liizumunu soyler, Bir seferberlikte,
memlekete §u kadar sigmak lazimdir, herkesin, her evin §u veya bu tertibati almasi lazimdir, yolunda hazirlanacak talimati hazirlarlar ve aid oldugu vekillere verirler. Ihtiyag messittigi zaman Hukumeti harekete getirir. Yoksa muharebe oldugu zaman halk
ile asker kar§i kar§rya kalmaz. Onun igin tensib bHyurursaniz §oyle teklif ediyorum: (Bunlara aid) tabiri vardir, (bunlara aid tesisleri)
kaldiriyorum. (Bunlara miiteallik usul ve talimati yapar) diyorum. 0 usul ve talimat §u
veya bu §ekilde korunmaya miitealliktir. Bir
kiilfet tahmil ettigi zaman onu Icra Vekilleri
Heyeti dogrudan dogruya yapar geklini tesbit eder ve bu sekilde tadil edersek daha muvafik olur.
ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Arkada§lar, tayyare ve hava harbi kelimesini
ne zaman i§itecek olsam bundan on sene ewel
Saym Basbakanimm bir sozii hatirima gelir.
Ilk Tayyare cemiyetini tegkil ettigimiz zaman
bize soyle hitab etmiglerdi : Arkadaslar, artik
hig bir milletin, hig bir Devletin hududu yoktur. Bu, begeriyetin son yagadigi zamanm 6yle bir beliyesidir ki, ne hudud, ne kanun, ne
zaman, ne diyeyim, ne mantik hig bir gey
dinlemedigi halde kiit diye insanin beynine
vuran bir beladir. Binaenaleyh boyle bu kadar tehlikeli ve biiyiik bir mesele kargismda
bizim dugunecegimiz §ey, ferdin hiirriyeti,
sahislarm zarar veya kan yahud miiesseselerin salahiyeti degil, topyekun kelimesile ifa-
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de olunan harbin neticesi olan umumi kprunmadan ibarettir. §imdi, anla§iliyor ki, biitiin
askerlerin, teknisyenlerin, biitiin diinya harbinin felsefesini anlamis insanlarm koydugu
yegane kanun, topyekun harbdir. Harby maayyen milletlerin muayyen kitalan arasmda
degil, biitiin efradi milletin, yekviioud olarak,
bir anmi dahi kaybetmeden yapacagi bir harbdir. Burada endi§e ettigimiz §ey, umumi tehlikedir. Binaenaleyh ewela nazari dikkate
alacagimiz §ey, bu kumandanlik emir verebilir mi, veremez mi, salahiyettar midir, degil
midir meselesi degildir. Emir versing Qiittku
bu emri veren o kmmandankkta miitegekkil bir
komisyondur. Bu komisyon da - vekalet -rntis*
te§ar4armm bulundugu bir komisyondur. Devletin biitiin makanizmasmm taranmasile te^ekkul eden ve Maarif, Adliye ve sair vek&tet
mustesarlarile hukuk adamlarmdan ve teknieyenlerden miirekkeb bulunan, o komisyonda
gayrikanfuni kararlar verilmesin; efradm hu^
kuku ihlal edilmesin diye bu cihetleri uzun
uzadiya diisiinmekle gee kalinmis olur, Esaata
boyle bir komisyonun her hangi bir hukuku
ihlai edebilecegini du§unmemek lazimdir. Bizim te§kil ettigimiz hayet, her sahada cemiyetin hiirriyetini, canmi, irzmi ve ber §eyini
vikaye edebilecek sahislardan miirekkeb bir
komisyondur. Her hangi bir gayrikanuni bir
hadise zuhur ettigi zaman ewela onlarm itirazi ile kar§ilanacaktir. Bu cihetten endi§e et*
memek lazimdir. Sonra arkadaslar,. yapmak
ve yaptirmak arasinda biiyiik fark vardir^ Komisyon veya kumandanlik havale suretile bu
i§i yapacak olursa vay haline. Geliyor tayyareler, 400 kilometre, 500 kilometre siiratle
geliyor, ondan sonra havale/ Tayyare beynimizm uzerinde, yine havale. Kunmndanhk
yaptirir, kime? Belediyeye. Belediye omm
emrini yapacaktrr. Dinlemezse? t§te onukontrol edecek, fenne muvafik olup olmadigmi
ara§tiracak kumandanliktrr. Sigmak yapalim
diyoruz. Bu k.umandanliga bu salahiyeti vermezseniz ne faydasi olacaktrr? Binaenaleyh
(yapmak) kelimesi (yaptirir) §eklinde kanunda
yer ahnalidir.
Hangi millettir ki daima en yeni vasitadan
mahrum kalxmgtir, behemehal maglubiyetle
karsila§mi§tir. Onun igin bu salahiyetleri verirken kelime iizerinde durmamahdir. Bu yaptirmak kelimesinde hig bir mahzur gormiiyprum. Bilakis gok faydahdrr.
Refik tnce arkada§imiz dediler ki, ihtisas
isi degil, icra isidir. Arkadaslar; ihtisas
sahil^dir ki icrayi yaptirir. Eger ihtisas
i§ine icra salahiyetini vermezsek yaptirdigi i§lerden fayda beklenemez. Binaenaleyh bu kelimenin aynen muhafaza edilmesinin memleket ve milletin menf aatine uygun oldugu kanaatindeyim.
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MlLLf MUDAFAA V. SlYASl M. NECtB
ALI KUgtJKA (Denizli) — §iikrii Kogak arkada§imiz i§in fenni noktasmi, Ziya Oevher
arkaaa§imiz da umumi noktasmi gayet vazih
bir surette izah ettiler. Burada Relik Ince arkada§imm dugundiigu endi§e asla varid degildir. yunkii komutanlik ittihaz edecegi tectoiri evvela vekaletler miiste§arlarmdan miite§ekkil komisyonda konu§tuktan sonra aynca
da vekaletlerin de miitaleasini alacaktir. Binaenaleyh tasavvur etmi§ olduklan endi§e varid
degildir. Onun igin maddenin aynen kabulunii
rica ederim.
M l V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) —
Demin bir arkadasmuzm verdigi gok krymetli
izahat iizerine bir iki malumat arzedecegim: bir
kerre zehirli gazlardan korunmak igin Kultiir
bakanligmm bir tedbir almasmi istediler. Kultiir bakanligi gegen seneden beri biitiin orta
mekteblerde resmi programa idhal edilmi§ ders
halinde zebirli gazlardan korunma derslerini
okutmaktadir. Bunun kitablan yazilmis ve mekteblere dagitilmistir. ve dersleri okutacak muallimler gegen sene burada ve Istanbulda kurs
gbrmiisierdir. Binaenaleyh bu i% yiiriimektedir.
ikincisi, Kizilaym iionci reisi sifatile arzedeyim ki, agilmis oian maske fabrikasmda halka
ucuz masice vermek igin maske fiatlerinde miihim tenzilat yapmak unkani basil olmustur.
01. KAZIM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) —
Bravo gok giizel.
Mf. V. BAU'FET ARIKAN (Devamla) —
Bu kanunun maddesinde bir tesis kelimesi vardir. Arkadaslar bu munasebetle sigmaklara temas ettiler. iSigmaKlar igin Dahilye vekaleti bir
kanun tanzim etm^tir, Dahiliye encumeninde
tetkin ediliyor. Bu, teknik bir i§tir. Nerelerde
siginak yapilmalidir, nasil yapilacaktir veya yapilmayacaKtir? Bu noktalar ancak o kanunun
mazaKeresude konusulabilir. Binaenaleyh bu tesis kelimesinin iginde sigmak kaydi yoktur ve
sigmak mefhumu olmadigi kaydinin zapta gegmesini bilhassa rica ederim. Qunku vekaletinizin 100 kiisur orta mektebi 36 lisesi vardir. Bunlar hakkmda yapilacak masraflan bu tesis kelimesile simdiden kabul etmis olmayalmi. Bu
kaydi simdilik agik birakalim;
REFIK INCE (Manisa) — Bir defa surasi muhakkak ki Milli Miidaf aaya taalluk eden meselede
kalblerimizin darabanmda milimetrenin milyonda biri kadar fark yoktur. Bu ecilden her
kanunu miizakere ederken, damarlarnnizm hassasiyeti azami namiitenahi oldugu halde miizakere
ediyoruz. Elverirki bu esasi kabul ettikten sonra tatbikat sekillerini arayalrm. §imdi aynen
kabul ettigimiz zamanda Ziya Oevher arkada§mii
bir misal olarak soyliyecegim.
Bu kumandanlik hava korunmasma aid tesisleri yaptinr, miidafaa usul ve talimatnamelerini tesbit eder.
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Ziya Gevher arkadasimizm bulundugu yerin
vaziyeti bin Msilik bir sigmak yapilmasmi istilzam eden bir kulfet olursa ve orada su ve bu
tedabiri tedafiiyeyi almak lazim gelirse ve bunun igin - talimattan gikacak manayi soyliiyorum kendilerinin bulunduklan mmtakada bunun igin 50 bin, 60 bin, 100 bin liralik bir masrafi istilzam ederse, keyfiyeti bir karar altma
alip ta yaptirmaga kiyam ederlerse bu vaziyet
dahilinde, ben itiraf ederim ki diger miidafaa
tertibatmda bulunanlar durup dururken, Ziya
Oevher arkadasrmm bulundugu mahalle kulfet
tahmil etmek dogru degildir. Bu dogrudan dogruya Devletin isidir. Devlet yaptirir. Binaenaleyh bbyle «yaptrrir» muallakta kalirsa, bu
yaptrrmakta akla gelen tedabiri tedafuiye igin
cebreder manasi vardir. Buna meydan vermek
dogru degildir. Ziya Gevher arkadasnna bir
sey soyliyecegim: Bence bir takim miistesarlardan miirekkeb imis, tcra Vekilleri heyetinden
miirekkeb imis, memleketin en miinevverlerinden miirekkeb imis, binaenaleyh bu gibi dusiincelere ihtimal verilmezmeis davasi, esas Devlet
davalarmm halli igin bir teminat kademesidir.
Yoksa nihai bir teminat olamaz. Nihai teminati
dogrudan dogruya kanunun ifade ettigi mana
teskil eder. Binaenaleyh «yaptrrir» diye bir kumandana siz salahiyet verdikten sonra, yaptinlacak seyin hududu tesbit olunmadan, bence su
veya bu noktayi miidafaa edelim derken su
veya bu noktada zarar ika etmek muhtemeldir.
Bizzat bu kumandayi verebilmek igin, bu kukumandanin hatti hareketlerini ewelden tesbit
etmek ve esasli yolda yuriimek laznndir. Ben bu
noktalarda, kimya miidafaasmi, milli miidafaayi, halin icabi sekillerini tamamen kabul etmis
olmakla beraber, kanunun tatbikatmda herhangi zarar gelebilecek yolsuzluklarm, her hangi
haksizhklarm, milyonda bir dahi olsa, meydana
gelmemesini diisiinen bir vatandas sifatile «yaptirir» m bilahare zarar verecegini zannediyorum.
Binaenaleyh vaktinde zaten Devlet yaptirir,
Devlete, bu heyet, salahiyetli oldugundan dolayi istikamet gbsterir. Signaklar soyle yapilrr,
bunlari yapmak lazim geldigi zaman efradm
miikellefiyeti su olur, bunlarm istirak nisbetleri
§undan ibarettir, buna aid olan talimatnameler
yapilir. Bence bu kanun, signaklarm istilzam
ettigi milyonlarca kulfeti halka tahmil etmez.
Qok kimse yapamryacak vaziyette olur ve emri
kanuna muhalefetten dolayi ceza mahkemesine
diiser. «Yaptirir» dan dogacak fili netice kansikliga meydan verir. Ben simdi kendimi hava
kumandani farzediyorum. Bu kanunu elime aldzgim zaman yaptrrmami| olmakligi vazifesizlik telakki ederim.
Gl. KAZIM SEVtfKTEKtN (Diyarbekir) —
Vekaletlerin mutaleasmi aldiktan sonra yapacak.
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REFtK tNCE (Manisa) — Vekaletlerin miitaleasmi almak ba§ka, yaptirmak ve yapilmasmm istilzam ettigi maddi kiilf etler yine ba§ka dir. 0 noktai nazardan dir ki, ben kendi
noktai nazarmca, Hava genel miidafaa kumandanmm keudisi icab ettigi §ekilde miidafaaya taalluk edentesjdlatvetesisati yaptxnr istinatgahini gormedikce, bu fikrayi koymak dogru degildir. Ancak yapilacak tedabiri tedafiiiyenin
geklini §eraitini tesbit eder. Takririm ona aittir. Takdir sizindir.
DAHtLtYE En. M. M. SUKRU YA§IN (Canakkale) — Refik tnce arkada§imizm endi§esini
halledecek bir kanun layihasi Dahiliye ericiimenindedir. Bu kumandanlik tegekkiil etmezden evvel esasen Hukumet sivil halkin hava
taaruzlarma kar§i yapacagi miidafaa tedabirine
dair bir kanun gondermisti.
RAStH KAPLAN (Antalya) — Bunu Dahiliye enciimeni namina soylemek vaziyeti halletmez.
JjftJKRtJ YA§IN (Devamla) — Enciimen namma soyliiyorum. Bu kanunu enciimende miizakere ederken M. miidafaa vekaletinden ve
Biiyiik Erkani harbiyeden gelen murahhaslar
dediki, bir kumandanlik ihdas ediliyor. Gerekaskeri noktadan ve gerek sivil bakimmdan
- onlar pasif diye tabir etmigler - hava taarruzlarma kar§i yapilacak §eyi tayin etmek uzera
Meclise bagka bir kanun layihasi arzediyoruz. 0 kanun layihasile birlegtirerek bunu halledersiniz dediler bunun iizerine tehir ettik.
Mesele §imdi nedir? Refik Ince arkada§imizm dedigi gibi, sivil halkm yapmasi lazim gelen kiilfetleri bu kumandanlik resen emredemes,
buna §ubhe yoktur. Zaten gelen kanun da,
sivil halkm ve sivil kuwetlerin hava taarritzlarma kar§i yapmakla miikellef oldugu vazifeleri tayin eden bir kanun idi ve DahiMye
enciimeninde bu miizakere olunurken, bunu belediyelerin, efradm ve hususi idarelerin dogrudan dogruya tamamen yiiklenebilmelerine
imkan gormedik. Bunu Devlet kuvvetile beraber
mezcederek bir garei hal bulmak iizere idik.
Boyle bir kanunun gelecegini sbylemelerl ve
talebleri iizerine kanunu tehir ettik. Bu, kumandanltgm te§kiline dair olan bir kanumdur.
Hava kumandanligi falan §eyi yaptinr demek,
belediyelere veya sivil halka §unu cebren yaptirir demek degildir. Buna dair elimizde zaten
hiikiim vardir. Bu, kumandanligm te§kiline dair
bir kanundur. «yaptirir» tabirinin aynen kabuliinde bendeniz hig bir mahzur gormiyorum.
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Her
§eyden evvel bir noktayi, Refik tnce arkadasimda eger kiigiik bir his varsa, tashih etmek isterim. Cunkti sozlerine bas,larken dediler ki,
kimsenin vatanperverlik hisleri Mmseden bir
milimetre dahi eksik degildir. Zannederim ki,
ben Refik tnce arkadasima kar$i boyle bir ke-
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lime sarfetmedim. gunkti vatanperverligin en
yuksek derecesini nefsinde ta^iyan bir heyete
hitab ediyorum. Ve o heyetin bir azasi oldugum igin de muftehirim. Her kesin vatanperverlik derecesi aynidir. Kendimde asla bir fazlalik gormedigim igin eksikligini de kimsede
aramam.
REFIK tNGE (Manisa) — Asia boyle bir §ey
hatirama gelmedi.
ZtYA GEVHER ETtLt (Devamla) — §imdi
meseleye gegelim. Arkada$lar; buyurdular ki,
yarm bbiir gun bu Hava komutanligi Etiliye
emir verir, bahgende yiiz bin lira sarfederek
bir sigmak yapacaksm der. Onun da parasi yoksa ne yapacak?. Arkadaslar, bu isi idare edecek teknisyenler bu memleketin en giizide ve
en zeM insanlarmdan miirekkeb bir heyettir.
Bu heyet, acaba memlekette bu gun bu kadar imkansiz bir i^i ferde verebilirmi? Bir havakomutanligi bir giin gelib de sen bahgende yiiz bin liralik
bir sigmik yapacaksm, igme de yirmi tane tayyare topu koyacaksm diye bilir mi?. Boyle
du§unmek, adimul imkan olan s.eyi diisunmek
bu kanunun ruhuna mugayir olur. Ewela neden dolayi para kulfeti ve haksizlik kiilfeti geliyor. O komutanlik yapacagi talimatnamelerde
benim yaptiracagnn evin sigmagi §oyle olacaktrr, hatti hareketim boyle olacaktir, §u
koyiin yolu boyle gegecektir, §eklindeki salahiyeti elbette kendisine birakmaktadir. Bagka
turlii isui iginden gikdamaz. Eger yaptirirsa
kanunun size verecegi kiilfetler dairesinde yaptrracak demektir. Gayri kanuni yaptrrdigi zaman her vatandasm miiracaat yollari vardir.
Bu yol Biiyiik Millet Meclisine kadar gelir.
Endiseyi anliyorum. Her hangi bir haksizlik
vaki olursa efrad buna kar^i kendini nasil
miidafaa edecektir?. Fakat ben boyle bir haksizligm yapilacagma kani degilim ve kani olmayalnn. Ciinkii bu i^in ba^mda Devletin mesul
eshasi vardir. Muste§arlarm dahi bulunabilecegi
bir komisyondan gayri kanuni muamelatm gikabilecegini kabul etmek, teskil ettigimiz heyetin kanunsuz tesekkiil ettigini kabul etmek
olur. Binaenaleyh, bunu kanunsuz degil, kanunlar dairesinde is yaptrrir suretinde dii§uniirsek mesele esasmdan halledilmi? olur.
GALtB PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaslar, benim bu maddenin ikinci fikradan anladigrm sudur: Hava kumandanligi bu fikraya
istinaden memleketin biitiin sivil idaresine emir
verecek ve verdigi emirleri yaptirmak salahiyetini alacak. Yetisjr M, verdigi emirler hava
mudafaasma miiteallik olsun. tste bu fikra
o kadar samil olarak yazilmis.tir. Binaealeyh bu
fikra bu eskilde giktigi takdirde, Hava kumandanligi, mesela Konya belediyesine emir verecek, falan seyler lazrmdir, veriniz diyecek.
Bilmem falan vilayetin valisine, idarei hususiden su kadar para ayirarak hava mudafaasma
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aid $u i$i yaptiracaksin, diyebilecek.
§iikru Yasm arkadasimin hikaye ettigi gibi,
Dahiliye enciimenine passif hava korunmasi
unvanile bir kanun layihasi Hiikumetten geldi.
Miizakereye baslamistik. 0 esnada boyle bir kanunun gelmekte oldugu ileri siiriildugu igin biz
de onun miizakeresini tehir etmistik. Bunu biliyorduk. Fakat miizakere etmekte oldugumuz
kanun buraya, Dahiliye enciimenine ugramadan
gelmistir. Hig siiphe yok ki, bu gunun en miihim meselelerinden birine dokunmus oluyoruz.
Memleket hava tehlikesine karsi hazirlanmazsa
vazifemizde biiyuk ihmal yapnua? oluruz. Ona
hig siiphe yoktur.
Fakat bunu yaparken memleketin diger hizmetlerini de g'oz oniinde bulundurmaga mecburuz. Bunlar imkanla kabil olan miktarda yapilacak seylerdir. Fakat mutlaka yapdmasi laznn
olan islerdir.
§>imdi bu imkanan takdir ve ona gore emir
vermek salahiyetini dogrudan dogruya bu teakilata veriyoruz. Eger Hukumet bbyle bir sey
kastedyorsa o vakit baskadrr. Fakat bu bakimdan da bu isin bir defa Dahiliye enciimeninde
tetkikini faydali buluyorum.
Bize gelen kanunun miizakeresi esnasmda
verilen izahata gore, memlekette nihayet sehirlerin bir kismina aid olmak uzere mustacelen
yapdmasi icab eden isler ki, bunlarm igin de
sigmak ve saire yoktur, sadece bazi vesaitin
hazirlanmasi igin, yapilan hesaba gore, 20 000 000
lira isteniyor. Bu parayi idarei hususiyeler ve
belediyeler hig bir zaman vermeyeceklerdir.
Ciinkii butiin tahsiastlarmi verseler gene odeyemeyeceklerdir.
§imdi kanunun giktigmi dusiinelim. Konya
belediyesine bir emir veriliyor. Mesela deniyor
ki itfaiyenizi islah edin ve bes arazbs aim. Bunlarm krymeti de 200 000 lira tutuyor. Tabit bu
emri belediye yerine ggtiremeyeeelktir.
ALI $EVKET ONDfcESEV (Gumusane) —
Yapmayacaktrr.
GALIB PEKEL (Devamla) — Tabii yapmayacaktir. Ypmaymca ne olacaktir?
Binaenaleyh is gok miihimdir, rica ederim
bir defa da Dahiliye enciimeninde tetkik edeliin.
(O manada degil seseri)
Benini anladigim mana budur. Gayet mutlaktir. Fxkrayi okuyunuz bu mana Qikacaktir.
(Miizakere kafi sesleri)
§tTKEU KOQAK (Erzurum) — Bu madde
halk iizerinde, halka bir kulfet tahmil eder bir
madde degildir. Halk ile hig alakasi yoktur. Bu
dogrudan dogruya Mudafaa
komutanligmm
vekaletlerle yapacagi istisareden sonra tatbik
edecegi sekil ve usulleri yakmen kontrol etmek,
yaptnmak igin konmus bir maddedir. (Anlasrtmadi sesleri).
Arkadaslar, muhtelif seylere temas efctiler,
mesela Refik Ince arkadasmiiz,sigmaktan bah-
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settiler, Galib Pekel arkadasnniz belediyelere
emir verir dediler. Bunun belediye ile, halkla
hig bir alakasi yoktur. Bu, dogrudan dogruya
kendi planlarmi yapar, talimatnamelermi hazxrlar, konsey ile mustereken hazirladigi yapilacak
isleri vekaletlere vererek yaptrrtir. Yapar Kelimesi konursa Komutanlik vazifesi zayiflemi§
olur.
REFIK INCE (Manisa) — Hayir, hayir.
§UKRU KOQAK (Devamla) — Musaade
buyurun, bu gunr biitiin milletlerin hava mudafaa komutanlik teskilat kanunlarmi almiz,
onlara verilen vazife ve salahiyetleri gdzden
gegiriniz. Goreceksiniz ki sivile verdigi vaziieler daha goktur. Mesela Polonyada hususi
bir te§ekkiil olan bu te§ekkiiliin reisine verilen vazife ve salahiyetin yansi bile bu kanunumuzda yoktur. Fransada bu i§ Marasal Petenin idaresi altmda ve bu i§leri dogrudan
dogruya vekaletlere yaptinr. Buradaki (yaptirir) kelimesinde kuvevet vardir. Mudafaa
komutanligmm kuvvetini ve vazifesinin takibini gosterir. Binaenaleyh burada aynen kalmasi daha iyi olur. Bir de Miidafaai Milliye
enciimeninin bir maddesi vardir. Biitge enciimeninde biraz tadile ugramistir. O maddeyi
de okuyacak olursam zannaderim ki dii§iincenize daha uygun gelecektir. (Hava mudafaa
genel komutanligi, hazarda biitiin memlekete §amil hava koruma planlarmi ihzar ve
yurd dahilindeki halki ve Hiikumet te§ekkiillerinin muhtelif kisimlarmi alakadar eden tekmil hava miidafaasma aid teskilat islerini ve
bunlara aid tesisleri ve mudafaa usul ve talimatlarmi ve Yiiksek hava miidafaa komisyonu ile ilgili vekaletlerin miitaleasim alarak yaptinr). Binaenaleyh bu §ekil de vardir. Fakat
Biitge enciimeninin tesbit ettigi sekil daha
kuvvetlidir. Kumandana, yapacagi, yaptiracagi i§leri yakinen kontrol etmek vazife ve
mesuliyetini tahmil ediyorsunuz. Vazifenin
ehemmiyeti ve yiiksekligi dolayisile Biitge enciimeninin maddesi Milli Mudafaa enciimenine daha uygun gelmi§tir.
GALIB PEKEL (Tokad) — Bir sual....
BALKAN — Soz bittikten sonra sorarsmiz.
BUTQE E. RS. MUSTAFA §EREF OZKAN
(Burdur) — Bu madde Biitge enciimeninde de
ehemmiyetle tetkik edildi. Biitge enciimeninde
tetkikimiz sirasmda, Refik tnce arkada§imizla
Galib Pekel arkadasimizm diisimdiikleri hig
hatirimiza gelmedi. Qiinkii bu iki arkadasm
dii§unceleri §una miincer oluyor : Guya bu
kanunla memleketteki teskilati esasiye kanununu kaldiriyoruz, memlekette mevcud vatandaslarm malmi, parasmr, canmi himaye altina alan kanunlanmizi kaldiriyoruz ve bir diktator kanunu yapiyoruz. Boyle bir fikir, hig
bir zaman ne kanunu sevkedenler tarafmdan,
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ne de bu kanunu bidden evvel muzakere eden
encumenler tarafmdan du§unulmemi§ oldugu
igin, elbette bize de varid olmadi. Bu kanun,
memleketimizde nasil bir deniz kumandanligi,
karada §u is. kjimandanligi kuruluyorsa onun gibi bir Hava kumandanligi teskilatma aid bir
kanundur. IMger vekaletlerin her gun gikarmakta oldugiimuz teskilatlarina aid olan kanunlar.dan ba|ka hig bir §ey degildir. 0 kanunlarda bizim koydugumuz huktimlerin hepsi, o vekaletlerin i§ i§lemesine aid olan hiiHiimlerdir. Te§kil ettigimiz yeni vekalet veyahud devair, te§kilat kanunlarile nasri gali§acaklar, onu ogrenmis olur. Yoksa te§kilat
kjlnunlarmda kendileri §u isi yaparlar dedigimizde, o isjt yapmak igin icabmda vatanda§m
malmi elinden almak, vatandasa her hangi
bir kiilfet tahmil ederek yiik ta§rtmak salahiyeti verilmi§ degildir. Bu da ayni mahiyettedir. Binaenaleyh bu kanunu gikarmakla biz,
dU|undulj?leri gibi, bir diktatorluk kanunu gikarmryoruz. Memlekette hukuki nizam iginde,
o hukuki nizamm hukumlerine riayet ederek,
hava mudafaasmi temin etmek vazifesini vermek iizere bir te§kilat yapmak igin kanun gikanyoruz. Bunun igin bendenizce ne Refik tnce^arkadasrmm ve ne de Galip Pekel arkada§imm dedlkleri varid degildir. Bunda hig bir
vakit, vatandasjara hava mudafaasmi temin
etmek igin §u kiilfeti tahmil edebilir dive bir
soz goremiyorum. Halbuki hig kimsenin kanun
harieinde, vatandaglara bir vazife tahmil etmek salahiyeti olmadigi ise bilhassa teskilati
esasiye kanunu ile mevzudur. Sonra, bu komutanligm miistakil, kendi ba§ma emir verir
bir varlik olmadigi su kanunun sonundaki;
.(Bu kanunun huktimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur) denmekle de tesbit edilmi§tir. Nasil ki bir vekalete, Icra Vekilleri
Hteyetine bagh bir takim te§kilatrmiz vardir.
Qnlar nasil gali§arak mevcud kanunlarm nizami iginde rvazifelerini goruyorlarsa, bu te§kjlat ta ayni suretle vazifesini gorecektir.
Binaenaleyh bu gun yapar, yaptirir, tetkik
eder, tetkik ettirir kelimelerinden her hangi
bir diktatoryal salahiyet verildigi manasmm
gikarilmasma imkan yoktur.
§imdi, bu suretle maruzatta bulunduktan
sonra kanunu Jtir defa okuyalim : (Hava miidafaa genel komutanligi bu kanunla te§kil
e4ilmi§ plan Yiiksek hava komisyonu ile ilgili
vekaletlerin miitaleasim alarak hazarda butiin
mepjlefcete f^mil .haya korunma planlarmi ihzar eder). lUlnlarr ihzar etmek ne demektir?
Miidafaa planmi ihzar edecektir. Bu gun de
Yuksek genel kurmaym yaptigi i§ bundan ibarettir.
tkinci fikrada
«yurd dahilindeki halki ve
H&kumet tefkillerinin muhtelif kisimlarmi
alakadar . eden tekmil hava miidafaasma aid
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te§kilat is,lerini ve , bunlara aid tesisleri yaptirir» deniyor. Yani onlarm miidafaasmi alakadar eden hususk^da ferdlere emir verir, miiesseselere emir verir, §u, §u i§leri §u suretle yapacaksmiz demiyor. Kendisinin vazifesi planlari
yapacak. planlarm icabinca tesisleri vardir,
Diger Devlet te§ekkullerine verdigimiz salahiyetlerle o te§ekkuller ne yolda mevcud hukuki nizam iginde galifarak vazifelerini yerine
getiriyorlarsa bu da o hukuki nizam iginde
pali§arak vazifesini yerine getirir demektir,
Yoksa halka her hangi bir kulfet tahmil eder
salahiyetini ihsas eder degildir. Simdi anladigimiz Dahiliye enciimeninde mevcud olan kanun ise zannedersem bu bakimdan halka bir
takim kulfetler tahmil edecektir. Asil bu mesele
gdru§iilecekse orada g6rus,iilecektir. Burasi yeri degildir. Bu cihet ne Hiikumet tarafmdan
ve ne de Mill! miidafaa enciimeni mazbata muharririnin dedigi gibi, o enciimence kastedilmi§tir, -ne de Biitce enciimeninde boyle bir seyin
varid olacagi du§iinulmu§tur. Bu diktatorluk
kanunu degildir. Mevcud nizam ve ahkama uygun bir kanundur. Bu itibarla kanunun iginde yazilan ibareler, mz&mi hukukiyeyi ihlal
edecek genis/salahiyeti bu te§kilata vermiyor.
(Miiaakere kafi sesleri)
• GALlB PEKEL (Tokad) — Vekalet vasitasile yapilir tabiri ilave edilirse mesele kalmaz. (Dogru sesleri)
StJKRtJ KOQAK (Erzurum) — Esasen bu
komutanlik Genel kurmaya baglidir. Yiiksek
konseyde Genel kurmaym riyaseti altindadir.
Bu husus maddenin igerisinde yazilidir. Konseyde vekaletlerin miiste§arlan da mevcuddur.
Binaenaleyh burada tasrih etmek dogru degil
dir.
BEFtK INGE (Manisa) — Hig birimize boyle diktatoryal bir fikir gelmesine imkan yoktur, giinkii iginde ya§adigimiz bn demokratik
idare de, her mesele iizerindeki miinaka§ali
vaziyet, hakikaten insanm heyecanla kar§ilayacagi zevkli bir vaziyettir. Kanaatlarm bu
kadar agik soylendigi bir miiessesede hig bir
ferdin, ba^kasma tahakkum etmesi yolunda
bir fikir ihzarma ihtimal yoktur.
Ancak butiin fikirlerin hulasasi §udur; evvela Musta-fa Seref Ozkan arkadasimizra fikirlerine tamamen i§tirak
ediyorum. Yalniz
buraya bu fikirleri if ade edecek bir fikra koysunlar. (Giiluimeler)
•i ^iikrii kogak ve Mustafa §eref arkadasimizm noktai nazarlarmi tashih etmis olmak
igin; bir nol^ayiarzEedece|im. Bu kanunun icrasinfti Jcra vfkileri Heyeti memurdur. Bu, kaidei
umum^e. Qiinkii tefkilati esasiye kanunu mucibince kanunu biz yapariz, lera Vekilleri Keyeti jtaljtBkuJiter. ? Bu: feinun igerisinde de Icra
VekHeri-Heyetinin icra edecegi matlak olarak
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soylenirken, bir maddesinde Genel komutan
§u vazifeyi yapar dersek, o vazifeye hatta Icra
Vekileri Heyeti dahi mudahale edemez.
Qiinkii kanunu yiiriitmek salahiyeti genel
komutana verilmitir. Onun igin bendenizce, bu
g£nel kumandan vazifesini, tesjkilat i^lerini ve
bunlara aid tesisleri yapar. Fakat yaptirir, degil. Sonra, miidafaa usul ve talimatlarmi tesbit
eder. Elbette teknik meselesidir, ancak onun tarafmdan tesbit edilmelidir. Sirasi geldigi zaman
bir zat veya mevkie; hukuk haricinde degil, hukuk dairesinde, Wmseye zarar vermiyecek s>
kilde, vataftdas. uzerinde miisavaten tesir yapmak prensibine riayet ederek, is, yaptirir.
HASAN PEHMH ATAQ CGumu§ane) — vekaletler vasitasile yaptinr, denilirse mesele kalmaz.
REFlK INCE (Manisa) — Yaptirir kelimesini muhafaza igin bu yola gitmektense, miidafaaya taalluk eden tesjrilata aid usulleri yapar,
yapsm. Fakat bu usuller havaya taalluk ettigi
takdirde o talimat dairesinde hareket etsin.
ZIYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) —
Efendim; Hukumetin asil teklifine riicu edersek bu mesele kendiliginden halledilmis olur.
Gayet sarihtir. okuyayrm; bakmiz ne diyor:
«tekmil hava miidafaasma aid te^kilat i^lerini
ve bunlara aid tesisleri ve miidafaa usul ve talimatlarmi tesbit ve yiiksek hava miidafaa komisyonu ile ilgili vekaletlerin miitaleasmi alarak yaptirir* Hukumetin teklifinde miidafaanm koydugu hig bir ctimle yoktur. Hiikumet de
sizin gibi dusunmustur. Hukumetin getirdigi
teklif burada yapilan biitiin miizakeratm neticesini bertaraf edecek bir tekliftir. Miisaade
ederseniz bu maddenin kabulii igin bir de takrir
vereyim.
REtS MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — Burada «yaptrrir» kelimesi iizerinde
tereddud hasil oldugu anlasjlryor. Bunun igin
«yaptinr» kelimesini «yapar» §eklinde degistirirsek mesele kalmaz, kendi vesaitile yapacak
demektir. (giizel, gok iyi sesleri).
NEOtB AL1 KUQUKA (Denizli) — Arkada^lar; kanunun metni ve «Yaptirir» kelimesi
iizerinde tekrar tekrar tevakkuf ederek bakryorum, dikkat ediyorum; Refik §evket Ince arkada^imm anladigi manada asla bir icbar mahiyeti
gormiiyorum. Qiinku vekaletlerin miitaleasmi
alarak yaptirir demek, muvafakatini alarak yaptirir demektir. §imdi eger tesbit eder diyecek
olursak kendisinin teklifi veghile o zaman
hava komutanligmm kuweti ve hava komutanligmdan maksud olan gaye fevtolmus olur. Galib arkada^nnizm noktai nazari ise bus biitiin
baskadn-. Onun igin ayrica Dahiliye enciimenrnde
bir kanun vardir. Bu vazife ve salahiyetler orada
tamamile mevzubahs olmaktadir. 0 kanun geldigi zaman goru$elim. Mesele tamamen, §eref
Ozkan arkada^muzm dedigi gibi, bir teslrilat
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kanunudur. Ba^ka mahiyeti yoktur. Rica ederim Hukumetin teklifini kabul buyurunuz.
MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Uri siial
soraoagnn.
Ehciimenler de Hiikumet gibi « Vekaletlerin
miitaleasi almir» tabirinden, vekaletlerin muvafakati me^ruttur manasmi anlayor mu bir?
Enciimenlerle Hiikumet, birinci fikraya aid
olan «Vekaletlerin miitaleasi almir» kaydini,
maddenin ikinci fikrasma da §amil addediyorlar
mi; etmiyorlar mi iki?
NEOIB AL1 KUgtJKA (Denizli) — Ediyor.
Buradaki miitalea tamamen muvafakat manasmadrr
RAIF KARADENIZ (Trabzon) — ArkadaRTTYITTI tereddtidiinu izale igin buradaki nokta ile
biten ciimlenin noktasi kaldirilarak yerine konacak bir (Ve) ile her iki fikrayi bir birine baglamagi teklif ediyorum.
MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Miitalea
almmasi muvafakat manasma midir?
B. E. M. M. RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Muvafakat manasmadir. Qiinkii Genel
kurmaym riyaseti altmda bulunacaktir.
BALKAN — §imdi encumen «Yaptirir» i «Yapar» yapti mi?
MUSTAFA {jfEREF OZKAN — Evet.
BALKAN — Bay Refik Ince, takririnizi okuta yim mi?
REFIK INCE (Manisa) — Vaz gegiyorum.
BA§KAN — Siz GaHb Pekel!
GALIB PEKEL (Tokad) — Yalniz bir nokta
arzedeyim. («Yapar* $eklinde olursa bu komutanlik hig bir zaman kendi vesaitile bu i§leri
yapamaz. «Yaptrnr» s,eklindeki tabir maslahata
daha uygundur.
BALKAN — Efendim, takririnizde israr ediyorsaniz okutaynn. Vaz gegiyorsamz soyleyiniz.
Bunu soruyorum.
GALIB PEKEL (Tokad) — Vaz gegiyorum.
BA§KAN — §u halde maddeyi reye arzediyorum. (Gurultuler). (Hangi maddeyi sesleri).
Miisaade buyurun «Yaptnrr» meselesi kalmadi,
«Yapar» oldu ve encumen de muvafakat etti.
Zapta da gegti. §imdi Biitge enciimeninin bu
maddesini «Yapar» tadilile reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Hava korunmasma aid viicud
bulan biitiin te§killerin talim ve terbiye, tatbikatlan Hava miidafaa genel komutanligma
aiddir.
BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Vekaletlerin hava miidafaasma
aid i^lerini miizakere ve tanzim etmek iizere
yiiksek hava miidafaa komisyonu namile Genel
Kurmay ba§kanmm ba^kanhgi altmda Hava
genel komutani, bakanliklar miiste§arlanndan
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(Milli MMafaa vekaletinden yalniz hava miis- lim. Bu salahiyet ancak Meclisindir. tcra Vekilleri isterlerse talimatname. isterlerse nizamnatesari) miirekkeb bir komisyon teskil olunur.
me. ne yaparsa yapsm, Milli miidafaa encumeni
Hava miidafaa genel komutani komisyonun asve Butpe encumeni arkadaslarnn tensib buyururbaskanidir.
larsa ve bu miitaleami hukuki bakmidan muvaBu komisyonun yazi isleri Genel kurmayca
fik goriirlerse daha emin bir usul dairesinde bu
tedvir olunur.
mesele halledilsin.
BASKAN — Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilMtLLl MtJDAFAA En. M. M. SttKRtt KOmistir.
DAK (Erzurum^ — Refik tnce arkadasrmiz pek
griisel bilirler Id. hazarda bu memleketin miiMADBE 6 — Hava miidafaa genel komutandafaasi, teskilati esasiye kammiie Genel Kurligmm vekaletlere ve Yiiksek hava miidafaa
maya
verilmistir : seferde tcra Vekilleri Heyetikomisvonile galisma tarzi vekaletlerin miitaleanin
intihabi
ve Reisi Cumhurun tasdikile Baslan almarak Crenel kurmavca tesbit olunur.
kumandanlik her hangi bir zata tevdi edilir.
BtJTgE E. ML M. RAlP KARADENlZ
Bu memleketin miidafaasmi deruhde etmis olan
(Trabzon) — «
vekaletlere » ohnayacak
bu
zatm. vine memleketin miidafaasma taalKflk
« . . . vekaletlerle ve Yiiksek hava miidafaa koeden bu is icin yapacagi, tanzim edecegi sekil ve
misyonu ile ...» olacak.
talimatname vevahud nizamname ne derseniz
BALKAN — Bu suretle tashih ediyoruz.
deviniz. bunun her halde vekaletlerin mutaleasi
REFtK tNCE (Manisa) — Bu madde tamaalmarak cikmasi daha* dogrudur. Binaenaleyh
men esasli bir prensib meselesidir. Maddede;
bu sekil. kendisine hazarda verilmis olan basHava miidafaa genel komutanli&inm vekaletlerle
kumandanlik salahiyeti dolayisile memleket
ve Yiiksek hava miidafaa komisyonu ile calismiidafaasma aid tanzim edece&i isleri yine
ma tarzi vekaletlerin miitalealan almarak Genel vekaletlerin m.iitaleasmi alarak tesbit etmesi sekkurmayca tesbit olunur» denmektedir.
Kdir. Nizamname yapilacak o l u m Surayi devletft vs saireve gider. Bu Milli miidafaa isleridir.
§imdi, cok basit goriinen bu is, bence cok
ehemmivetlidir. Bir kanun yapryoruz. Bu kanu- Milli Miidafaa islerinin otede beride dolasmasinun alakasi Genel kurmay, Genel komutan ve •nm ne dereceve kadar doirru oldusruwi ve ne
kadar siirecegini, Heveti Celile takdir eder.
tcra Vekilleri Heyeti arasmda cereyan ediyor.
Binaenaleyh encumeninin tesbit etti&i sekli arBinaenaleyh. kurmaym, komutanm ve tcra Vekadaslarm kabul buvurmalarmi rica ederim.
killerinin yekdigerile miinasebetlerini tanzim
eden ewelden anlasma suretile bir talimatname
BASK AN" — Tadilname var midir?.
yapacak, anlasilacak ve a nlasildiktan sonra
REFtK
tNCE (Manisa} — Var. Tekrar edicalisma tarzi, anlasma seklinde Genelkurmyca
yorum
ki.
mesele
dogrudan dogruya prensib
tesbit olunacak, arkadaslar bunun adrna ne
meselesidir.
tfadeye
dikkat buyurunuz. Ciinkii
soylenirse soylensin. nisamname derler. Bir kakelime
iizerinde
tevakkuf
etmedigimiz zaman
nunun icrasmm sekil ve suretini gbsteren hermkacak
mana
cok
degisik
olur.
«Hava miidafaasi
hangi hiikiimler mecmuasma nizamname derler.
erenel
komutanhgrnm
vekaletlerle
ve Yiiksek haBinaenaleyh, Dahiliye vekilile Genel kumandan
va miidafaa komisyonu ile calisma tarzi vekanasil muhabere edecek. Erkani harbiye reisine
letlerin •miitale^alari almarak Genel Kurmayca
- eski tabir ile soyliivorum - Sihhiye vekaletine
tesbit
edilir». Bir defa bu miidafaa lafzi iizerinhavaya taalluk etmek iizere. nasil yazi yazacak?
de yekdiiterimize ikazkar so* sylemekten ictiBunlar nasil yapilacaktir? Esas olmak iizere evnap ederim. Ciinkii malumu ilam kabilindendir.
vela toplanib bir proie yapacaklar, proje bitGenel kurmavm vekaletlerle muhaberesi sekli
medi, ne olacak. Genelkurmavca tesbit olunacak
elbette miidafaaya talluk eder. Vekaletlerle ve
ben kendi hesabrma gore vekaletler arasmda. icYiiksek
hava komisvonu ile calisma tarzi, verai vaziyette bulunan Vekaletler arasmda bilhaskaletlerin
miitalealan almarak Genel kurmayca
sa Milli Miidafaamn alakadar oldu&u islerde,
en ufak bir aksakligm olmamasma cidden taraf- tesbit olunur. Bunnn manasi sudur: Genel
tarnn. Fakat Genel kurmay, Icra VeMllerine knrnmvm tesbit ettisi talimatnameve tcra Vedirektif verecek sekilde bir talimatnameyi tes- k'lleri Heyeti tabi olmak mecburiyetindedir.
bit edemez. Veyahud Icra Vekilleri, Hava ku- tste benim davam budur.
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) —
mutanligi ile boyle muhabere edecektir, sekpiz
oyle anlamiyoruz.
linde bir talimatname tesbit edUemez. Onun icin
REFtK tNCE (Devamla) — Ben anladigimi
tensib buyurulursa bu maddeyi buradan kaldiralim. "Teskilati esasiyemiz mucibince bu kanu- alenen soyledim, tashih edilmesinden zevk duyarim.
nunun tatbikatma taalluk eden nizamname ve
talimatnameyi, tcra Vekilleri, salahiyeti dahitcra Vekilleri Heyetine direktif veren bir kalinde olmak iizere tesbit etsin, biz Genel kurma- nun buradan <?ikmaz, teskilati esasiye bunlarm
ya boyle salahiyet vennek vaziyetine girmiye- sekil ve suretini giDStermistir. Binaenaleyh ben,
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Genel kurmayca tesbit olunan talimatnameye
Icra VekJlleri Heveti muhalefet edemez, seklinde olan bu maddeve teselli verecek manayi verirlerse memnun kalirim.
Bunun ifade ettiiyi manaya taraftarrtn, fakat
bumm nizamname olmasma taraftar degilim.
Nizam&amenin §u veya bu sekilde gee cikmasi, ilan edilmesi, mahzurlari vardir. Halbuki
Oenel kurmavm esrarma taalliik eden bir meselenin, Deylet menfaati noktai nazarmdan,
mahrem kalmasi lazimdir. Bence bu maddeyi
kaldirmali. Bu, prensibe de taaruz teskil eder.
Devletin kendine mahsus hafi talimatnameleri
vardir. Oenel kurmaydan gelen bir seyi hangi
vekil reddeder? Buna imkan yoktur. Ciinkii
Devlet mildafaasi mevzuubahstir. Bunun kalmasi, matlub favdayi temin etmekten ziyade miiesses bir vazivete miidahale oldugundan dolayi mahzurludur. kaldirilmasi muvafiktrr. Kalkarsa vine is kalacak degildir.
MtLLt MttDAFAA V. Gl. KAZIM OZALP
(Balikesir) — Genel kurmavm vekaletlere direktif verece&mi hangi kelimelerden cikardddarmi anliyamadim.
REFtK tNCE (Manisa) — Direktif verir dexnedim.
MlLLl MttDAFAA V. Gl. KAZIM OZALP
(Devamla) — Genel kurmayda bu salahiyet yoktur. Teskilati esasiye kanunu ile, ona verilen
salahiyet ve vazifeler tayin edilmistir. Vakti hazarda Genel kurmay vekaletlerle dogrudan dog-ruya muhabere eder, dogrudan dogruya Besvekil ve dolayrsile Heyeti Vekilenin emrindedir.
Binaenaleyh boyle teskilati esasiye kanunile
mevkii, vaziyeti ve salahiyeti tayin ve tahdid
edilmis olan bir makamm, buradan cikacak bir
kanunun bir kelimesine istinaden, Vekiller Heyetine direktif verir gibi enciimenlerden boyle
gegmi^tir ^eklinde bir mana verilmesini anlryaniryorum. Bu, boyle degildir. Genel kurmay,
§imdiye kadar §ikmis olan kanunlarla bazj taHmatlar yapmistir. Bu talimatlarm vekaletlere
aid olan kisimlari ekseriya Vekiller heyetinden
geqer. Kanuna dikkat buyurulursa goriilur ki,
Hava kumandanligmm hig bir vekaletin maiyetindeki hig bir makama emir verecegine dair
hig bir kelime ve kayid yoktur. 0 yine vekili
aidile muhabere edecek, ona yazacak ve ancak
vekili aididir ki kendi tesMlatma emir verecektir. Kanun hak ve salahiyetleri ihlal etmiyecek
$ekilde yazilmistir. Buna hatir ve hayale gelmiyen bir mana verilmesine hig bir sebeb gormiiyorum. Genel kurmaym yapacagi talimat,
bu komisyonun nasil galisacagma ve kanunen
temasta bulunacagi makamlarla nasil muamele
yapacagma dairdir ki bu hususta tesbit eden
maddeler nizamname olmaz, talimat olur.
Nizamname denirse onun hududu baskadir.
Bittabi bunu genel kurmay yapamaz. Talimat-
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name denmisse o talimatnamenin hududu goz
oniinde bulundurularak ona gore yapilir. Eger
nizamnameye ihtiyaq varsa nizamname igin
Meclisten salahiyet almir. Zaten nizamnamenin
hangi makamlardan gegecegi malumdur. Talimatname denmisse onun hududu dahilinde bir
taknn maddeler tanzim edilecek demektir. Yoksa suraya emir verecek, buraya emir verecek
gibi hatrru hayale gelmiyen bir takmi manalar
gikarmak ve siipheye diismek dogru bir sey olmasa gerektir.
RASlH KAPLAN" (Antalya) — Bendeniz
enciimen reisi arkadas,nnizdan bir sual saracagim:

Teskilati esasiye kanununda meclise karsi
mesul icra heyetimiz muayyendir. Icra heyeti
bu islerden dolayi Meclise karsi mesul olacaktir. Bu madde ise mezkur kumandanlikla tcra
Vekillerinin alakasmi zayif gostermektedir.
Madde bu itibarla zayiftir. Onun iqin bunun
Enciimen reisi tarafmdan tavzihini rica ederim.
BtTTQE En. Rs. MUSTAFA SEREF OZKAN
(Burdur) — Enciimende bu maddeyi miitalea
ederken bu maddeye verdigimiz kiymet §undan
ibarettir.
Bu komutanlik tabii di#er biitiin te§ekkiiller gibi Devletin te§kilatile temasa gelecektir.
Komutanlik Genel kurmaym maiyetinde oldugu igin onun vasitasile temasa gelecektir.
Fakat vekaletlerin hepsinde mevcud olan ye
kendisini alakadar eden tes.kilatla, ancak vekil
miisaadesile temas edecektir. Bu te§kilatm diger vekaletlerle temasmda nasil vaziyet alacagina dair zaten talimat almacakti. Biz bu
maddenin manasmi, Hava komutanligi bu talimati, dogrudan dogruya vekilin maiyetindeki tegkilata vermesin, vekille de temas edib
onun noktai nazarmi ogrendikten sonra versin
§eklinde anladik ve hakikat
de bir te§kilat
kanununda yazili bu yoldaki bir maddenin de
bundan daha yiiksek, daha fazla katiyen kiymeti olamaz. Milli miidafaa vekili saym Generalin
izah ettikleri gibi, bu komutanlik, Umumi
erkani harbiyenin verecegi direktifler dahilinde diger
vekaletlerle temas edecek demektir. Yoksa diger vekaletlere direktif verecek ve o vekaletlerin faaliyetini tahdid edecek demek degildir. . Sonra, burada Icra Vekilleri Heyeti tabiri de mevcuddur. Burada
mevcud olan yalniz vekaletlerle temastir.
Vekaletlerle ve konseyi ile temasmda ne yolda hareket edecek ve ne gibi muamelede bulunacaktir? Sirf kendisine aid olarak bir talimat alacak, yoksa kendisine verilen talimatnameler her hangi bir vekalete verilmi§ talimatnameler mahiyetindedir, demek degildir.
Mesela Dahiliye vekaleti her hangi bir valisine §u yolda muamelede bulun dedigi zaman,
karsismdaki o yoldaki talimati kabul edecek
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demektir. Talimatname,
kendisine verilen
memurlar igin mecburidir. Bunlarm haricinde olanlar igin katiyen mecburiyet if ade etmez.
Hatta o kadar etmez ki onlarm nihayetulemir
kanun ve nizamname dahilindeki salahiyetleri
bakidir. Bu itibarla nig bir vakit diger vekaletlere direktif vermis olmak manasi buradan gikmaz. 0 kadar gikmaz ki bu kanunun sonuna, bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur, demekteyiz. Bu i§lerin biitun
mesuliyetini onlara yiikluyoruz. Bu igler iizerinde nihayet emir vermek lazimgelirse, emri
orasi verecek demektir. Bu itibarla madde,
amirin memura verdigi talimatnameden ba§ka bir kiymeti haiz degildir. Emir altmda
bulunmayan her hangi bir daire ve vekaleti
o talimatname cebir edecek manasmi ifade etmemektedir.
Gl. ZEKt SOYDEMtR (Erzurum) — Hava
komutanligi kime kumanda edecektir?
B A § K A N — Miisaade buyurunuz, isminizi
yazariz; sorarsmiz.
REFtK 1NOE (Manisa) — Bir defa Milli
Miidafaa vekili Kazim Ozalp arkadagimizm, benim soylemedigim bazi miitalealan bana atfetmi§ olmasmi, ya maksadimi iyi ifade edemedigime veyahud ellerinde kanunun bulunmadigma hamlederim. Ben iyi ifade edemedim zannederim. Direktif kelimesini kullanmi§ degilim ve hatirii hayalime gelmeyen bir
takim manalar gikarmig degilim. Millet Meclisi huzurunda, millet vekiiliginin bana tahmil ettigi vazifeleri ifa ederek anladigimi ifade ettim. Qok rica ederim tashih etsinler - ki
tashih edilmi§ degildir - benim noktai nazarzm da halledilmi§ olsun.
§urasmi soyleyeyim ki, kendilerini uzun
zamandan beri bbyle esasli milli davada §ef
olarak tanidigim igin huzurlarmda kanaatlerimi agik soylemegi, soylememege daiina tercih etmi§imdir. Asabiyet meselesi bizim igin
belki varid olabilir, iakat onlar gibi sinirleri
senelerden beri idmanla§mi§, hayat miicadelesinde sinirle§mi§ olanlar igin asabiyet mevzubahs olamaz. Ben kendi hesabima, cevabla- *
nmi verirken kendilerinden daha az asabi olmaga gali§acagmu da soylemeliyim.
Bir defa ne direktifin, ne de talimatnamenin kanunda mevzubahs oldugundan bahsetmedim, kendittgimden bahsettim. Hatirii hayale gelmeyen mutaleatim iginde olabilir. Mutlak hatirii hayale gelmesi lazimgelmez. Fakat
§urasmi arzetmek isterim ki, Hava miidafaasi
genel komutanligmin vekaletlerle gali§ma tarzi ve Yiiksek hava komisyonu ile gali§ma tarzi
suretlerile Genel kurmay bagkanmin vekaletlerle miinasebetlerinden bahsetmedim. Genel kurmayin kanunen haiz oldugu salahiyetlerden
bahsetmedim. Genel kurmay, vekaletlerin miitalealan alxnarak tesbit edUen gartlarm Genel
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kurmayca tesbit olunmasi, bu kanundan alin->
mi§ bir kuwete istinad ettigi igin, kanuni mahiyete girer. Binaenaleyh Hava genel kumandanligi Dahiliye vekaletile miinasebeti bbyle
olacaK, Sihhiye vekaletile miinasebeti bbyle
olacak, Mudaiaa vekaletile bbyle olacak diye
tesbit edip te bir §eyi her hangi talimatname
diye, nizamname diye ortaya koydugu gun,
Genelkurmay bagkanmin imzasmi ihtiva eden
o talimatname, kanundan iktisabi kuvvet ettigi igin tipki bir kanun, bir nizamname gibi
menyuHera olur. §imdi benim endis.emin varid olmadigini hukuk hocamiz bulunan M. §eref izah etti. Ben bu izahati husnii telakki
etmekle beraber dediler ki, bu kanunun icrasma Icra Vekilleri memur oldugundan dolayi bu madde ile Icra Vekillerine talimat
vermek manasma gelmez. Icra Vekillerinin
emri altmda bulunan memurlarla temasma taalluk eder. Boyle de olsa bu talimati Genelkurmaylik degil, Heyeti Vekile yapar. Vekilleri muahaze edecek olan bir talimati Genelkurmaylik yapamaz.
MILLI MUDAFAA E. M. M. §UKRtt KOQAK (Erzurum) — Talimat vekiller igin degil,
aogrudan dogruya komutanlik igindir.
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) —
Vekaletlerle gaii§ma tarzma dairdir. Talimat
dogrudan dogruya komutanlik igindir.
REFIK INCE (Devamla) — Hava miidafaa
genel komutanligmm vekaletlerle gali§ma tarzmi gosteren bir talimatname yapiiacak, o
talimatnameye muhalif hareket etmi§ bir vekilin vaziyeti ne olur? Kanunun verdigi salahiyete musteniden tesbit edilen talimata muhaleiet meselesi olur.
BttTQE E. Rs. MUSTAFA §EREF OZKAN
(Burdur; — Miisaade buyurun. 0 talimatname eger bir vekile her hangi bir cebri karar
almayi tazammun ediyorsa, o talimatname, bu
kanuna muhaliftir. gunkii bu kanunun maddesi mucibince yapilabilecek talimatnamenin
ihtiva edecegi hukumler, komutanligin vekaletlerle galigma tarzma aid olacaktrr. Binaenaleyh o hiiKumler yalniz komutanliga aid olacaktir. Yoksa onun kar§ismda gaii§an, ayri
ahkama tabi olan vekalete sari olmayacaktir.
Qunkii benim falan kimse ile glai§ma tarzima
aid olan vazifem, benim irademle taayyiin eder.
Yoksa kargismdakinin iradesinin takyid etmis.
olmaz.
REFlK INCE (Manisa) — §imdi, benim anladigim §udur : Vekaletlerden gelecek adamlar bir araya toplanacak. Bu meyanda Genelkurmaydan da bir adam bulunacak. Bunlar
miisterek bir talimatname yapacaklar.
BUTQE E. RS. MUSTAFA §EREF OZKAN
(Burdur) — Yani bburlerinin de mutaleasr
almdiktan sonra.
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&EtK tNCE (Manisa) — Bunlarm heyeti
umumiyesi tesbit olunduktan soma Genelkurmaylikga talimat tesbit edilecek. Bimu yapmak bir kanun mevzuu degildir. Kanunun bir
maddesi hukmiine bunu Koymaga sebeb yoktur. 1000 tane misali vardir. Bilhassa Maliye
vekaleti ikerinde. Sonra, her hangi bir vekaletin kendisine aid bir kanun igin talimat yaptigmi gormek her vakit mumkundur. Ben kendi hesabnaa bunu prensib itibarile bir kanun
mevzuu gormuyorum ve bu kayid buradan
kalkmakia bu Kanundan big bir §ey haleldar
olmaz.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Refik Ince
50k guzel ^erhettiler. Bu madde silinmi^ kaldirilmi§ olsa bu istenUen ahkami icra etmek, yerine
getirmek kabil olmuyor mu?. Sormak istiyorum.
(Gayet tabii sesleri)
BA§KAN — Ba$ka miitalea yoktur. Tadilnameyi arzediyorum.
Yuksek Reislige
Arzettigim sebeblere binaen maddenin tayyini teklil' eaerim.
Refik Ince
Manisa
HAKKI TARIK US (Giresun) — Sualime cevab yok mu?,
§UKRU KOQAK (Erzurum) — Yeni bir
komutanliktir, bunun gali^ma tarzmi kanunla
tesbit etmiyecek olursak, yeni vazif e ve i^lerinin
nasil yapnacagmi muallakta birakmis oluruz.
(Oyle §ey olur mu sesleri).
HAKKI TARIK US (Giresun) — Bunlarm
hepsi umumi hukumlerdir, bu madde olmadan
da bu i§ler yapilabilir.
BALKAN — Tay teklifini reye arzediyorum.
Bu maddenin kaloiriimasmi kabul edenler i§aret
buyursunlar ... Tayyini kabul etmeyenler ... Maddenin tayyi kabul edilmistir.
MADDE 6 — Hava mudafaa genel komutanligi bakanliklar ve miistakil miiesseselerle dogrudan dogruya muhabere eder.
BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... i$aret buyursunlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Bu kanun najfri tarihinden muteberdir.
BAgKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Maddeyi kabul edenler isaret buyursunlar ...
Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 8 — Bu kanunun tatbikzna Icra
VekUleri Heyeti memurdur.
HAKKI TARIK US (Giresun) — Kanunun
iginde bazi maddelerde vekalet tabiri vardir.
Hatta ayni madde iginde bir yerde vekalet yanmda da bakanlik tabiri kullanilmi^tir. Hig olmazsa ayni kanunun iginde insicami muhafaza
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etmek laznndir. Sebku rabita taalluk eden bir
meseledir. Kanunun heyeti umumiyesi reye konmadan evvel bunlar duzeltilsin. Ya heb bakanlik veya heb vekalet olrak kalsm.
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) —
Maddelerde soylenmek lazimdi. Maddeler kabul
edilmis. ve gegmiftir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmistir.
Gogmenlere ve miihtag giftgilere tohumluk
ve yemeklik dagitilmasi hakkmdaki kanuna rey
vermeyen var mi?.
Rey toplama muamelesi bitmi^tir.
12 — Hayvanlarm bula§ici hastaliklarma kar§1 mueadeleye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan diger
mahsullerin transitine dair beynelmilel mukavelenin ve (Et ve mustaJizarlanndan, taze hayvani mahsulat ve sutten yikanlanlardan baska) olan mahsullerin ihrac, ve idhaline dair beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Haricvye ve Ziraat enciimenleri mazbatalan (1/712) [lj
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi? Enciimen miistameliyet teklif
etmi§tir. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Layihanm miistaceliyetle miizakeresi kabul edilmistir.
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Madaelere gegilmesi kabul edilmistir.
Hayvanlarm bulasici hastaliklarma kar^i mucadeleye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan diger mahsullerin transitine dair beynelmilel mufcaveienin
ve (et ve et mustahzarlarmdan, taze hayvani
•mahsulat ve sutten gikanlanlardan baska ) olan
mahsullerin ihrag ve ithaline dair beynelmilel
mukavelenin Kabul ve tasdikina miitedair
kanun
MADDE 1 — 20 ?ubt 1935 tarihinde Cenevrede tanzim ve 1 subat 1936 tarihli ve 3969 sayili Icra Vekilleri Heyeti kararile tasvib ve imza edilmis olan hayvanlarm bulasici hastaliklarma karsi miicadeieye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan
diger mahsullerin transitine dair beynelmilel
mukavelenin ve (et ve et mustahzarlarmdan,
taze hayvani mahsulat ve sutten gikanlanlardan) baska mensei hayvani olan mahsullerin
[1] 239 sayih basmayazt zaptm sonundadtr,
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ihrag ve ithaline dair olan beynelmilel mukavelenin kanuiriyetleri tasdik edilmistir.
BASjfKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun hiikiimlermin icrasma Adliye, Maliye, Giimriik ve inhisarlar Harieiye, tktisad ve Ziraat vekilleri memurdur.
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
13 — Istanbul Universitesinin muvazenei
umwniyeye ahnmasina dair olan 2467 sayili kanunun bazi maddelerinde degisiklik yapilmasi
hakkmdaki 2928 numarah kanunun 2 nci maddesinin degistirilmesine dair kanun layihasi ve
Biltge encilnieni niazbatasi (1/873) [1]
Mi. V. S. M. NAFt ATUF KANSU (Erzurum)
— Layihanm miistaceliyetle miizakeresine karar
almmasmi teklif ediyorum.
BALKAN — Hiikumet miistaceliyet teklif
ediyor. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Layihamn miistaceliyetle miizakeresi kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkinda miitalea var mi?
(Hayrr sesleri). Maddelere gegilmesini kabul
edenler ... Etmeyenler ... Mjaddelere gegilmesi
kabul edilmistir.
2928 sayili kanunun 2 nci maddesinin degistirilmesine dair kanun
MADDE 1 — 2928 sayili kanunun ikinci
maddesinde gosterilen 70 lira maasli docendlerin
adedi 30 a gikarrtmis ve 40 lira maasli docendlerin adedi de 22 ye indirilmiftir.
REFlK tNCE (Manisa) — Efendim, gok sayani tesekkiirdiir ki, bu kanun docentleri intisab ettikleri ilmin yolunda tamamen yuriiyebilmi§ olmak igin te§vik etmektedir. Yalmz bir seyi
anlamadim. Bu maaslar 40 liradan 70 e mi gikiyor. 70 lira maasli docentlerin adedi 30 a gikanlmis, 40 lira maasli dogentlerin adedi 22 ye
indirilmektedir. Kag dogent vardir, ve bu docentlik maasi 40 dan 70 e mi gikryor? Bir de
Ankaradaki bir takrni miiesseselerde dogent
var midir? Olanlar da bu kanundan istifade edecekler mi? Bunu enciimen lutfen izah etsinler.
MAARlF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan)
— Mueib sebeblerde yazildigi gibi bunlar 55 lira
maasi olub da bu giin tfniversitede agrikasyon
imtihamni vermis ve 70 lira maasa kesbi istihhak etmis, do^entlerdir. Yani 40 liradan 70 li[1] 245 sayili basmayazi zaptm sonundadir
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raya gikacak degillerdir. Bunlarm terfihini temin etmek igin bu kanunu huzurunuza getirdik.
Ankaradaki diger miiessesata bu kanunun sumulii yoktur. Bu kanun dogxudan dogruya tfniversite hakkmdadrr.
REFlK 1NCE (Manisa) — Kag dogent vardir.
Mf. V. SAFFET ARIKAN — (Erzincan) —
102 adeddir.
REFlK tNCE (Manisa) — Burada dogent
yok mu, varsa onlar da bundan istifade edecekler midir?.
MAARlF V. SAFFAT ARIKAN (Erzincan)
— Burada da dogent vardir' Fakat bu, univesite igindir.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nefri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya Kultiir ve Finans bakanlarz memurdur.
EDlB ERGlN (Mardin) — Maddedeki «Kultiir ve Finans bakanlan* yerine «Maarif ve
Maliye vekilleri* denilmesini teklif ediyorum.
BA§KAN — Enciimen ne fikirdedir?.
BtTTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Istirak ediyoruz.
BA§KAN — Maddeyi bu sekilde tashih ediyoruz. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
14 — tstikldl harbi malullerine verilecek para
miikdfati hakkinda kanun layihasi ve Bulge encumeni mazbatasi (1/770) [1].
BA§KAN — Mazbatada miistaceliyet teklifi
vardir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?.
(Hayir sesleri). Maddelere gegilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Istiklal harbi malullerine verilecek para mukafati hakkinda kanun
MADDE 1 — Ilisik cetvelde mm, kunye ve
maluliyet dereceleri yazili 4 subay ile 47 ere
397 sayili kanun mucibince verilecek 7 600 liralik para miikafati 1937 mali yili Diiyunu umumiye biitgesinin 274 ncii miitekaid, dul, yetim
maaslan ve tahsisatlari faslma anevzu tahsisattan tesviye olunur.
[1] 237 sayili basmayazi zabtm sonundadirK
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BAg&AN — Miitalea var mi?.
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanun hukmiinii icraya Maliye vekili memurdur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmigtir
Layihanm heyeti umumiyesini reye arzediyorom. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kanun kabul
edilmigtir.
15 — Maras mebusu Aldettin Tiridoglunun,
iiniversite kadrosuna dahil kiirsulere tayin olunanlann maaslarina dair kanun teklifi ve Biltge
encumeni mazbatasi (2/56) [1].
MAAElF V. S. M. NAFl ATUF KANSU
(Erzurum) — Bunun miistaceliyetle miizakeresinin karar altma almmasmi teklif ediyorum.
BA§KAN — Hukumet miistaeliyet teklifinde
bulunuyorlar. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Heyeti umumiyesi nakkmda miitalea var mi?.
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler Kabul edilmigtir.
Universite kadrosuna dahil kiirsulere tayin
olunanlarm w^-fl-igifiTnia dair kfl-nyn
MADDE 1 — Universite kadrosuna dahil
kursulerden birine tayin olunub da 1452 numarali kanunun umumi hukiimlerine gore Universite kadrosunda gosterilen maagi alamadiklari igin mezkur 1452 numarali kanun muibince
mustehak ioldukulari maag ile Universite kanununa bagli KaurodaKi inaag iarKini ucret
olarak almig olanlara tayin olunduklan kursiiniin maag iarki iicret olarak verilir.
BALKAN — Madde nakkmda miitalea var
mi?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler...
Kabul ecUlmigtir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maarif
ve Maliye vekilleri memurdur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanin heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmigtir.
[1]234 sayili basmayazi zabtm sonundadir.
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16 — Milli miidafaa vekdleti hava kismmda
iicretle gali§an ugu§ muallimleri maa§lart hakkmdaki 2797 sayili kanuna ck kanun layihasi ve
Biltge encumeni mazbatasi (1/856) [1J
MtLLl MtfDAFAA En. Rr. Gl. KAZIM SEVtJKTEKlN (Diyarbekir) — Bu kanunun miistaceliyetle miizakeresini teklif ediyoruz.
BALKAN —Bu kanunun miistacelen miizakeresini teklif ediyorlar. Reye arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Heyeti umumiyesi
nakkmda miitalea var
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Mill! miidafaa vekaleti hava kismmda iicretle galigan ugug muallimlerinin maaglan hakkmdaki 2797 sayili kanuna ek kanun
MADDE 1 — 2797 numarali kanunla maagli memur yapilan ugug muallimlerinin orduda gedikli kiiguk zabitiiK, yedek subaylik ve
sivil tayyarecilikle gegen siiel ve sivil hizmetleri till nizmetten sayilir. Harb ve ugug yipranma zamlari; tekaiid ve yetim maagiarmin
baglanmasma ilave olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu hiikiim 2797 numarali kanunun negri tarihinden muteber olup o tariuten bu kanunun negrine kadar olen ve tekaiid
olanlar haKKinda da tatbik olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunii icraya
Milli miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
Layinanm neyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
liayvanlarm bulagici hastaliklarma kargi
miicaaeleye dair layihaya rey vermeyen var mi?
Key toplama muameiesi Ditmigtir.
17 — Besmi devair ve miiessesat ile Devlete
aid idare ve sirketlerde ve menafii umumiyeye
hadim miiesseselerde bulundurulabilecek veaatti
nakliye hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi ve
Milli Miidafaa ve Biitge encilmenleri mazbatalan (1/820) j l ]
MtLLl MtfDAFAA En. BA§KANI Gl. KAZIM SEVtJKTEKIN (Diyarbekir) — Bu layihanm da miistacelen miizakeresini rica ediyoruz.
BA§KAN — Milli Miidafaa encumeni; bu
layihanin miistacelen miizakeresini teklif ediyor. Reye arzediyorum. Miistaceliyetle miizake[1] 243 sayili basmayazi zayfin sonundadir.
[1] 248 sayili basmayazi zabtm sonundadir,

— 208 —

1 : 74

11-6-1937

resini kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir,
Resmi devair ve miiessesat ile Devlete aid idare
ve sirketlerde ve menafii umumiyeye hadim
miiesseselerde bulundurulabileeek vesaiti nakliye hakkmdaki 24 mayis 1928 tarih ve 1296 sayili kanuna ek kanun
MADDE 1 — Milli Miidafaa vekaleti emrine munhasrran hizmette kullanilmak ve asgari
istimal miiddetleri tiger yd olmak iizere 2 000
lira krymetinde on aded otomobil tahsis edilmistir.
BALKAN — Miadde hakkmda miitalea var
mi?
Reve arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — 1296 sayili kanuna bagh (2)
numarali cetvele bu kanuna bagli cetvel eklenmistir.
BALKAN — Miitalea var mi?
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Reve arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Icra VeMlleri heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler....
Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Layihanm heyeti umumiyesi kabul edilmistir.
18 — Vildyetler evinin tesisat ve mefrusah
iqin gelecek senelere sari taahhildat icrasma dair
knnun layihasi ve Biitqe enciimeni mazbatasi
(1/759) [1]
DAHlLlYE VEKALETI SlYASi Miis. ABDttLMUTTALlB OKER (Malatya) — Bu layihanm mustaceliyetle miizakeresini rica ediyoruz.
BASKAN — Hukumet bu layihanm mtistaceliyetle miizakeresini teklif ediyor. Reyinize
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Mustaceliyetle miizakeresi kabul edilmigtir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
[1] 250 sayili basmayazi zabtin sonundadir.
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Vilayetler evinin in§aat, tesisat ve mefru§atmm
ikmali icin 100 000 liraya kadar gelecek senelere gecici taahhiid icrasma dair kanun
MADDE 1 — Vilavetler evinin insaat, tesisat ve mefrusati icin 100 000 lirava kadar 1938
sene<ri.nde odenmek iizere taahhiide prirismeire
Dahilive vekili ve taahhiid mikdan nisbetinde
bono crkarmaga Malive veWli mezundur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea varmi? Reve arzedivorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Birinci maddede yazTli isler
icin 1937 senesinde yamlacak sarfivat Dahiliye
biitcesinin merkez mefrusat ve demirba§i faslindaki tahsisattan odenir.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddevi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BASKAN — Reve arzedivorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinu icraya
Dahilive ve Maliye vekilleri memurdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Madde kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini a$ik reye arzediyorum.
19 — Kan giitme sebebile isUnen katUler
hakkmda kanun layihasi ve Adliye encumeni
mazbatasi (1/626) \1]
Ad. V. STJKRTT SARACOGLU (Izmir) —
Memleketimizin bazi yerlerinde sizlerden son
ilaci bekleyen bir hastalik var: Kan giitme hastaligi. Maarifin ve mekteblerin yapilmasi, i<$timai seviyemizin tedricen yukselmesi, siiphe yok,
bu hastahgm siddetini cok azaltmistir. Denilebilir ki bu hastalik yalniz <jok dar sahalarda
ve hatta bu cok dar sahalarm sayili aileleri
icinde yasamaktadir. Koklerini asxrlarm derinliklerinde bulan bu kin ve intikam hastaligmm
son dokiintiilerini uzun siiren zamanm tedavisine
birakmaktansa Biiyuk Meclisia mtidahaleslle ve
suratle tedavi etmegi Hiikumetiniz pek yerinde bir
is saymistir. Onun igiu bu is hakkmda bir kanun layihasi hazirlamis ve bu kanun layihasi Adliye enciimeninizin tetkikinden sonra huzurraraza <?ikan miitekamil seklini almistir.
Kan giitme hastaligr munhasiran bir aile
besigi iginde buyutiilen bir maraz oldugu igin
ve layiha tecziyeden ziyade, bir taraftan isiahr
ve diger taraftan mani tedbirleri goz oniinde
bulundurdugu igin dogrudan dogruya kan giitme hastalzgmm yuvalarma hiicum edilmistir.
Bu kanun Heyeti Vekile karari ile miinhasz[1] 253 sayili basmayazi zaphn
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ran bu hastaligin bulundugu bolgelerde tatbik
olunacaktir. Bu kanunun tatbik edildigi bolgelerde kan giitme yolu ile bir cinayet irtikab
edilecek olursa mahkeme caninin bir dam altmda oturan ve layihada sayilan yakm akrabalarmi bulunduklan yerin 500 kilometre haricine
§ikaracaktir. Bir dam altmda bulunmayan sayrii akrabalarla diger akrabalar hakkmda hakim takdir hakkmi kullanacakta*. Bundan baska her hangi bir curiim olmamakla beraber her
hangi bir sahsm kan giittugii ve intikam almak
iqin hazxrlik ve firsat yolunda bulundugu, b a deliller ve karinelerle anlasdacak olursa bu sahis ta bullundugu yerden 500 kilometre harice
§ikma§a mecbur edilecektir.
Arkadaslar, umuyoruz ki bu kanun siiratle
tesirini yapacak ve bu kurunu vusta adeti, giizel ve medeni Tiirkivemizi siiratle ve ebediyen
terkedecektir. Tek dilegimiz bu kanunu tatbik
etmek firsatmi ele gegirmektir.
Miistacelen miizakere ve kabuliinu rica ederim. (Kabul sesleri, alkislar).
BASKAN — Kanunun miistacelen miizakeresi teklif ediliyor. Reyinize arzediyorum. Miistacelen miizakeresini kabul edenler ... Etmeyenler ... Miistacelen muzakeresi kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
Kan gutme sebebile islenen adam oldiirme ve
buna tefebbiis ciiriimleri failleri hisimlan hakkmda tatbik olunacak muameleye dair kanun
MADDE 1 — Kan gutme sebebile adam oldiiren veya oldiirmege tesebbiis eden veya baskasmi bu curiim islemege azmettiren veya tahrik eyleyen kimsenin curiim islendigi zaman bir
dam altmda yasayan usul ve furulan ve kardesleri ve kan veya kocasi ikametgahlarmm
bulundmfu yerden baska bir yere nakledilirler.
BASKAN — Miitaiea var mi? Reyinize arzediyorum: Mddeyi kabul edenler ... Etmeyenler...
Madde kabul edilmistir.
MADDE 2 — Faille bir dam altmda yasamasalar bile curiim islendigi zaman failin ikametgatanm bulundugu koy veya kasaba veya §ehir
icinde ikamet eden birinci maddede yazili bismilardan ve amca, dayi, hale, teyze, ye&es, kaynana, veya kaynatasmdan her hangi birinin de takdir edilecek liizuma gore nakillerine karar verilebilir.
BALKAN — Miitalea var mr? Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 3 — Kan giitme saikma vakif oldugu Mmselerin azim veya tahrikine vasita olarak adam oldiiren veya oldiiremge tesebbiis
edenlerin birinci ve ikinci maddelerde yazili de-
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recelerdeki hisimlarmdan ciiriim islendigi zaman failin ikametgahmm bulundugu koy veya
kasaba veya sehir icinde ikamet edenlerin de
takdir edilecek liizuma gore nakillerine karar
verilebilir.
BALKAN" — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Kan giitme saiki ile adam oldiirme veya oldiirmege tesebbiis edenler ve kan
giitme saikma vakif oldugu kimselerin azim veya tahrikine vasita olarak bu ciiriimleri isliyenler ve bu saiki bilerek ciirme istirak etmis olanlar hakkmda da mahkiim olduklan cezanm
Qektirilmesinden veya bu cezanm bir suretle
diismesinden sonra birinci madde hiikmii tatbik olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Kasten oldiiriilen bir sahsm
yukaridaki maddelerde yazili derecelerdeki hisimlarmdan birinin, oldiirdiigiinu veya Sldiirttugiinii zannettigi kimseyi veya onun yakmlarmdan birinin kan giitme saiki ile bldiirecegine
veya oldiirtecegine dair kuvvetli emareler mevcud oldugu takdirde Ciimhuriyet miiddeiumumisinin talebi ile agir ceza islerini goren mahkemece nakline karar verilebilir. Salahiyetli
mahkemenin tayininde ceza muhakemeleri usulii kanununun hukiimleri caridir.
ADLlYE En. Na. FUAD SlRMEN (Erzurum) — Efendim, bu maddenin 5 nci satirmm
ilk kelimesini teskil eden (birinin) tabiri (birini) olacaktir. Tabi hatasi olmustur, diizeltilmesini rica ederim.
BASKAN — Bu sekilde tashih ediyoruz. Baska miitalea var im? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul
edilmistir.
MADDE 6 — Haklarmda nakil karari verilenler ikametgahlarmm bulundugu yerden bes
yiiz kilometreden daha az bir mesafe dahilinde
ikamet edemezler. Bu mesafe dismda olmak
iizere istedikleri yeri kendileri tayin edebilirler.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Kan giitme saiki ile islenen
adam oldiirme veya oldiirmege tesebbiis ciiriimleri hakkmda verilen hiikiim katilestikten sonra bu kanuna gore nakilleri lazrni gelenler
hakkmdaki karar Ciimhuriyet muddeiumumisinin talebile durusma yapilmaksizm hiikmii veren
mahkemece verilir.
Bu karar aleyhine, teblig tarihinden itibaren bir hafta zarfmda haklarmda nakil karari
verilenler tarafmdan itiraz olunabilir. Itiraz
yazi ile veya bu hususta bir zabit verakasi yapilmak iizere mahkeme katibine yapilacak be-
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yanla olur. Itiraz tizerine mahkeme durugma yaparak karar verir. Bu kararlar Cumhuriyet
miiddeiumumisile haklarmda karar verilenler
tarafmdan temyiz olunabilir.
Durugma ile temyize dair olan muameleler
Ceza muhakemeleri usulii kanunu hiikiimleri dairesinde yapilir.
BALKAN" — Kabul edenier... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 8 — Bu kanun hiikiimlerinin tatbik olunacagi yerleri tcra VeMlleri Heyeti tayin eder.
BALKAN — Kabul edenier... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 9 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 10 — Bu kanunun icrasma Icra
VekUleri Heyeti miemurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanm heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul
edilmigtir.
20 — Turkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda 29 ilk kanun 1936 tarihinde Romada imza edtten ticaret ve seyrisefain muahedenarne$ile ticaret anlasmasmin ve burilarin ilisiklerinin tasdikma dair kanun layihasi ve
Hariciye ve Iktisad encumenleri mazbatalari
(1/689) [1]
BALKAN — Encuraen mustaceliyet teklif
ediyor. Reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Miistaceliyetle miizakeresi kabul
edilmigtir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Turkiye Oiimhuriyeti ile Italya Kiralligi arasmda 29 ilk kanun 1936 da Bomada imzalanan
ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret
anlagmasmm ve merbutlarrnm tasdikma dair
kanun
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Layihanm heyeti umumiyesini acik reye
arzediyorum.
21 — Anadolu demiryolu ve Haydarpasa
limani sirketleri esham, tahvil ve mumessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri He mubadelesine ve amoriisman sandigi
hakkmdaki 2794 numarali kanuna bazi hukilmler ilavesine dair olan 3136 saytti kanuna ek
kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi
(1/868) [2]
MALIYE V. SIYASI M. PAlK BAYSAL
(Kayseri) .— Anadolu demiryoHan tahvillerile Srvas - Erzurum tahvillerinin miibadelesi
igin gegenlerde kabul buyurulmug olan kanunun tatbiki icin amortisman sandigma 1,5 milyon lira kadar sermaye verilmigti. 0 sermayenin bir milyon lira daha arttirilmasi i§in getirdigimiz bu kanunun Devlet itibarma taalluk etmesi hasebile miistaceliyeti vardir. Miistacelen miizakeresini teklif ediyorum. (Muvafik, muvafik sesleri).
BALKAN—Hiikumet mustaceliyet teklif
ediyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Miistaceliyetle miizakeresi kabul edilmigtir.
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var
mi?* Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmiftir.
Anadolu demiryolu ve Haydarpasa limani girketleri esham, tahvil ve mumessil senedlerinin
Srvas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile miibadelesine ve amortisman sandigi hakkmdaki
2794 numarali kanuna bazi hukiimler ilavesine
dair olan 3136 numarali kanuna ek kanun
MADDE 1 — 3136 numarali kanunun iiciincii maddesinin (B) fikrasi mucibince amortisman sandigma Hazinece verilecek azami bir
buc.uk milyon liralik avans, iki buQuk milyon
liraya iblag olunmugtur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

MADDE 1 — Turkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasmda 29 ilk kanun 1936 tarihinde Romada imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlagmasi ve
merbutlari 1 ikinci kanun 1937 tarihinden itibaren meri olmak iizere kabul ve tasdik olunmugtur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

. [1J 252 say4t basmaycm zaphn sonundadir.

[2] 257 sayili basmayazi zaptm. sonundadir.
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Kaliye
vekili memurdur.
BASKAW — Maddeyi kabul edenler... Etmev«nler... Kabul edilmistir.
Lavihanm heyeti umumiyesini acik reye arzediyorum.
22 -^ B&vlet demiryolartmn ihtiyaci otan
muharrik ve miiteh&rtik edtvatm sipariqi icin
16 000060 lifmm Tmdar taahhtid yapttmasina
dair kanun Idtnhasi ve Butge encumeni mmbatast (1/872) [1]
NAFIA V. StYASf M. SIRRI BAY (Trabzbn1) — Bu Iftviha da cok acelerir. Miistacelen
muzakeresini riea ediyorum.
BASK AN — Htikumet; bu layibanm mtista^
deleft miliaketi&siiii tefeltf edivor. Bu takSifi re^
yittize aTzediybrtmi. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Heveti wmimiyesi hakkmda miitalea var
mi? Maddelere sreoilmesini kabul edenler... Etmevenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
Devlet demirvellarnim ihtiyaci olan muharrik
ve miheharrik eehvatm siparisi iqin 16 000 000
Hraya kadar taabhiid yapilmaema dair kanun
MADDE 1 — Devlet demiryollari ye liman*
laYisUmumitidaresi tarafmdan loltomotif, yoleii
ve nrbMelif yiik vagonu satm almmasi ve
bunlarm\her tiirlil masraflari icin mirteakib
senelere sari olmak ve tediye edilecek mikdari
1938 ve 1930 senelerinde birer milyon lirayi
ve miiteakib senelerde de ikiser milyon lfrayi
gecmemek iiaere 16 milvon liraya kadar taahhiid icrasma Nafia vekili mezundur.
Bu taahhiide miisteniden ber sene sarfedilecek mikdar mezkur idarenin biitgesine tahsisat
olftrak konur.
BALKAN— Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilMADDE 2 — Bu taahhtidlere ve ioabmda
bunun icin cikanlacak bonolara Maliye vekaleti kefal^t ^debilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Birinci
maddede yazih
It 000 0(W M^lik malzentenin gfBmruk rtttttmile
muamele vergisi her Sene 300 000 lirayi ge$memek iUsere ayrica batcjeye konaeak tabeitatla
mukassatan Hazineye odenir..
BALKAN — Mfcddeyl reyinize arzedtyerum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiitir.

[l] m

zapm

somnMdir.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzedivortim.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanun hukumlerini icraya
Malive ve Nafta vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzedivorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Lavihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
23 — Devlet mermirlari maasatinin tevhid ve
teadulii Jiakktndaki kanuna rherbut cetvelde bfo
z% tadilfit yaptlmasina dair clan 2006 Sayili "kanuna Uiaik (1) sayili cetvelde demsiklik yapilrrmM Jiahhinda Tmnun layih4si ve- GumfUk V6 inMsarlar ve Biltge encifanerileri mazbatalan
(1/869) [1J.
GtJMRttK ve I. V. ALl RAKA TARHAN
(Istanbul) — Miistacelen muzakeresini rica ederim.
BASKAN — Hiikumet mustaceliyet teklif
edivor. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edik
mistir.
Heyeti umnmiyesi hakkmTte miitalea yoktiir.
Maddelere ^enilTnesini kabul edenler.. Etmiyen^
ler... Kabxil edilmitsir.
Devlet memurlan maasatmm tevhid ve teadiilii hakkindaki kanuna merbut cetvelde bazi
tadilat yandmasi hakkmdaki 2006 sayili kanuna ba^li cetvelde desisiklik yapilmasma
dair kanun
MADDE 1 — Devlet memurlan maasatmm
tevhid ve teadulii hakkmdaki kanuna merbut
cetvelde bazi tadilat yapxlmasi hakkindaki 2000
sayili kanunun birinci maddesine bagli (1) sayili eetvelin Muhafaza srenel komutanli^ma
aid kismi bu kanuna baPi cetvelde gosterildigi
sekilde deMstirilmistir.
BALKAN — Maddevi kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden m«6ebif^r.
BALKAN — Maddevi kabul edenler,. Etmiyenler... Kabul edilmifMi*.
MADDE 3 — Bu kanunun huktimlerini icraya fera VekUleri Heyeti memurdur.
BASKATT —* Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmistir.
IAyffiattra heyeti utttumiyesini revg arzediyotm. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Tiirfcrve ile tl^lya af*§mdaM muahede hakT
kmdaki layihaya rey Vewhiyen var mifc R%
[1] 261 mjtl\ba$m&y4m»abi\n
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Bunlarm gezmeleri igin harcrrffh mukabili
olarak bolge merkezi haricinde vazifeten ge§irecekleri her giin igin 100 kuru^u gecmemek uzere IVtaarif vekilligince tayin eailecek miktarda
mezkur vekillik biitgesinaen tediyat yapilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.

toplama muamelesi bitmi§tir.
24 — Roy ogretmerileri hakkinda kwv/n, la/yiha#i ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Butge encumerderi mazbatalan (1/862) [2].
MAABlFV. S. M. NAFt ATUF KANSU
(Erzurum) — Esasi biitge miizakeresi sirasmda kabul edilmis, ve tahsisati konulmus. olan bu
kanun layihasmm da mlistacelen muzakeresini
teklif ediyorum.
BA§KAN — Hukumet mustaceliyet teklif
ediyor. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul
edilmijjtir.
Heyeti umumiyesi hakkinda^ miitalea var
mi?. Maddelre gegilmesini kabul edenler.. Etmiyenier.. Kabul edLLmi^tir.
Koy egitmenleri kanunu
MADDE1 — Nuf uslari ogretmen gonderilmesin© elverisjli olmayan kbylerin ogretim ve egitim islerini gormek Ziraat isJLerinin femu bir §ekilde yapilmasi igin Kbyiuiere rehberlik etmek uzere
koy egitmenleri istihdam edilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Kabul edenler... Etmiyenier.. Kabul edilmi^tir.
MADDE 2 — Koy egitmenleri, Maarif ve Ziraat vekillikleri tarafxndan; ziraat i§leri yaptirilmaga elveri^li okul veya giftliklerde agilan
kurslarda yetistirilirler.
Egitmen yeti$tirme kurslarmm masraflari
Maarif ve Ziraat vekillikleri butgelerinden odenir.
BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Kabul edenler.. Etmiyenier.. Kabul edilmi?tir.
MADDE 3 — Maarif vekilligince segilecek
ve mezun sayilarak kurslara vazife gormek iizere
gbnderilecek ilk ogretim mufetti^lerile ilk okul
dgretmenleri bu kurslarda bulunduklari muddetdetge miikteseb haklari olan maa§larmi ve makam ueretlerini tarn olarak alrrlar.
BA§KiAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Egitmen bulunan kbylerden
liizumu kadan birle^tirilerek bir bblge te§kil
edilir. Her bolgeye gezici bir ba§ ogretmen veya
ogretmen tayin olunur. ve bunlar koy egitmeni
yeti§tirme kurslarma istirak etmi§ ilk okul '6j$retmenlerinden segilir.
Gezici ogretmen veya ba^ogretmenlerin miikteseb haklari olan maa§ ve makam iicretleri
menswb olduklan hususi idare biitcelerinden
bedenir.
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MADDE 5 — Koy egitmenlerine Icra Vekilleri Heyetince tasdikii kadrolarda tesbit edilecek
miktar iizerinden ve kiiltiir bakanligi buteasine
mevzu vilayetlere yardim tahsisatmaan alakadar
vilayetlerce aylik iicret;
Tarim bakanligi biitcesinden de mecoanen
tohum, fidan, damizlik ve ziraat aletleri gibi vesait verilir.
BUT^E E. M. M. RAlF KABADENlZ (Trabzon) — Bu maddedeki « Kiiltiir bakanligi ile,
Tanm bakanligi » degiijtirilerek « Maarif vekilligi ve Ziraat vekilligi » ^eklinde tashih edileoektu*.
BALKAN — Bu suretle tashih ediyoruz.
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul
edilmigtir.
MADDE 6 — Koy egitmenlerinin kurslara
almmalan, yeti^tirilme tarzlan,
kbylerdeki
oaevieri, be^inci maddede yaziii vesaiu icapmoa
koylii lehine nasil kullanacaklan, i^lerinin takib
ve tefti?i Maarif ve Ziraat vekilliklerince miujtereken kararlasjtmlir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmigtir.
MjAjBDB 7 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi, Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir.
MADDE 8 —- Bu kanunun hiikumlerini icraya Maarif, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur
Bt^TgE E. M. M. RAlF KAJRADEIftZ (Trabzon) — Bu son maddede « Dahiliye, Maarif,
Maliye ve Ziraat vekilleri ...» olacaktir. Dahiliye
vekili de Have edilecek.
BA§KAN — Maddeyi bu suretle tashih ediyoruz.
Bu suretle maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler .. Kabul edilmi^tir.
Agik reye konulan kanuna rey vermeyen var
mi? Key toplama muamelesi bitmi$tir.
25 — Kilguk Menderes nehri ile tabUerinin islahi hakkindoH 2246 sayih kanuna ek
kanun layihasi ve Biitge enciimeni mazbatast
(1/870) [1]

[2] 258 sayih basmayazi azbtin sonundadtr.

[lj 256 satydi basmayazi zaptin sonundadtr.
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NAFIA V. StYASl M. SIRRI DAY (Trabzon) — Kanundaki muddet bitmistir. Bu itibarla bunun da miistacelen miizakeresini rica
ediyoruz.
BA§KAN — Mtistaceliyetle muzakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Heyeti umumiyesi hakkinda soz isteyen var
mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Kiigttk Menderes nehri ile tabilerinin islahi
hakkmdaki 2246 sayili kanuna ek kanun
MADDE1 — Kugiik Menderes nehri ile tabilerinin islahi hakkmdaki 2246 sayili kanunun
birinci maddesinde yazili dort sene muddet alti
seneye gikanlmrgtir.
BA§KAN — Mutalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Mezkur kanunla sarfma mezuniyet verilen 3,5 milyon liraya mahsuben
1937 mali yilmdan itibaren her sene odenecek
miktar 700! 000 lirayi gegemez.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edUmigtir.
MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,..
Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
26 — Siimer bank sermayesine 15 000 000
lira ildvesine dair kanun layihasi ve tkhsad,
Maliye ve ButQe enciimenleri mazbatalan
(1/762) [1]
BALKAN — Enciimen, mazbatasmda miistaceliyet teklifinde bulunuyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Siimer bank sermayesine daha 15 milyon lira
ilavesine dair kanun
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ler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Ilave olunan bu sermaye 2580
numarali kanunun 3 ncii maddesindeki esas dahilinde temin olunur.
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Demir ve gelik endustrisi tesisi masraflarim kargilamak ve azami sekiz senede itfa edilmek iizere 20 milyon liraya kadar
bono ihracma Maliye vekili mezundur.
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye
ve tktisad vekilleri memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye
arzediyorum.
27 — Tahranda yapilacak sefaret binalarile
tefrisati igin sari taahhiid icrasma dair kanun layihasi ve Butge enciimeni mazbatast
(1/864) [1]
BtfTQE E. Rs. V. MttKERREM UNSAL
(Isparta) — Mustaceliyet istiyoruz.
BALKAN — Biitge enciimeni bu layihanm
miistaceliyetle miizakeresini istiyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefrigati
igin sari taahhiid icrasi hakkmda kanun
MADDE 1 — Tahranda yapilacak ki§lik ve
yazlik iki sefaret binasi ingaat've tefrigati igin
153 000 liraya kadar 1938 mall yilma gegici
taahhude girigmege Hariciye vekili mezundur.
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.

MADDE 1 — 2580 ve 3082 numarali kanunlarla Siimer bank sermayesine ilave olunan kirk
be§ milyon be§ yiiz bin liraya daha on be§ milyon lira ilave edilmigtir.
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul eden-

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icraya
Maliye ve Hariciye vekilleri memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.

[1] 254 sayili basmayazi zaptm sonundadir.

[1] 259 sayili basmayazi zaphn sonundadir.
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Layihanm heyeti umumiyesini kabul edenler^. Etmeyenler... Kabul edilmistir.
thtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlari
kanununun 23 neii maddesinin degistirilmesine
ve 29 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair olan layihanm miizakeresi sirasmda ugiincii
madde enciimene gitmi^ti. Enciimen ugiincii
madde yerine yaptigi muvakkat maddeyi arzetmi§tir. Okutuyorum:
MUVAKKAT MADDE — Ya§ haddinden
dolayi tekaiid edilerek ihtiyata gegmis olan
jandarma yiizbasi ve tegmenleri kadro ihtiyaci
sebebile ve Dahiliye vekaletinee luzum gorulecek miiddetge bu kanunun nesrinden itibaren
1939 senesi nihayetine kadar kaza jandarma
komutanliklarmda dahi kullamlabilirler.
BALKAN — Mtitalea var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler
Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmunii yurtitmege Iera Vekilleri heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heyeti
umumiyesi kabul edilmistir.
Son layihaya rey vermiyen var mi?
Rey toplama muamelesi bitmistir.
Reylerin neticesini arzediyorum:
Eregli ^irketinden alman liman, demiryolu
ve madenlerin Kozlu ve Kilimli demiryollarmm
is,letilmesi ve Havuzdaki deniz islerinin inhisar
altma almmasi hakkmdaki kanun layihasma
(272) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (272) reyle kabul edilmistir.
Gbgmenlere ve muhtag giftgilere tohumluk
ve yemeklik dagrtilmasi hakkmdaki kanun layihasma (271) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (271) reyle kabul edilmistir.
Hayvanlarxn bulas.ici hastaliklarma kar^i
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miicadeleye dair beynelmilel mukavele lie hayvanlarm, etlerin ve mens,ei hayvani olan diger
mahsullerin transitine dair beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkmdaki kanun layihasma (264)
rey verilmistir. Muamele tamamdir. (264) reyle kabul edilmistir.
Milli Mudafaa vekaleti Hava kismmda iicretle galisan ugus muallimleri maas.lan hakkmdaki 2797 sayili kanuna ek kanun layihasma
(266) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (266) reyle kabul edilmistir.
Vilayetler evinin tesisat ve mefru^ati icin
gelecek senelere sari taahhiidat icrasina dair
kanun layihasma (267) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (267) reyle kabul edilmistir.
TiirMye Cumhuriyetile Italya Knalligi arasmda 29 ilk kanun 1936 tarihinde Romada imza
edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile
ticaret anla§ilmasmm ve bunlarm iHgiklerinin
tasdikma dair olan kanun layihasma (251) rey
verilmi§tir. Kanun (251) reyle kabul edUmi§tir.
Devlet demiryollarmm ihtiyaci olan muharrik ve miiteharrik edevatm sipari§i igin
16 000 000 liraya kadar taahhiid yapilmasma
dair kanun layihasma (246) rey verilmistir.
Muamelesi tamamdir. Kanun (246) reyle kabul
edilmi§tir.
Anadolu demiryolu ve Haydarpaga limani
Sirketleri esham, tahvil ve miimessil senedlerinin Srvas - Erzurum veya Ergani tahvillerile miibadelesine ve amortisman sandigr
hakkmdaki 2794 numarali kanuna bazi hiikiimler ilavesine dair olan 3136 sayili kanuna
ek kanun layihasma (255) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (255) reyle kabul edilmigtir.
Siimer Bank sermayesine 15 000 000 lira ilavesine dair kanun layihasma (254) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Kanun (254)
reyle kabul edilmistir.
Muzakere edecek bagka bir gey kalmami§tir. Yarm saat 10 da igtima etmek iizere
celseyi tadil ediyorum.
Kapanma saati : 19, 32
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Eregli ^irketinden alman liman, demiryolu ve madenlerin Kozlu ve Kilimli demiryollarmoi i^letilmesi ve havzadaM deniz i^lerinin inM&-ar altina alnunasi hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticeai
(Kanun kabul edilmigtir)
Azaadedi : 30Q
Reye istirak edenler : 272
Kabul flenler : 272
Beddedenler : 0
MttstenJrifler : 0
Reye istirak etmeyenler : 127
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon, Karahisar
Berc Turker
Cemal Akgm
Izzet Akosman
Izzet UM Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Mumtaz Okmen
Mugfik Ayagli
Rasim Aktar
Antalya+
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Tiirkan Ora
Ay dm
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Ismail Hakki Uzungar§ili

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Sabiha Gokgul

Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atrf Akgii?
Dr. Qalib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Sadettin Eerid Talay
§ekibe tnsel
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi, Ergeneli
§iiki4 Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qankxn
Fazil Orkun
Hatice Ozgener
Mustafa Onsay
Qoruh
Akif Akyuz
Ali Zirh
Atif Tftzun
Fuad Bulca

Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Eemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Qagil
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
01. §efik Tursan
Haydar Rii§tu Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kuguka
Yusuf Baskaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
01, Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykag
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih titer
Hikmet Igik
Erzurum
Aziz Akyiirek
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Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
01. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Istamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kilic.
Bekir Kaleli
01. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Oiresun
01. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Crumii§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
Igel
Emin Inankur
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
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Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Neget Omer trdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Ftkihe Oym^n
vHamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Yagar Yazici
Ziya Karamurial
tsmir
Benal Amnan
Cel&l Bayar
Gl. Kazim Inane
Halil Mentege
Hasan Ali Yiteei
Husnii (>kir
KSmil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Uparta
HUsnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal tfnal
M&kerrem tJnsal
K&rt
Baha Ong&ren
Gl. Muhittin Akyiiz
fliisrev Kizildogan
Omer Kuntay
Kasianionu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac.
Sami Efkman
Srtki §erif Eken
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Ealae,
Ferrtth Giipgup
Hasan Ferid Ferker
Kirklardi
§evket Odul
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekci
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Memed Seyfeli
Memed Erten
Kocaeli
Mardin
Ali Dikmen
Abdiirrezzak §atana
Ibrahim Siireyya Yifit Dr. Rtza Levent
Kemalettin Olpak
Hilmi Qorttk
Nedim Bozattk
Irfan Ferid Alpaya
Ragib Akca
Riza Erten
Salah Yargi
Mugla
Konya
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Ali Muzaffer Goker
Nuri Tuna
Ali Riza Turel
§ukrii Kaya
Bediz Morova
Cemal Tekin
Hakki Kilicoglu
Dr. Osman §evki Ulu- Naki Yueekok
dag
§evki giloflu
Gl. Ali Fuad Cebesoy §ukru Ataman
Kazim Okay
Ni§de
Mustafa Halid tJner
Dr. Abravaya
Nairn Hazim Onat
Dr. Rasim Ferid Talay
Ressam §evket Dag
Faik Soylu
Tevfik Fikret Silay
Halid Mengi
Kiitahya
Ktmil trdelp
Besim Atalay
Ordu
Dr. §akir Ahmed Ediz Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hiiseyin Rahmi Giirpi- Hamdi Yalman
nar
Ismail Qama§
Muhittin Baha Pars
Ibrahim Dalkilic,
Samsun
Memed Somer
Ali
Tunali
Nagid Ulug
Dr. Asim Sirel
Receb Peker
Etem Tuncel
Malatya
Meliha Ulag
Abdiilmuttalib Oker
Memed Ali Yuriiker
Dr. Hilmi Oytic,
Memed
Gunegdofdu
Emrullah Barkan
Rageni Barkm
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci Ziihtii Durukan
Seyhan
Osman Taner
Ali Miinif Yegena
Vasif Qmay
Damar Ankoglu
Manisa
Esma Nayman
Kenan Orer
Gl. Naci Eldeniz
Osman Ergin
Hilmi Uran
Refik tnce
Ibrahim Mete
Tahir Hitit
Tevfik Tarman
Turgud Tiirkoglu
Yagar Ozey
SUrd
Mara§
§evki Susogr
Al&ettin Tiridoglu
Sinob
Hasan Regid Tankud
Dr. Galib ttstfin

Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan
Swas
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
^emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdajj
Faik Oztrak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki ttke
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genca
Trdbzon
Danig Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sim Day
Siileyman Sirn Gedik

Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Refet "Clgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Srrri tgoz
Sungur
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Din§
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar
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[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon Rarahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Haydar Cterfcel
Amasya
tsrnail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Giindik
Dr. Taptas
Palih Rrfki Atay
Kamal Atatiirk (B. C.)
Rifat Araz
gakir Kniaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Easih Kaplan
Tayfur Sbkmen
Tevfik Arican
Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alata§
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
Baltkesir
General Kanm Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Rahmi Selctik

Qankxrx
Mustafa Abdulhalik
Renda (Baskan)
Ziya Esen
Qoruh
Asim Us
Hasan Cavid
thsan Kurtkan
(Izinli)
Qorum
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Diyarbektr
Rugta Bekit
ZMfii Tigrel
Edirne
§eref Aykut
Eldziz
FuadAgrali (Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Saffet Ankan (Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
EsM§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan MenemenciogTu
tibeydullah
(S. M.)
BUecik
Giresun
Dr. Gl. Besim Omer
Hakki Tank Us
Akalin
Sadri Maksudi Arsal
Ibrahim Qolak
Talat Onay
Salih Bozok
Bolu
Cemal! RSsnu Taray
Ferid Celal Giiven
Cevad Abbas Giirer
Fikri Mutlu
Hasan Cemil Qambel
Hakki Saydam
§ukrii Gttlez
(IzinH)
Istanbul
Burdur
tbrahim Necmi Dilmen Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
(Izinli)
Dr. Refik Saydam
Bursa
(Bakan)
Refet Canrtez
Gl. Refet Bele
(R. Vi)
Halil Etem Eldem

Sal ah Cimcoz
§iikrii Ali Ogel
Izmir
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Kars
Esad Ozoguz
Fuad Kopriilii
Memed Nazi! Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
tbrahim Grantay
§erif Ilden
(Izinli)
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Veli Yasm.
Kirklareli
Dr. Fuad Umay
Ztthtu Akm
Lutfi Mufid Ozde§
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Konya
Ahmed Hamdi dikmen
Kazim Giierl
Mustafa Eken
(tzinli)
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Muhlis Erkmen
Omer Dine. (Izinli)
Malatya
Ismet Inonii (Basbakan)
Mihri Pektag
Manisa
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Hikmet Bayur
Kani Akeken (Izinli)
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Kazim Nami Duru
Sabri Toprak
(Izinli)
Maras*
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Edib Ergin
Osman Dinger
Mugla
Husnii Kitabci
Yunus Nadi
Ni§de
Ahmed Vefik Uluc,ay
Cavid Oral
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Sayhan
Omer Biger
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mii§tak Mayakon
Memed Ali Kurdoglu
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Siva*
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Necmettin Sadak
Sabiha Gorkey
Tekirdajf
Cemil Uybadm
Rahmi Apak
Sakir Kesebir (Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Mhad Boztepe
Hamdi tftkiimen
Hasan Saka
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Mitat Aydm
Urfa
Ali Saib Ursavas
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Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Bagib Ozdemiroglu

Gl. Ahmed Yazgan
Yozgad
Memed Emin Yurdakul Omer Evci

Gbcmenlere ve muhtag giftgilere tohumluk ve yemeklik dagrtilmasi hakkmdaki kanuna verilen
reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedt : 3 9 9
Boye istirak edenler
Kabul edeiJer
Beddedenler
Musteukifler

: 271
: 271
:
0
:
0

Reye istirak etimeyenler :
Munhaller :

128
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Haydar QerQel
Cemal Ak§m
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonenc,
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Mu§fik Ayagli
Basim Aktar
Bifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborti
Dr. Cemal Tunea
Numan Aksoy
Basih Kaplan
Aydm
Dr. Hulusi Alatag
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Eseaer
Enver Adakan

Hacim Qankli
tsmail Hakki Uzuncjar§ili

Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Bahmi Selguk
Sabiha Gokcjil
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav
Tiolu
Dr. Emin Cemal Suda
tsmail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic,
Dr. Befik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Ger<jeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre

Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§iikru Yasm
Ziya Gevher Etili
Qankirt
Fazil Orfcun
Hatice Ozgener
Mustafa Onsay
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tuziin
Fuad Bulca
Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Biza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Cagil
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tursan
Mazhar Mufid Kansu
Necib Ali Ru<jtika
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Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkrran
Mecdi Boysan
Eldziz
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dileirre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikru KoQak
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Eskiqehir
Ahmed Ozdemir
Istamat Ozdamar
Osman Ism
Oazi Anteb
Ali Kriig
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Girtsun
Gl. thsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilic.
Miinir Akkaya
Ovmu^ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Bdib Servet Tor
Hasan Fehmi Ata§
§evket Erdogan
tgel
Emin tnankur
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Bana Tarhan
Atrf Baymdir
Dr. Neget Omer trdelp
Dr. Refik Saydam
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Yagar Yazici
Ziya Karamursal
tgmir
Benal Arman
Gl. Kazim tnanc,
Halil Mentege
Hasan Ali Yucel
Mahmud Bsad Bozkurd
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikrii Saracoglu
Isparta
Husnu Ozdamar
Ibrahim Bemiralay
Miikerrem Unsal
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Ears
Baha Ongoren
01. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac/
Sitki gerif Eken
Veled tzbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi^ Kalag
Faik Baysal
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Salih Turgay
Regid Ozsoy
Kirklareli
§evket Odul
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Siireyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Halid Uner
Nairn Hazim Onat
Ressam gevket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutdhya
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirpmar
Ibrahim Dalkilic,
Memed Somer
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Nagid Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdiilinuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Osman Taner
Vasif Qinay
Manisa
Kazim Nami Duru
Osman Ergin
Refik Ince
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Yagar Ozey
Maras.
Alaeddm Tiridoglu
Hasan Regid Tankud
Memed Erten
Mardin
Abdurrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnu Kitabci
Nuri Tuna
§ukru Kay&
Mus
Hakki Kilicoglu
§evki Qiloglu
§iikru Ataman
Ni$de
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed thsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yalman
Ismail Qamag
Muhittin Baha Pars
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Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ulag
Memed Ali Yuruker
Memed Giinegdogdu
Rugeni Barkin
Ziihtii Durukan
Seyhan
Ali Miinif Yegena
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Tevfik Tarman
Siird
gevki Sflsoy
Sinob
Dr. Galib ttstun
Hulusi OruQoglu
Husamettin Okan
Swas
Ismail Memed Ugur
Mitat giikrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
Faik Oztrak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hiirrem Ergun
Hiisnu Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danig Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Siileyman Sirri Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
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Muhittin Dingsoy
Eefet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
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Srrri tgoz
Sungur
Zonguldak
Esad Qakmakkaya

Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman -

Hasan Rarabacak
Raif Ding
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tird} etmeyenler]
Afyon Karahisar
AH Qetinkaya (Bakan)
Amasya
tsmail Hakki Mumcu
(IzinU)
Ankara
Aka Gundiiz
Dr. Taptas
Falih Rifkr Atay
Kamal Ataturk (B. G.)
§akir Kmaei
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Tevfik Ancan
Tiirkan Ors
Aydtn
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topeoglu
Tahsin San
(Izinli)
Bahkesir
Dr. H. Vasif Somyurek
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Memed Demir
Bayazvd
Obeydullah
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Cemal
Cevad
Hasan
§iikru

Bolu
Hiisnu. Taray
Abbas Gfirer
Cemil Qambel
Giilez

Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Refet Canitez (R. V.)
Qankxn
Mustafa Abdulhalik
Renda (Bagkan)
Ziya Esen
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan (Izinli)
Qorum
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Haydar Rugtii Oktem
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Rugtii Bekit
Edime
§eref Aykut
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykac,
Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Saffet Ankan
(Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
GaziAnteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Remzi Giires

Zuhtii Akin
Giresun
Ktr§ehir
Hakki Tank Us
Lutfi MufidOzdeg
Sadri Maksudi Arsal
Kocaeli
Talat Onay
Hasan Hayri Tan
Igel
Ibrahim Diblan
Ferid Celal Guven
Konya
Fikri Mutlu
Ahmed Hamdi Dikmen
Hakki Saydam
Mustafa Eken
(IzinU)
Mustafa Ulusan
Istanbul
Ahmed Hamdi Dikmen
Kutahya
AJi Barlas
Besim Atalay
Gl. Refet Bele
MuhUs Erkmen
Halil Etem Eldem
Omer Ding (IzinU)
Salah Cimcoz
Malatya
§iikru Ali Ogel
Ismet Inonii (Basbakan)
Izmir
Manisa
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Dr„ Tevfik Rugtii Aras Hikmet Bayur
(Bakan)
Kani Akeken (IzinU)
Hamdi Aksoy
Kenan Orer
Hiisnu Qakir
Sabri Toprak
K&mil Dursun
(Izinli)
Isparta
Mara§
Kemal tlnal '
Kemal Kusun
Ears
Nuri Ural
Esad Ozoguz
Mardin
Fuad Koprulu
Oslnan Dinger
Memed Nazif Sirel
Mugla
Kastamonu
Yunus Nadi
Dr. §iikru §enozan
Mu§
Ibrahim Grantay
Naki Yikekok
Sami Erkman
Nigde
§erif Ilden
Ahmed Vefik Ulugay
(IzinU)
Cavid Oral
Tahsin Coskan
Ordu
(S.M.)
Ali Canib Yontem
Kayseri
(IzinU)
Nahid Kerven
Selim S n n Tarcan
Veli Yasm
(IzinU)
Sayhan
Kirklareli
Omer Bi§er
Dr. Fuad Umay
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Si&d
Bulki Aydm
Ismail Miistak Mayakor.
Memed Ali Kurtoglu
Sindb
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk

Stvas
Gl. Akif Oztekin
demgil
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm
Rahmi Apak
§akir Kesebir
(Bakan)

C:1

Yahya Kemal Beyath
Er

Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkumen
Hasan Saka
Mitat Aydm

Vrfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
ynzaad
Amer Evei
Zonauldak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Ragib Ozdemiroglu

Hayvanterm bula^ioi hastaliklarma kar$i miicadeleye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlarm; etlerin ve mexupi hayvani olan diger mahsiillerin transitine dair beynelmilel mukavelenin tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir )
A gaadedi * 3 9 9
Reye istirak edenlei* • 2 6 4
Kabul edenler
BeddedenlAr
Mustenkifior
Reyeistirak etmevenler
Munhaller

• 264
.
o
:

0

: 135
:

0

fKabul edenlerj
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgia
Haydar Oer§el
Izzet Akosman
Izzet U M Ajrkurd
Mebrure Goeneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
Esref Demirel
Miimtaz Okmen
Musfik Ayafli
Rasim Aktar
Rif at Araz
Antalya
Celal MengiJibSru
Dr. Cemal Tunca

jRasih Kaolan
iTayfur Sokmen
| Tevfik Ancan
Avdm
Dr. Hulusi Alatas
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktep«
Bnltk&sir
Cemal Esai»«r
D« H. Vaaif Somyure^
^uver Adakan
Hacim Carikli
Tsmail Hakki Uzungarstb
Osman Niyazi Burcr
Rahmi Selcuk
Sabiha Gokcul
Bayazid
Halid Bayrak
tbsan Tav
I

Bat*
Or, Emin Cemal Sud»
Istyinil Hakki Uzmav
Mitat Dagdemir
Hurdnr
Halid Onaran
Mustafa Seref Ozkar>
Burxa
Asaf Dor**
Atrf Akgiic.
Di\ Galib Kahramav
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagav
Fatin Giivendiren
M. Fehm* Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qavakkale
Ahmed Cevad Emre
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Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
JSiikrii Yasin
Ziya Gevher Etili
Qankm
Ffatifte Ozgener
Mustafa Onsay
Qoruh
Ali Zrrh
Atif Tuzira
Asim Us
l^iad Rulca
Ilyas Sami Mus
Qorum
Ali Riza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Imail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Munir Q&gil
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Muzaffer Kilic.
Miinir Akkaya
Crumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atae.
§evket Erdogan
tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atrf Bayindir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Elfefe
Fakihe Oymen
Ahmed Saffet Ohkay
Hamdi Giirsoy
Fazil Ahmed Aykac,
Hayrullah Ergin
Fuad Ziya Qiyiltepe
Sadettin Uraz
Erzincan
Ya§ar Yazici
Aziz Samih liter
Ziya
Karamursal
Hikmet Isik
Saffet Arikan
Izmir
Benal Aroman -"V
Erzurvm
Gl. Kazim Inane.
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Halil Mente§e
Dr. Saim Ali Dilemre Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Fiiad Sirmen
Kamil Dursun
Gl. Zeki Soydeniir
Rahmi Koken
Nafi Atuf Kansu
Sadettin Epikmen
Nafiz Dumlu
§iikru Saraeoglu
Nakiye Elgun
§iikru Kogak
Isparta
Eski§ehir
Hiisnii Ozdamar
Ahmed Ozdemir
Ibrahim Demiralay
Istamat Ozdamar
Miikerrem TJnsal
Osman Ism
Kars
Gazi Anteb
Baha Ongoren
Ali Kilig
Gl. Muhittin Akyiiz
Bekir Kaleli
Hiisrev Kizildogan
Gl. Ali Hikmet Ayerdem Omer Kiintay
Memed §ahin
Kastamonu
Omer Asim Aksoy
Dr. Tevfik Asian
Remzi Giires
Nuri Tamac,
Sami Erkman
Giresufr
Sitki §erif Eken
Gl. thsan Sokmen
Ismail Sabuneu

Nabi Riza Yidirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Gl. Sefik Tursaw
Haydar Riigtu Oktem
Mazhar Miifid Kansn
Yusuf Ba§kaya
Diyarbokir
Dr. Ibrahim Tali On
poren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Edirne
D>v Fatma Memdk
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan

0:1

Turgud Tiirkoglu
Kaystri
Yagar Ozey
Ahmed Hilmi Kalas
Mara§
Faik Baysal
Alaeddin
Tiridoglu
Ferruh Gupgup
Mardin
Hasan Ferid Perker
Dr. Riza Levent
Resid Ozsey
Edib Ergin
Salih Turgay
Hilmi Qoruk
Ktrklareli
lrfan Ferid Alpaya
§evket Odiil
Riza Erten
Ktr§ehir
Mugla
Ali Riza Esen
Dr. Huseyin Avni Ercan
Memed Seyfeli
Hiisnii Kitabci
Kocaeli
Nuri Tuna
Ali Dikmen
Ibrahim Sureyya Yigit §ukru Kaya
Mu§
Kemalettin Olpak
Hakki KiLcoglu
Nedim Bozatik
NakiYucekok
Kagib Akca
§evki Qiloglu
Salah Yargi
§ukrii Ataman
Konya
Nigde
Ali Riza Turel
Dr. Abravaya
Bediz Morova
Dr. Rasim Ferid Talay
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uhu Faik Soylu
Kamil Irdelp
dag
Ordu
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Ziya NaM Yaltirim
Kazim Okay
Hamdi Yalman
Mustafa Halid Uner
Muhittin Baha Pars
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Samsun
Tevfik Fikret Silay
Ali Tunali
Kiitahya
Dr. Asim Sirel
Dr. §akir Ahmed Ediz Meliha Ula§
Ibrahim DalkiliQ
Memed Ali Yiiriiker
Memed Somer
Memed Gunegdogdu
Na§id Ulug
Ruseni Barkin
Receb Peker
Ziihtii Durukan
Malatya
Sayhan
Abdulmuttalib Oker
Ali Miinif Yegena
Dr. Hilmi Oytac,
Esma Nayman
Emrullah Barkan
Gl. Naei Eldeniz
Gl. Osman Koptagel
Ibrahim Mete
Vasif Qmay
Omer Biger
Tevfik Tarman
Martisa
Siird
Dr. Saim Uzel
§evki Siisoy
Kani Aikeken
Kazim Nami Duru
Sinob
Osman Ergin
Dr. Galib Ustiin
Refik Ince
Hulusi OruQoglu
Tahir Hitit
Husamettin Okan

1 :U
Stvas
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha GiJrkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Rasid Sevig
Ziya Basara
Tekiraag
Faik Oztirak
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Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hiirrem Ergun
Hiisnu Konay
Eesai Erisken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danis. Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal

0 :1

Sirn Day
Siileyman Sim Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Refet tllgen
Van
Hakki Ungan
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat

Ekrem Pekel
Emm Draman
Sirn Iqoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine,
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Atatiirk (R. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Nuinan Aksoy
Tiirkan 0r»
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
BaUkesir
Gl. Kazan Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Memed Demir
Oree Evren
Bayazid
(Jbeydullah
Bilecik
Dr. Gl. Besim Oro<*r
Akfl-lm

i

Ibrahim Qolak
Salih Bozok

Bolu
Comal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Siikrii Giilez
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Refet Canitez (R. V.)
Qanktrt
Fazil Nazmi Orkun
Mustafa Abdiilhalik
Renda (Baskan)
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Necib Ali Kiigiika
(S. M.)
Diyarbekir
Rustti Bekit
Ziilfii Tigrel
Edime
§eref Aykut
Eldziz
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
4bdiilhak Firat

Erzurum
Ql. Pertev Demirhan
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Giresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Demzmen
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Salah Cimcoz
§ukrti Ali Ogel
Izmir
Celal Bayar
(Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
MahmUd Esad Bozkurd
Isparta
Kemal Unal
Kars
Esad Ozoguz
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Fuad Kopriilii
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Ibrahim Grantay
§erif Ilden
(Izinli)
Tahsin Coskan
Veled Izbudak
Kayseri
Nahid Kerven
Veli Yasm
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
Ziihtii Akin
Kirsehir
Hazim Borek§i
(IzinU)
Lutfi Miifid Ozdeg
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Kazan Giirel
Mustafa Eken
Mustafa Ulusan
Kutahya
Besim Atalay
Hiiseyin Rahmi Gurpinar
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding
(IzinU)

t : 74
Malatya
Ismet Inonii (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Osman Taner
Manka
Hikmet Bayur
Kenan Orer
(Izinli)
Sabri Toprak
(Izinli)
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
Nuri Ural
Mardin
Abdurrezzak §atana
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Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Halid Mengi
0~du
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail £Jama§
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Samsun
Btem Tuneel
Sayhan
Damar Arikoglu

C:1

Hilmi Uran (R. V.)
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mustak Mayakon
Mehmed Ali Kurtoglu
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengirgenk
Swas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm
Bahmi Apak
Yahya Kemal Beyatli

Tokad
Naznn Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ulkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Urfa
Ali Saib Ursavag
Gl. Ahmed Vazgan
Memed Emin Yurdakul
Van
Ibrahim Arvas
Tozgad
Omer Evci
Zongiddak
Esad Qakmakkaya
Ragib Ozdemiroglu

Mil! Miidafaa vekaleti hava kismmda iicretle galis>n u§us muallimleri maaslan h^kkmdaki
2797 sayili kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler : 266
Kabul edenler : 266
Reddedenler :
0
Munhaller :
0
Reye istirak etmeyenler : 133
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgm
Haydar £Jer§el
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasyta
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Esref Demirel
Hati Qirpan

Miimtaz Okmen
Musfik Ayasli
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Numan Aksoy
Tevfik Arican
Aydm
Dr. Hulusi Alatag
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener

Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Ismail Hakki Uzungar§ili

Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selguk
Sabiha Gokgiil
Bayaztd
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
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Mitat Dagdemir
§iikru Gulez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atrf Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
Mustafa Fehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
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C:1

Dr. Saim Ali Dilemre
Hiisnii Qakir
Ressam §evket Dag
§ekibe Insel
Fuad Sirmen
Kamil Dursun
Tevfik Fikret Silay
Qanakkale
Gl. Zeki Soydemir
Rahmi Koken
Kutakya
Dr. Mustafa Bengisu
Nafi Atuf Kansu
Sadettin Epikmen
Besim Atalay
Hilmi Ergeneli
Nafiz Dumlu
§ukrii Saracoglu
Dr. §akir Ahmed Ediz
§ukrii Yasm
Nakiye Elgun
Hiiseyin RaJhimi GiirpiZiya Gevher Etili
Isparta
nar
Qanktn
Eski§ehir
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Dalkilig
Hatice Ozgener
Ahmed Ozdemir
Ibrahim Demiralay
Memed Somer
Mustafa Onsay
Istamat Ozdamar
Kemal tlnal
Na§id Ulug
Osman
Ism
Miikerrem
Onsal
Qoruh
Receb Peker
Akif Akyuz
Gazi Anteb
Kars
Malatya
Ali Zirh
Ali Kilic.
Baha Ongoren
Abdiilmuttalib Oker
Asim Us
Bekir Kaleli
Gl. Muhittin Akyiiz
Dr. Hilmi Oytac,
Atif Tuzftn
Gl. Ali Hikmet Ayerdem Hiisrev Kizildogan
Emrullah OBarkan
Ilyas Sami Mu§
Memed §ahin
Omer Kiintay
Gl. Osman Koptagel
Omer Asim Aksoy
Qorum
Kastamonu
Osman Taner
Remzi Giires
Ali Riza Ozenc,
Dr. Tevfik Asian
Vasif Qmay
Giresun
Dr. Mustafa Cantekin
Nuri Tamac,
Manisa
Gl. Ihsan Sokmen
Eyub Sabri Akgol
Sami Erkman
Kazim
Nami
Duru
tsmail Sabuncu
Ismail Kemal Alpsar
Sitki §erif Eken
Kenan Orer
Muzaffer Kilig
tsmet Eker
Kayseri
Osman Ergin
Miinir Akkaya
Miinir Q&gil
Ahmed Hilmi Kalac,
Refik Inee
Nabi Riza Yildinm
Gumu§ane
Faik Baysal
Tahir Hitit
Ali
§evket
Ondersev
Denizli
Ferruh Giipgiip
Turgud Tiirkoglu
Durak Sakarya
Dr. Hamdi Berkman
Hasan Ferid Perker
Ya§ar Ozey
Edib Servet Tor
Emin Asian Tokad
Nahid Kerven
Mara§
Hasan Fehmi Atac,
Gl. §efik Tiirsan
Resid Ozsoy
Alaettin Tiridoglu
§evket Erdogan
Haydar Ru§tu Oktem
Salih Turgay
Mardin
Mazhar Miifid Kansu
tqel
Ktrklareli
Dr.
Riza
Levent
Yusuf Ba§kaya
Emin Inankur
§evket Odul
Edib Ergin
Fikri Mutlu
Diyarbekir
Ktr§ehir
Hilmi Qoruk
Dr. Ibrahim Tali Cn- Hamdi Ongun
Ali Riza Esen
Irfan Ferid
Alpaya
Istanbul
goren
Memed Seyfeli
Riza
Erten
Ali Barlas
Huriye Oniz
Kocaeli
Mugla
Ali Rana Tarhan
Tevfik Bilge
Ali Dikmen
Dr.
Hiiseyin
Avni Ercan
Atif Bayindir
Zeki Mesud Alsan
tbrahim Siireyya Yigit
Hiisnii Kitabci
•Dr. Ne§et Omer trdelp Kemalettin Olpak
Edirne
Nuri Tuna
Dr.
Tugamiral
Hakki
Dr. Fatma Memik
Nedim Bozatik
§ukrii Kaya
§inasi Erel
Faik Kaltakkiran
Ragib Akca
Mu§
Fakihe Oymen
Mecdi Boysan
Salah Yargi
Hakki
Kilicoglu
Hamdi Giirsoy
El&ziz
Konya
Naki Yiicekok
Hayrullah Ergin
Ahmed Saffet Ohkay
Ali Muzaffer Goker
§evki Qiloglu
Sadettin
Uraz
Fazil Ahmed Aykae,
Bediz Morova
§ukrii Ataman
Ya§ar Yazici
Fuad Ziya Qiyiltepe
Cemal Tekin
Nigde
Ziya Karamursal
Dr. Osman §evki UluErzincan
Dr. Abravaya
Izmir
dag
Aziz Samih liter
Dr. Rasim Ferid Talay
Benal Arraian
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Hikmet Igik
Faik
Soylu
Gl.
Kazim
Inane,
Kazrm Okay
Erzurum
Halid
Mengi
Ha lil Mentege
Mustafa Halid tlner
Aziz Akyurek
Kamil
Irdelp
Nairn Hazim Onat
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Hasan Ali Yucel
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Qvdu
Dr. Ziya Najki Yaltirim
Hamdi Yalman
Muhittin figha Pars
&ammn
Ali Tunali
Dr. Asim Strel
Meliha Ulag
Memed Ali Yuriiker
Memed Giine§do£du
Ruseni Barkm
Ziihtu Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nay-man
01. Nad'ESfteniz
tbrahim Mete
5nrer Bte.ef

1 1 ^• 1937

Tevfik Tarman
Surd
§evki Sueoy
Swot
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Oruc,oglu
Hiisamettin Okan
Sivas
Ismail Mehmed Ugur
Mitat §ukru Bleda
Rasim B&gara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
J^emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekwdajj
Faik Ozfcrak

0 : 1

Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki ftke
/Hurrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Sureyya Tevfik Genca
Tmbzon
Danig EyiBoglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
S i m Day
Suleyman Sim Gedik
Vvfg,
Behcet Gunay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dincsoy
Refet ttlgen

Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Ceiai Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Srrri tcjoz
Sungur
ZongvXdak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine.
Reeeb ZfLhtu Soyak
Rifat Vardar

[Reye iftir&k etmeyenler]
Afyon Mardhisar
Ali gtetinka^a -{Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumeu
(tzinli)
Ankara
AkaGundua
Dr. Xaplas
P'alih.Rrfki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tiirkan Ors
Aydtn
Adnan Ertekin
Dr. MazharGermen
Tahsin San

(trinli)
Boitkmr
Gl. Kaziro Skzslp
(Bakan)
Hayrettin KB ran
Memed Demir
urge Ifanttm

Denizli
Bayxmd
Dr. Kazim Samanli
Ubeydullah
Necib Ali Kueuka
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer (S. M.)
Diyarbekir
Akalin
Gl. Kazim Seviiktekin
tbrahim Qolak
Rufjtu Bekit
Salih Bozok
Zulfu Tigral
Jfulu
Edirne
Cemal Hiisnii Taray
§eref Aykut (tzinli)
Cevad Abbas Giirer
Elaziz
Hasan Cerail Qambel
Fuad A grab
Burdur
tbrahim Neemi Dilmen Tahsin Bsrk
(tzinli)
Erzincan
Mustafa §eref Ozkan
Abdiilhak Firat
Bursa
Saifet Arikan (Bakan)
Refet Canitez (R. V.)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Qanakkale
§ttkru KoQak
Ahmed Cevad Emre
Eskiqekir
Qankir*
Emin Sazak
Pazil Orkiin
Yusuf Ziya Ozer
Mustafa Abdiilhalik
Gazi Anteb
Renda (Baskan)
Numan Menemencioglu
Ziya Eaen
(S. M.)
Coruh .
Qiremn
Fuad Bulca
Hakki Tarrk Us
Hasan Cavid
Sadri Maksudi Arsal
thsan Kurtkan
Talat Quay
(tainli)
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Ferid Celal Guven
Hakki Saydam
(tzinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (tzinli)
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Salah Cimeoz
§ukrii Ali Ogel
Izmir
Dr. Tevfik Rugtii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Mahmud Esad Bozkurd
Kars
Fsad Czoguz
Fuad KSpriilu
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
tbrahim Grantay
$erif tlden
(tzinli)
Tahsin Coskan

1 : 74
Veled tzbudak
Kayseri
Veli Ya$m
Kirklareli
Dr. Fuad Umay
Ziihtu Akin
Kir§ehir
Hazrm Borekc.i
(tzinli)
Lfitfi Miifid Ozdes,
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Konya
Ah mod Hamdi Dikmen
Ali Riza Turel (S. M.)
Kazim Ourel
Mustafa- Eken
(tzinli)
Mustafa' Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Muihlis Erkmen
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Omer Ding
(Izinli)
Malatya
tsmet tnonii (Basbakan)
Mahmud Nedini Zabei
Mihri Pektas,
Manisa
Dr. Saim Uzcl (1. A)
Hikinet Bayur
Kani Akeken (tzinli)
Sabri Toprak
(tzinli)
Mara§
Hasan Re§id Tanked
Kemal Kusun
Memed Erten (tzinli)
Nuri Ural
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Osman Dinger
Jtfugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay

C :1

Cavid Oral
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(tzinli)
Ismail Qamas.
Selim S i m Tarcan
(Izinli)
Samsun
Eteui Tuncel
Seyhan
Oamar ArikogTu
Hilmi Uran (R. V.)
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mu§tak Mayakon
Memet Ali Kurdoglu
Sinob
Covdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Stvas
01. Akif Oztekin Er
dcmgil

Neemettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadin
Rahmi Apak
§akir Kesebir (Bakan)
Yahya Kemal Beyath
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydin

Urfa
Ali Saib Ursava?
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emm Yurdakul
Tozgad
Omer Evci
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Ragjb Ozdemiroglu

Vilayetler evinin tesisat ve mefrusati ic,in gelecek.senelere sari taahhiidat icrasma dair kanuna
verilen reylerin neticesi
( Kannn kabul edilmistir )

Aza adedi : 399
Reye i^tirak edenler : 267
Kabul edenler
267
Reddedenler :
0
Mustenkifler
0
Reye i^tirak etmeyenlcr
132
Miinhaller
0

[Kabul
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akc,m
Haydar Qer^el
Izzet Akosman
lzzet Ulvi Aykurd
Mcbrure Gonenc,

A masya
fisad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahm^d Ulus
Ejjref Demirel
Miimtaz Okmen
Mii§fik Ayas.li

edenler]
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tnnea
Numan Aksok
Tayfnr Sokmen
Tevfik Arican
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Aydm
Dr. Hulusi Alatas,
Nazrni Topcoglu
Nuri Goktepe
Batik esir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Sorayurek
Enver Adakan

1 : 74
Hacim Qapkli
tstaail Hakki Uzungar§ili

Osman Niyazi Burcu
Rahmi Sel§uk
Sabiha GoJkQul
Bayazxd
Halid Baysak
thsan Tav
Bplu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail HakkT (Jzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Giilez
Bufdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiig
Dr. Qalib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivehdiren
M. Fehmi Ger<jeker
Sadettin Perid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergtneli
§ukrii Yasin
Ziya Gevhtr Etili
Qankiri
Pazil Orkiin
Hatice Ozgfner
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
£oruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif TuzfiB
Fuad Bulea
tlyas Sami Mu§
Qotum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafe Cantekin
Eyub Sabri Akgol
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Ismail Kemal Alpsar
ismet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gi. §efik Tiirsan
Mazhar Mufid Kansu
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gi. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge.
Zeki Mesud Alsan
Ztilftt Tigrei
Edirne
Dr. Patma Memik
Paik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Pazil Ahmed Aykae,
Puad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Aziz Samih liter
Hikraet Isik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Pikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilerare
Puad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Duinlu
Nakiye Elgun
§iikru Kogak
Eski^hir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman Ism
Gazi Anteb
Ali Kili$
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy

d:i

Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuneu
Muzaffer Kilic,
Miinir Akkaya
Qumu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
tgel
Emin lnankur
Pikri Mutlu
Hamdi Gngun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Ne§et Omer lrdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Pakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
llayrullah Ergin
Sadettin Uraz
§ukru Ali Ogel
Ya§ar Yazrci
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Gl. Kazim, Inane,
Halil Mentese
Hasan Ali YuceJ
Hiisnii Qakir
Karail Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikrii Saracoglu
I spar t a
tiiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal tJnal
Miikerrem Unsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyiiz
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian

Nuri Tama§
Sitki Serif Eken
Kay sen
Ahmed Hilmi Kala<j
Faik Baysal
Perruh Giipgup
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kirklareli
§evket Odiil
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim B6rek§i
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Sureyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Tiirel
Bediz Morovu
Cemal Tekin
Gl. Ali Puad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid Oner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Pikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Ibrahim Dalkihe,
Memed Somer
Na§id Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac.
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Osman Taner
Vasrf Qmay
Manisa
Kazim Nami Duru

1 :U
Kenan Orer
Osman Ergin
Keiik tnce
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Ya§ar Ozey
Mardin
Abdiirrezzak §&tana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercan
Hiisriu Kitabci
Nuri Tuna
$ukrii Kaya
A£u§

Hakki Kilicoglu
Naki YiicekSk
§evki Qiloglu
§ukrii Ataman

H4-ml

Xijjde
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltmm
Hamdi Yalman
Ismail Qamag
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Memed Ali Yuriiker
Memed Giinegdojdu
Rugeni Barkm
Ztihtu Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
tbrahim Mete
Onier Biger
Tevfik tarman

C:l

Sinob
Dr. Galib ftstiin
Hulusi Oru^ogln
Hiisamettin Okan
Sivas
Ismail Memed Ugur
Mitat §likru Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirda§
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki tjke
Hurrem Ergun
Htisnii Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danig Eyiboglu

Seniha Hizal
Sirn Day
Siileyman Sirn Gedik

Urfa
Behcet G&nay
Fuad Gflkbudak
Muhittm Dhwjsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Mlinib Boya
Yongad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
S i m Igdz
Sungur
Zonguldah
Halil Turkmen
Hasan Earabacak
Raif Ding
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar

[Beye iftirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Eayrettin Karan
Ali Qetinkaya (Bakan) Memed Demir
Amasya
Orge Evren
Ismail Hakki Mumcu
Bayazxd
Ankara
tJbeydullah
Aka Giinduz
Bilecik
Dr. Taptas
Dr. Gl. Besim Omer
Falih Rifki Atay
Akalin
Hati Qirpan
tbrahim Qolak
Kamal Atatiirk (R. C.) Salih Bozok
§akir Kinaci
Bolu
Yahya Galib Kargi
Cemal Hiisnii Taray
Antalya
Cevad Abbas Giirer
Rasih Kaplan
Hasan Cemil Qambel
Tiirkan Ore
Burdur
Aydm
Ibrahim Necmi Dilmen
Adnan Ertekin
Bursa
Dr. Mazhar Germen
Refet Camtez
Tahsin San
(R. V.)
Bahkesir
Qanakkale
GL Kazim Ozalp (BaAhmed Cevad Emre
kan)

Qankin
Mustafa Abdiilkalik
Renda (Balkan)
Ziya Esen
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Haydar Rugtii Oktem;
Necib Ali Kanaka
(S.M.)
Dvyarbekir
Riigtu Bekit
Bdirne
§eref Aykut
Eldziz
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
Wreincan
Abdmhak Frrat
Saffet Arikan (Bakan)
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Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Nafi Atuf Kansu
(S. M.)
Eski§ehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Oser
Qazi Anteb
Numan Menemencioglu
{
(S. M.)
Remzi Gures
Oiresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Ferid Cel&l Guven
Hakki Saydam
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen

i : 74

it-&lfl37
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Hasan Re&$ Timkud

» • • • •
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Gl. Relet Bele
Salah. Cimcoz
Izmir
Celal Bayar
(Bakan)
Dr. Tevfik BtigtQ Ar&s
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Mahmud Esad Bozkurd
Ear*
Esad Ozogus
Fuad Koprfttti
Hiisrev KJEiJdo^an
Memed Naztf ffirel
Dr. $fi$cit¥ 0enttsfE3i
Ibrahim Grantay
Sami Brkman
§erif fidfen
Tahsin Coatasn
(S- M.)
Veled Izbudak
Kaymri
VeH Yaam
Dr. Fuad5 Dmay
ZuntTAkin

Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblaa
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Dr. Osman §ovki Uludag
Kaum Gurel
MustafoBken
Mustafa Ulusaii
Kiltahya
Huseyin Rahmi Qiirpinar
tfttklis Brkmen
Omer Ding
MaMya
ismet tnonfr (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Manisa
Dr. SaimUfcel (fc A%)
Hikmet Bayur
Kani Akeken (Izinli)
SabriToprak
Mara§
Alaettin Tiridogto

Tuattf Eeraat
§a»k
JxeBBMIr'^9x009*
Sivas
Nuri Ural
Gl. Akif Oztekin E r
Mardin
demgil
Osman Dinger
Neomettin Sadak
. Tekirda#
Mugla
Cemil Uybadzn
Tunus Nadi
§akir Kesebir
Ni$de
(Bakan)
ithmed Vefik Ulugay
Yahya Kemal Beyatli
rGs*£&®n&
Tokad
Ordu
Nazim Poroy
Ahmed Ihsan Tokgoz
Trabzon
Ali Ganib Yontem
Halil Nihad Boztepe
Selim Sirn Tarcan
Bm0
tftkumea
SamtiMi
Hasan
Saka
Etein Tuncel
Mitat Aydna
MMiha Uik§
Raif Karad«niz
9<0ffton
Upfit
Damar Ankoglu
Ali Saib Uraavaa
Hilmi Uran
GL Ahmed Yazgan
(R. V.) \
Memed Bmf* Yurdakul
Surd
Yozgad
Hulki A^?m
tsmail Mii§tak Mayakou Omep Bvei
Memet Ali Kurtoglu
Dr. Mitat A4tic#
Sinob
Esad Qakmakkaya
Cevdet Kerim lncedayt Ragib Ozdemiroglu

»m<t

iiU

11-6-1937

0:1

Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Italya Kiralligi arasmda 29 ilk kanun 1936 tarihinde Romada imza
edilen ticaret ye seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasmm ve bunlarm ili^iklerinin
tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi
( Kauun kabul edilmistir )
AJ sa adedi : 3y0
Beye istirak edenler : 251

Kabul edenler : 2 5 1
Reddedenler :
0
Mustenkifler :
0
Reye i$tirak etmeyenler : 148
Miinhaller :
0

[Kabul edenlerj
Afyon Karahisar
Berc Ttirker
Cemal Akgin
tzzet Akosman
\zzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Deinirel
Miimtaz Okinen
Miigfik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengilibbrii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arican
Tayfur Sbkineu
Aydin
Dr. Hulusi Alata§
Nazmi Topcoglu
Nuri GSktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikh
Memed Demir
Osman Niyazi Bureu
Rahmi Selguk
Sabiha Gokgul
Bayazid
Halid Bayrak

thsan Tav
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
§ukru Gulez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif AkgiiQ
j,.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
. Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Ger<jeker
§ekibe tnsel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§iikru Yasin
Qankm
Hatice Ozgener
Mustafa Onsay
Qorvh
Akif Akyiiz
Asim Us
Atif Tuzim.
Fuad Bulca
tlyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol

Ismail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tursan
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Gl. Kazira Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazd Ahmed Aykac,
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Damlu
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Nakiye Elgiiu
§ukrii Kocjak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman l§m
Oazi Anteb
Ali

KIIIQ

Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asira Aksoy
Remzi Gures
Giresun
Gl. thsan Sokmeu
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Gumuqane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Ata<j
§evket Erdogan
tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
AH Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Bayindir
Dr. Ne§et Oraer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel

1:74
Fakihe Cymes*
TTamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
§ukru Ali Ogel
Ziya Karamursal
' Izmir
Benal Airman J
Gl Kazim Inane,
Hali! Mente§e
Hasan Ali Tflcel
Husnii Qakir
Kamil Dursun '
Kahmi Koken
Sadettin Epikraen
IspartU
Hiisnii Ozdaniar
tbrahim Dem fralay
Kemal tlnal
Mukerrem Unsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyiiz
Omer Ktintay
Kastammu
Dr. Tevfik Asian
Ntrri Tamac.
Sitki $erif Eken
Kdyseri
Ahmed HHmi Kal»<j
Faille Baysal
Ferrnh Gtipgiip
Hasan Ferid Pcrker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kirklateli
Sevket Oddl, •-•'""•'•
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Meraed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen '
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Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akea
Salah Y'argi
Konya
Ali Muzaffer. Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki UJudag
Gl. Ali Fuad Gebesoy
Kazim Okay
Mustafa Hal id tlner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Kiitahya
Besim Atalay
Dr. $akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
tbrahim Dalkilie,
Memed Somer
Receb Peker
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac, :
Erarullah Barkan
Gl. Osman Kbptagel
Osman Taner
Vasif QJmay
Manisa
Kazim Nami Duru
Kenan Orer
Osman Ercin
Refik tnce
Tahir Hitit
Turgud Tiirkaglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Afardin
Dr. Riza Leveht
Edib Ergin

C :1

Hilmi 0oruk
Irfan Ferid
Alpaya
Riza Erten
Mugla
Hiisnii Kitabei
Nuri Tuna
Mu§
Hakkr Kilicoglt)
Naki YGcek5k
§ovki QilojHii';
§iikru AtaitiKn
Nigde
Dr. Abravaya
Kamil trdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Qamas
Muhittirt Baha Pars
Safksun
Ali Tunah
Dr. Asmi'Sirel
Meliha Ula§
Memed GCihesdogdu.
RiTgeni J3arkm
Ziihtu Durtikati
Sayhan '
Ali Miinif Yegena
Damar Arrkoglu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeni2
Ibrahim Mete
Oriier Bi<jer .
Tevfik Tarman
Siird
JjJevki Siisoy ; . •
Stool
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Oruijoglu
Hiisamettin Qkan
Swas
Ismail Memed tJgur

Mitat ^iikru Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Ziya Ba$ara
Tekirdag"
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Vohad .'• •*
Galjbl^kel
GLSitkiUke.
Hiirrem Ergiin
Hiisnii Konay
Resai Erisken
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Seniha Hizal
S i r n Day
Suleyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Gunay
Fuad Gokbudak
Mahittin Dinc/*by^
Refefc tJlgen
Tan
::
Hakki Ungan
tbrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
,
Celal Arat
Ekrem Pekel
Em in Dram an
Srrri t§oz
Sungur
Zonguldah.
Dr. Mitfct Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Din<j
Rifat Vardar

[Beye i$tirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Haydar i^ergel'

Amnsya
Esad Uras
tpmail Hakki Mumcu
(Izinli)

Nafizi Aktin
Ankara
Aka Gftndfiz:
Dr. Taptas
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PaJihs Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamil Atatfirk (R, G.)
§akir Kmaci

t : 74
Yahya Oalib Kargi
Tiirkan Ori
Aydtn
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Gormen
Tahsin San
(tzinli)
Bahkettir
General Efiarm Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Earam
tsmail Hak&i UzsunQarsili

Orge BVTMI
ttbeydultek
BUecik
Dr. Gl. Besim Obner
AkaJm
tbrahim Qokak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Huenii Taray
Cevad Abbas G&per
Hasan Cemfl Qlambel
Mitat Da£demir
Bwnbir
tbrahim Necrai Oilmen
(tzinli)
Bursa
Refet Canitez (R. V.)
Sadettin FerM Talay
Qanakkalt
Ahmed Cevad Emre
Ziya G^vher Etili
Fazil Q»kiin
ATustalfr
Renda (Balkan )
Ziya Esen
Qoruh
All Zirh
Hasan Cavid
thsan Eurtkan
(tzinli)
ftenizli
Dr. K&zim Samanli
Haydar $&$& ftktem

114-1887

Necib Ali Ku$iika
(S. MJ)
Diyarbekir
Dr. tbrahim Tali Ongoren
Rugta Bekit
Zeki Mesad Alsan
9eref Aykat;
Elfau
Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Abdulhak Pirat
Saffat Ankan (Bakan)
Eskiqehir
Emin Sazak
Yiuraf Ziya Ozer
Oazi Anttb
Bekir Kaleli
Numan Menemencioglu
(S. If.)'
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(tzinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Deniz*
men
Dr Refik Saydam
(Bakan)
Gl. Refet Befe
Halil E t s n ElJem
Snlah Crracoz
Yasar Yazioi
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rii§tfi Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Mahmud Esad Bozkurd
§ukrti Saraebflu
(Bakan)
Kars
Esad Ozoguz

C :1

Fuad Koprulii
Husrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
tbrahim Grantay
Sami Erkman
gerif tlden
Tahsin Ooskan
Veled tzbudak
Kayseri
Veli Yasm
KwkUweli
Dr. Fuad Umay
Zuhtii Akm
Ktr§efoir
Hazim Borekcj
Lutfi Miifid Ozdes
Kvcwli
Hasan Hayri Tan
tbrahim Diblan
tbrahim Sureyya Yigit
Kmvya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
(S. M.)
Kazim Gtirel
Mustafa Eken
(tzinli)
Mustafa Ufosan
(tzinli)
Tevfik Fikret Silay
(R. V.)
Kutahya
Muhlis Erkmen
Nasid Ulug
Omer Dine. (tzMi)
Malaiyo
tsmet tnonii (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Raktas.
Manfoa
Dr. Saim Uzel (1. A.)
Hikmet Bayur
Kani Akeken (tzinli)
Sabri Toprak (tzinli)
Mara§
Hasan Rejid Tankud
Kemal Kusun

Memed Ellen
Nuri Ural
Marddn
Abdiirrezzak §atana
Osnian Dinger
Mu$la
Dr. Huscyin Avni Erean
$ukru Kaya
(Bakan)
Yunus Nadi
Ni$de
Ahmed Vefik Ulu§ay
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Paik Soylu
Halid Mengi
Ordu
Ahmed thsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(tzinli)
Selim Sirn Tarcan
(tzinli)
Bamsun
Etem Tuncel
Memed Ali Yuriiker
Sayhan
Hilmi Uran (R. V.)
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miigtak Mayakon
Memed Ali sKurtoglu
Sinab
Cevdet Kerim tncedayi
Yusuf Kemal Tengissemk
8wa8
Gl. Akif Oatekin Erdemgil
Necmettin Sadak
Vasfi Rasid Sevig
Tekirdajj
Cemil Uybadin
§akir Kesebhr
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tftkumen

11-6-1987
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Hasan Saka
Mitat Aydm
Raif Karadaniz

tirfa

0 : 1

Meuied Emin Yurdaku)
Zonguldak
Tozgad
Ragib Ozdemiroglu
Omer Evci
Receb Ziihtii Soyak

Ali Saib Ursavag
Gl, Ahmed Yazgao

Devlet demjryoUarmm ihtiyaci olan muharrik ve mutebarrik edevatm sipari§i icin 16 OOO 000
liraya kadar taabhiid yapilmasma dair olan kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir )
Ai ;a adedi :
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Miistenkifler

309
246
246
0
0

Reye istirak etmeyenler

153

Munhaller

0

[Kabul edenler]
Afyon Jferahisar
Bere T u r W
Cemal Akgro
tzzet Akosstan
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure G3nen<j
Ankara
Ahmed Ului
E§ref Demirel
Miimtaz Oktoen
Miigfik Ayagli
Rasim Aktas*
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengilrborii
Dr. Cemal TUnca
Numan Aksoy
Tevfik Arccan
Ay&n
Dr. liulusi Alatag
Nazmi Tapooglu
Nuri Goktepe
Baltfasir
Cemal Esener

Dr. H. Vasj# Samytek
Enver Adakan
Hacim Qankli
Ismail Hakki Uzungar-

vb

Memed Demir
Osraan Niyazi Burcu
Rahmi Sehjuk
Sabiha Gokcjil
Bayaatd
Halid Bayrak
thsan Tav
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
§iikrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
M. Fehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe tnsel
Qandkkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§ukru Yasm
Ziya Gevher Etili

Qanktrt
Huriye Onjz
Hatice Ozgener
Tevfik Bilge
Mustafa Onsay
Edirne
Qoruh
Dr. Fatma Memik
Akif Akyiiz
Faik Kaltakkiran
Ali Zirh
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Asim Us
Fuad Ziya CJiyiltepe
Atrf Tuzun
Erzincan
Fuad Bulca
/Aziz Samih liter
Ilyas Sami Mus.
Hikmet I§ik
(forum
Ali Riza Ozen§
Saffet A n k a n
Erzurum
Dr. Mustafa Cantekin
Azh
Akyiirek
Eyub Sabri Akgol
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Ismail Kemal Alpsar
Dr. Saim Ali Dilemre
Ismet Eker
Fuad Sirmen
Munir £/agrl
Gl. Zeki Soydemir
Nabi Riza Yildirnn
Nafiz Dumlu
Denizli
Nakiye Elgun
Dr. Hamdi Berkman
§ukru Ko<jak
Emin Asian Tokad
Eski§ehir
Gl. §efik Tursan
Ahmed
Ozdemir
Haydar Rustu Gktem
tstamat Ozdamar
Mazhar Miifid Kansu
Osman I§m
Yusuf Baskaya
Gazi Anteb
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali On- Ali Kilic.
goren
Bekir Kaleli
Gl. Kazim Sevuktekin Gl. Ali Hikmet Ayerdem
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Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilic.
Miinir Akkaya
Gumu§ane
AH §evket Ondersev
Durak Sakarya
Bdib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
tgel
Emin tnankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Atif Baymdir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah ErgiiL
Sadettin Uraz
§iikru Ali Ogel
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Arraian
Gl. Kazim Inane,
Halil Mentege
Hasan Ali Yiicel
Husnii CJakir
K&mil Dursun
Sadettin Epikmen
§tikru Saracoglu
Isparta
Husnii Ozdam&r
Ibrahim Demiralay
Kemsl tTnal
Mukerrem Unsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyfiz
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Manisa
Omer Kiintay
Kazim Nami Duru
Kastamonu
Kenan Orer
Dr. Tevfik Asian
Osman Ergin
Nuri Tamac,
Refik Ince
Sitki gerif Eken
Tahir Hitit
Kayseri
Turgud Tiirkoglu
Ahmed Hilmi Kalag
Ya§ar
Ozey
Hasan Ferid Perker
Mardin
Resid Ozsoy
Dr. Riza Levent
Salih Turgay
Edib Ergin
Ktrklareli
Hilmi Qoruk
§evket Odul
Irfan Ferid Alpaya
Ktr§ehir
Riza Erten
Ali Riza Esen
Mugla
Memed Seyfeli
Nuri
Tuna
Kocaeli
§ukru Kiaya
Ali Dikmen
Mu§
Ibrahim Sureyya Yigit
Hakki Kiligoglu
Kemalettin Olpak
Naki Yucekok
Nedim Bozatik
§evki Qiloglu
Ragib Akca
§ukrii Ataman
Salah Yargi
Ni§de
Konya
Dr. Abravaya
Ali Muzaffer Goker
Dr. Rasim Ferid Talay
Bediz Morovt
Kamil Irdelp
Cemal Tekin
Ordu
Dr. Osman §evki UluDr. Ziya Naki Yaltirim
dag
Gl. Ali Fuad Cebesoy Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Kazim Okay
Samsun
Mustafa Halid tJner
Ali Tunali
Nairn Hazim Onat
Dr. Asim Sirel
Rpssnm $cvket Dag
Tevfik Fikret Silay Meliha Ula§
Memed Ali Yiiruker
Kutahya
Memed Giine§dogdu
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz Ru§eni Barkin
Ziihtu Durukan
Ibrahim Dalkilic.
Memed Somer
Sayhan
Nagid Ulug
Ali Miinif Yegena
Receb Peker
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Malatya
Ibrahim Mete
Abdiilmuttalib Oker
Omer Biqer
Dr. Hilmi Oyta§
Tevfik Tarman
Gl. Osman Koptagel
Siird
Osman Taner
Sevki Siisoy
Vasif Qmay
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Sinob
Dr. Galib tlstiin
Hulusi OruQOglu
Husamettin Okan
Stvas
Ismail Memed Ugur
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag"
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erisken
Sureyya Tevfik Genea
Trabzon
Danis. Eyiboglu
Seniha Hizal
Sirri Day
Siileyman Sirn Gedik

Vrfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Van
Hakki Ungan
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirri IQOZ
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar
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[JReye i§tirah etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Haydar Qerc.el
Amasya
Esad Uras
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Nafiz Aktm
Ankara
Aka Giinduz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Ataturk (R. 0.)
§akir Kmaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tiirk&nOrs
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San (Izinli)
Bahkesir
General Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Orge Evren
Obeydullah
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnu Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Mitat Dagdemir
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Fatin Giivendiren
Refet Canitez
(R.V.)

Qanakkale
Ali Rana Tarhan
Ahmed Cevad Emre
(Bakan)
Qankxri
Dr. Refik Saydam
Fazil Orkiin
(Bakan)
Mustafa Abdiilhalik
Gl. Refet Bele
Renda (Baskan)
Halil Etem Eldem
Ziya Esen
Sal ah Cimcoz
Yagar Yazici
Qoruh
Izmir
Hasan Cavid
Celal Bayar (Bakan)
Ihsan Kurtkan
Dr. Tevfik Riigtii Aras
(Izinli)
(Bakan)
Denizli
Hamdi
Aksoy
Dr. Kazim Samanh
Mahmud
Esad Bozkurd
Necib Ali KtiQiika
Rahmi
Koken
(S. M.)
Diyarbekir
Kars
Ru§tu Bekit
Fuad Koprulu
Zeki Mesud Alsan
Esad Ozoguz
Ztilfu Tigrel
Hiisrev Kizildogan
Edirne
Memed Nazif Sirel
Mecdi Boysan
Kastamonu
§eref Aykut
Dr. §ukru §enozan
Eldziz
Ibrahim Grantay
Fazil Ahmed Aykag Sami Erkman
Fuad Agrali (Bakan) §erif Ilden
Tahsin Berk
Tahsin Cogkan
Erzincan
(S. M.)
Abdiilhak Firat
Veled Izbudak
Erzurum
Kayseri
Gl. Pertev Demirhan
Faik Baysal (S. M.)
Nafi Atuf Kansu
Ferruh Giipgiip
(S. M.)
Nahid Kerven
Eski§ehir
Veli Yasm
Emin Sazak
Ktrklareli
Yusuf Ziya Ozer
Dr. Fuad Umay
Gazi Anteb
Ziihtu Akm
Numan Menemencioglu
Ktr§ehir
(S. M.)
H&zim Borekgi
Giresun
Lutfi Miifid Ozdeg
Hakki Tank Us
Kocaeli
Sadri Maksudi Arsal
Hasan Hayri Tan
Talat Onay
Ibrahim Diblan
Igel
Konya
Ferid Celal Giiven
Ahmed Hamdi Dikmen
Hakki Saydam (Izinli) Ali Riza Turel (S. M.)
Istanbul
Kazim Giirel
Ahmed Hamdi Deniz- Mustafa Eken
men
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Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kiitahya
Huseyin Rahmi Giirpinar
Muhlis Erkmen
Omer Dine. (Izinli)
Malatya
Emrullah Barkan
lsmet Inonu (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektag
Manisa
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Hikmet Bayur
Kani Akeken
(Izinli)
Sabri Toprak
(Izinli)
Maras,
Alaettin Tiridoglu
Hasan Resid Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten (Izinli)
Nuri Ural
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Osman Dinger
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercau
Hiisnu Kitabci
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Faik Soylu
Halid Mengi
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail Qamag
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Samsun
Etem Tuncel
Sayhan
Damar Arikoglu

t : 11
Hilmi Utah (R. V.)
Siird
Hulki Aydra
Ismail MUstak Mayako?
Memed Ali Kurdoglu
Sitoob
Cevdet Kerim tncedayi
Yusuf Kemal Tengir§euk

il-6-i937

Stvas
Gl. Akif Oztekin E
demgil
Mitat §ukrii Bleda
Necmettin Sadak
Tekirda§
Cemil Uybadm
§akir Kesobir
(Bakan)
Yahya Kemal Beyatli

&:1

Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ulkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Urfa
Ali Saib Ursavas.

01. Ahmed iTazgah
Memed Bmin Yurdakul
Refet tftgen
Van
Ibrahim Arvas
Yotgad
Omer Evci
Sungur
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu

Anadolu demiryolu ve Haydarpaga liman girketleri esham tahvil ve miimessil senedlerinin
Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mubadelesine ve amortisman sandigi hakkmda
ki 2794 numarali kanuna bazi hiikiimler ilavesine dair olan 3136 sayili kanuna ek kanuna
verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 3 9 9
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Musten&ifler
Reye istirak etmeyenler
Munhaller

; 255
: 255
:
0
:
0
: 144
:
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
tzzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Ankara
Ahmed Ulus
Esref Demirel
Miimtaz ®kmen
Miigfik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Or. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arican

Aydm
Dr. Hulusi Alatas.
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyurek
Enver Adakan
Hacim Qankli
Ismail Hakki Uzun<jarSlll

Memed Demir
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selc.uk
Sabiha Gokcjil
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda

tsmaii Hakki Uzmay
§ukrii 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
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§ukrii Yasm
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Ziya Gevher Etili
Qankin
Hatice Ozgener
Mustafa Onsay
Qoruk
Akif Akyiiz
AU Zirh
Asim Us
Atif Tiiziin
Fuad Bulca
tlyas Sami Mu§
Qorwm
Ali Rrza Ozencj
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildirim
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Denkli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tilrsan
Haydar Riigtii Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Ba§k*ya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Zulfii TigreL
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Mamz
Ahmed Sai'fet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzintan
Aziz Samih titer
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Blkri Tuzer
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgtin
§iikrii Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman l§m
Gazi Anteb
Ali Kike.
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kifac,
Miinir Akkaya
Ali §evket Ondersev
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Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac.
§evket Erdogan
lgel
Emin tnankur
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Gursoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ziya Karamursal
^ Izmir
Benal Anman
Gl. Kazim Inane,
Halil Mente§e
Hasan Ali Yiicel
Hiisnu Q&kxt
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Kemal Unal
Miikerrem tTnsal
Ears
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyuz
Omer Kiintay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Srtki §erif Eken
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac,
Faik Baysal
Hasan Ferid Perker
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Kirklareli
§evket Odul

d :1

Kir§ehir
Mardin
Ali Riza Esen
Dr. Riza Levent
Memed Seyfeli
Edib Ergin
Kocaeli
Hilmi Qoruk
Ali Dikmen
Irfan Ferid Alpaya
Ibrahim Siireyya Yigit Riza Erten
Kemalettin Olpak
Mugla
Nedim Bozatik
Dr. Hiiseyin Avni Erean
Ragib Akca
Husmi Kitabci
Salah Yargi
Nuri Tuna
§ukrii Kaya
Konya
Mu§
Ali Muzaffer Gbker
Hakki
Kilicoglu
Ali Riza Tiirel
Naki Yiicekok
Bediz Mprova
§evki Qiloglu
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Ulu- §iikru Ataman
dag
Nigde
Gl. Ali Fuad Cebesoy Dr. Abravaya
Kazim Okay
Dr. Rasim Ferid Talay
Mustafa Halicl Oner
Kamil Irdelp
Nairn Hazim Onat
Ordu
Ressam §evket Dag
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Tevfik Fikret Silay
Hamdi Yalman
Kutahya
Muhittin Baha Pars
Besim Atalay
Samsun
Dr. §akir Ahmed Ediz Ali Tunah
Hiiseyin Rahmi Gurpi- Dr. Asim Sirel
nar
Meliha Ula§
Ibrahim DalkiliQ
Memed Ali Yuruker
Memed Somer
Memed Gunegdogdu
Na§id Ulug
Ru§eni Barkin
Receb Peker
Zuhtii Durukan
Malaiya
Sayhan
Abdulmuttalib Oker
Ali Miinif Yegena
Dr. Hilmi Oytac,
Esma Nayman
Emrullah Barkan
Gl. Naci Eldeniz
Gl. Osman Koptagel
Ibrahim Mete
Osman Taner
Tevfik Tarman
Vasif Qinay
Siird
Manisa
§evki Siisoy
Kazim Nami Duru
Sinob
Kenan Orer
Dr. Galib ttstiin
Osman Ergin
Hulusi Orugoglu
Refik Ince
Hiisamettin Okan
Tahir Hitit
Sivas
Turgud Turkoglu
Ismail Memed Ugur
Ya§ar Ozey
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Mara§
Sabiha Gorkey
Aiaettin Tiridoglu
§emsettin Giinaltay
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Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki t k e
Hurrem Ergun

li-6-l93t

Hiisnu Konay
Resai Erigken
Sureyya Tevfik Genca
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Suleynian Sim Gedik

6 :i
Urfa

Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dingsoy
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirn I§6z

Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Zuhtfi Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Esad Uras
Ismail Hakki Mumcu
(tzinli)
Nafiz Aktin
Ankara
Aka Gundiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kama! Atatiirk (R. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Turkan Ors
Ay dm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San (lzinli)
Baltkesir
Gl. Kazim Ozalp (Bakan)
Hayrettin Karan
Orge Evren
Bayaztd
Ubeydullah
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel

Ibrahim Grantay
Eski§ehir
Mitat Dagdemir
Sami Erkman
Emin Sazak
Burdur
Serif Ilden
Ibrahim Necmi Dilmen Yusuf Ziya Ozer
Tahsin Coskan
Gazi Anteb
(lzinli)
Veled Izbudak
Numan
Menemencioglu
Bursa
(S.
M.)
Refet Canitez
Remzi Giires
Ferruh Giipgiip
(R.V.)
Oiresun
Nahid Kerven
Qanakkale
Hakki Tank Us
Veli Yaijm
Ahmed Cevad Emre
Sadri Maksudi Arsal
Ktrklareli
Qank%r\
Talat Onay
Dr. Fuad Umay
Fazil Orkiin
Igel
Zuhtii Akm
Mustafa Abdiilhalik
Ferid Celal Giiven
Ktr§ehir
Renda (Baskan)
Fikri Mutlu
Hazim Borekgi
Ziya Esen
Hakki Saydam
Lutfi Mufid Ozde§
Qoruh
(lzinli)
Kocaeli
Hasan Cavid
Hasan Hayri Tan
Istanbul
lhsan Kurtkan
Ahmed Hamdi Deniz- Ibrahim Diblan
(lzinli)
Konya
men
Denizli
Ahmed
Hamdi
Dikmen
Dr.
Refik
Saydam
(BaDr. Kazim Samanli
Kazim Gurel
kan)
Necib Ali KiiQuka
Mustafa Eken
Gl. Refet Bele
(S. M.)
(lzinli)
Halil Etem Eldem
Diyarbekir
Mustafa Ulusan
Salah Cimcoz
Ru§tii Bekit
(lzinli)
Yagar Yazici
Zeki Mesud Alsan
Kutakya
Izmir
Edirne
Celal Bayar (Bakan) Muhlis Erkmen (Ba§eref Aykut
Dr. Tevfik Riistu Aras kan)
Elaziz
Omer Ding
Fazil Ahmed Aykac, (Bakan)
(lzinli)
Hamdi
Aksoy
Fuad Agraii (Bakan)
Malatya
Mahmud Esad Bozkurd
Tahsin Berk
Ismet Inomi (BasbaEars
Erzincan
kan)
Esad Ozoguz
Abdiilhak Firat
Mahmud Nedim Zabei
Saffet Arikan (Bakan) Fuad Kopriilii
Mihri Pektas.
Hiisrev Kizildogan
Erzurum
Manisa
Dr. Saim Ali Dilemre Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Gl. Pertev Demirhan
Dr. Saim Uzel
Dr. §iikru §enozan
(t A.)
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Hikmet Bayur
Kani Akeken (tzinli)
Sabri Toprak
(Izinli)
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
Nuri Ural
Hardin
Abdurrezzak §atana
Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Faik Soylu

11-6-1937

Halid Mengi
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail Qama§
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Samsun
Etem Tuncel
Sayhan
Damar Arckoglu
Hilmi Uran
(R. V.)
Omer Biger
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mu§tak Mayakon

C:1

Memed Ali Kurtoglu
Sindb
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Mitat §iikrii Bleda
"Jecmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadin
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe

Hamdi Olkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Urfa
Ali Saib Ursavag
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakul
Refet tfrgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Omer Evei
Sungur
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu

Siimer bank sermaye*sine 15 milyon lira ilavesine dair kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi : 399
Roye i^'arak edenler : 254
Kabul edeiler : 254
Beddedenler :
0
Miistenkifler :
0
Beye istirak etmeyenler : 145
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
tzzet Akosman
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
Egref Demirel
Mumtaz Okmen
Rasim Aktar

Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Aydm
Dr. Hulusi Alatas,
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Baltkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyurek
Enver Adakan
Hacim Qarikh

Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Memed Demir
Osman Niyazi Burcu
Atif Akgiig
Rahmi Selguk
Dr. Galib Kahraman
' Dr. Refik Giiran
Sabiha Gokgiil
Bayaztd
Dr. Sadi Konuk
Halid Bayrak
Esad Sagay
Ihsan Tav
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda §ekibe Insel
Ismail Hakki Uzmay
Qanakkale
§ukrii Gulez
Dr. Mustafa Bengisu
Burdur
Hilmi Ergeneli
Halid Onaran
§ukrii Ya§m
Ismail Hakki Uzungar-

§ili
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Ziya G e v t e Etili
Qankvn
Fazil Orkun
Hatice Ozgener
Mustafa Onsay
Akif Akyuz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiizttn
Fuad Bulca
(jomm
Ali Riza Ozenc.
Dr. Mustafa Cantekiu
Ismail Kemal Alpsar
lsraet Eker
Miinir QtifeiX
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bggkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Tevfik Bilge
Ziilfii Ti|rel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Aziz Samih Uter
Hikmet Isxk
Emurum
Aziz Akyurek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saira Ali Dilenre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Damlu
Nakiye Elgun
§ukrii Ktegak
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Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
tstamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kilic,
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Gures
Oiresun
Gl. thsan Sokmen
Tsmail Sabuncu
Muzaffer KIIIQ
Munir Akkaya
Gumuqane
Ali gevket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
Igel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Neget Omer trdelp
Dr. Tugamiral Hakki
$inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
^ukruAli Off el
Ziya Karamursal
Izmir
Bonal Arman
Gl. Kazim Inane,
Halil Mentese
Hasan Ali Yticel
Hiisnu Cakn*
Kami! Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrti Saracoglu

0 :1

Isparta
Hiisnii Ozdamar
Tbrahim Demiralay
Kemal tJnal
Mukerrem Unsal
Ears
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyuz
Omer Kuntay
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sitki §erif Eken
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Hasan Ferid Perker
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Ktrklareli
§evket Odiil
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekci
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Siireyya Yigit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Halid t?ne"r
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Huseyin Rahmi Giirprnar
tbrahim Dalkilig
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Memed Somer
Na§id Ulug
Receb Peker
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Osman Taner
Vasif Qmay
Manisa
K&zim Nami Dura
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Ince
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Yagar Ozey
Maras.
Alaeddin Tiridoglu
Mardin
Abdiirrezzak Qatana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercan
Nuri Tuna
§iikru Kays
Hakki Kilicoglu
Naki Yucekok
Sevki Ciloglu
§iikru Ataman
Nijjde
Dr. Abravaya
Kamil trdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiruker
Memed Guneffdo&du
Ru§eni Barkin

t : 74
ZuMii Durukan
8«fJum
Ali Munif Yegena
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
SUrd
§evki Suaoy
Sfnofc
Dr. Galib ttstiin
Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan

11.6 L9a7

Stva$
tsmail Memed Ugur
Mitat §ukra Bleda
Rasim Basara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
^emsettin Gunaltay
Vasfi Rasid Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdaj
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel

C ' 1

Gl. Sitki Ufce
Hurrem Ergun
HUsnii Konay
Resaj Erisken
Siireyya Tevfik Genca
Trabton
Danis Eyiboglu
Raif Karademz
Seniha Hizal
Siileymao Sirn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Muhittin Dincsoy

Refet Ulgen
Yozgad
Cel&l Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirn IQOZ
Zonguldak
Tiri Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine.
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Reye i$tir(i) etmeyenler]
Afyon karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
tsmail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Valih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Atatfirk (R. C.)
Miisfik Ayagb
§akir Kmaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Tevfik Ancan
Tiirkan Ore
Aydin
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
Baltkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Hayrettin Karon
Orge Evren
Baya§td
tJbeydullah
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm

Ibrahim £olak
Salih Bozok
Boht
Cemal HiiBBJi Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qasthel
Mitat Dagdemir
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Refet Camtez (R. V.)
Sadettin Ferid Talay
Qanakkale
Ahmed Cevad EDire
Qanktri
Mustafa Abdiilhalik
Renda (Baskan)
Ziya Esen
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan (Izinli)
llyas Sami Mug
Qorum
Eyub Sabri Akgol
Denizli
Dr. K&zim Samanh
Haydar Rustii Oktem
Necib Ali Kficttka
(S.M.)
Diyarbekir
Rustfl Bekit
Zeki Mesud Alsan

Edirne
Meedi Baysan
§eref Aykut
El&ziz
Fazil Ahmed Aykae,
Fuad Agrali
(Bakan)
Tahsin Berk
Erzincan
Abdfilhak Firat
Saffet Arikan
(Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Nafi Atuf Kansu
(S. M.)
Eskisehir
Emin Sazak
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemeneioglu
(S. M.)
Oiresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Anal
Talftt Onay

t$d
Ferid Celal Guve*
Hakki Saydam
(Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Dikmen
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Dr. Refik Saydam
(Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
Salah Cimcoz
Ya§ar Yazici
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Mahmud Esad Bozkurd
Kars
Esad Ozoguz
Fuad Kopnilu
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukri3 §enozan
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
§erif llden
(Izinli)
Tahsin Coskan
(S. M.)
Veled Izbudak
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Ferruh Gupgiip
Nahid Kerven
Veli Yasm
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay

I r 74
Ziihtfi Akm
Ktr§ehir
Mtfi Miifid Ozde§
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibraihim Diblan
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Kazim Gurel
Mustafa Eken
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Muhlis Erkmen
Omer Dine. (Izinli)
MalMya
lemet Inonii (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabci
Mihri Pektas.
Manisa
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Hikmet Bayur
Kani Akeken (Izinli)
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Sabri Toprak
(Izinli)
Mara§
Hasan Regid Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mugla
Hiisnti Kitabci
Yunus Nadi
Ni$de
Ahmed Vefik Ulugay
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Halid Mengi
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Ganib Yontem
(Izinli)
Ismail Qamag
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Selicn Sirn Tarcan
(Izinli)
Samsun
Etem Tuncel
Sayhan
Damar Arikoglu
Hilmi Uran
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miistak Mayakor
Memed Ali KurtogTu
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Yusuf Kemal Tengirgenk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadm
§akir Kesebir
(Bakan)

Yahya Kemal Beyath
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi tllkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Sim Day (S. M.)

Urfa
Ali Saib Ursavas
Gl. Ahmed Yazgan
Memed Emin Yurdakui
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozaad
ftmer Evei
Sungur
Zonauldak
Ragib Ozdemiroglu

T. B. M. M. Matbaasi

S. Sayisi: 27 yeek
22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayili kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkmdaki 2442 numarah kanunun I nci
maddesinin degi§tirilmesine dair 1/568 sayili kanun layihasile Gumu§ane mebusu Edib Servet Torun ,2442 sayili
kanunun I nci maddesinin (G) fikrasmm tefsirine dair 4/13
sayili takriri ve But?e encumeni mazbatasi
Biitge enciiraeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encumeni
Mazbata No. 153
Esas No. 1/568, 4/13

7 -VI - 1937

Yiiksek Reislige
22 temmuz 1931 tarihli ve 1871 sayili kanunun ikinci maddesinin tadili hakkmdaki 2442
sayili kanunun birinci maddesinin degistirilmesine dair olup Basvekaletin 19 - V - 1936 tarih
ve 6/1627 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan ve Iktisad ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte enciimenimize tevdi olunan
kanun layihasi, Giimiisane mebusu Edib Servet
Tbriin (G) fikrasmm tefsiri hakkmdaki takriri
ile birle§tirilerek tetkik edilmis ve neticesi
10 - XII - 1936 tarih ve 14 sayili mazbatamizla
Umumi heyete arzedilmis idi. Layihanm Umumi
heyette miizakeresi srrasmda Qanakkale mebusu Ziya Gevher Etili tarafindan verilen takririn Umumi heyetge nazari dikkate almmasi uzerine tekrar enciimenimize verilmis. olan mezkur layiha ve tefsir takriri bu defa Varidat
umum miidurii ve tefsiri taleb eden Edib Servet Tor hazn* olduklari halde tekrar okundu ve
konu$uldu.
Yukanda bahsi gegen 2442 sayili kanuna ek
olarak ahiren Hiikumetge teklif olunup enciimenimizce de kabul olunarak Umumi heyetin yiiksek tasvibine sunulan kanun layihasmda, smai
miiesseselerde muharrik kuwet olarak kullanilan elektrikten almacak istihlak resmi miktari

mamulatm maliyet bedeline nazaran % 0,75 i
tecavuz ettigi takdirde i§ bu resmin mezkur
nisbete kadar yani maliyet bedelinin % 0,75 ine
indirilmesi igin Hukumete mezuniyet verilmif
oldugundan bu hukmiin kabulii ile madenlerdeki elektrik resminin §ikayeti mucib agrrlig'i temamen bertaraf edilmis ve bunu tefsiri taleb
eden Edib Servet Tor dahi bu yolda kabul ve
Hiikumetce de layihaya liizum kalmadigi beyan
edilmis, oldugundan birle^tirilmi§ olan tefsir talebile kanun layihasmm ayrica hiikme bag'lanmasma enciimenimizce liizum gorulmemistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §. Ozkan
M. tlnsal
li. Karadeniz
Katib
Istanbul
Coram
Qorum
F. Oymen
M Cantekin
E. Sabri Akgol
Edirne
Kjayseri
Kir^ehir
F. Kaltakkiran
N. Kerven
M. Seyfeli
Manisa
Maras
Ordu
T. Tiirkoglu
A. Tiridoglu
H. Yalman
Seyhan
Naci Eldeniz

S. Sayisi: 36 ya ek
Kazan? vergisi kanununun 3 ncu maddesinin 5 ve 21 nci
fikralannm tefsirine dair Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye
encumeni mazbatasi (3/138)
Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye encumeni
Esas No. 3/138
Karar No. 41

7-VI-1937

Yiiksek Reislige
2395 sayili kazang vergisi kanununun iigiincii maddesinin (5) nci ve (21) nci fikralarmdaki istisnadan istifade edenlerin miiteahhid sifatile yaptiklan iglerden dolayi kazang vergisine tabi olup olmadigrnm tefsiri hakkmda Maliye vekilliginden yazilarak Bagvekaletin 6/2532
sayili tezkeresile Buyiik Millet Meclisine takdim olunan tezkere Iktisad, Maliye ve Butge
enciimenleri mazbatalarile birlikte Umumi heyetten enciimenimize tevdi olunmakla Maliye
vekilligi Siyasi miistegan hazir oldugu halde
tetkik ve miizakere olundu.
2395 sayili kazang vergisi kanununun (8)
nci maddesinde resmi daire ve miiesseselerle
bankalara; menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ve imtiyazli sirketlere kar§i girigilen
taahhud bedellerinden bu bedeller odenirken
% 1,5 kazang vergisi kesilmesinin istisnai bir
muamele oldugu kanunda musarrah bulimmus
ve bu suretle kanunun bu nevi taahhud iglerini
diger ticari ve smai iglerden ayri bir muameleye tabi tutmug olmasma ve yine mezkur kanunun muvakkat 2 nci maddesinin son fikrasmda, tegviki sanayi kanunundan istifade eden miiesseselerin bu kanunun negrinden ewel vukubulan taahhiidleri hakkmda yeni kanun hiikmiiniin
degil eski kanun hiikumlerinin cari olacaginm tasrih edilmig olmasma ve tegviki sanayi

kanunu ile bu miiesseselere temin edilmig olan
muafiyet bu miiesseselerin imal ve istihsal edici mahiyetlerine aid ve bunlarm istihsal sahasi
igindeki satiglan ile muteber bulunmasma binaen enciimenimizce de diger enciimenler gibi kazang kanununun iigimcu maddesinin 5 nci ve
21 nci fikralan mucibince kazang vergisinden
muaf tutulan maden ocaklarile sanayi miiesseselerinin sekizinci maddenin birinci fikrasmda yazili daire ve miiesseselere kargi taahhiidleri vukubuldugu takdirde bu taahhiidlerinden
dolayi % 1,5 kazang vergisi odemekle mukellef olduklarma ve kanunun bu hukmii kargismda tefsire ihtiyag olmadigma miittefikan karar verilmigtir.
Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Ad. En. Rs.
M. M.
Katib
Qorum
Ankara
Erzurum
Miinir Qagil Mumtaz Okmen Fuad Sirmen
Antalya
Antalya
Bursa
T. Artcan
Numan Aksoy
Atif Akgilg
Bursa
Erzincan
Kayseri
iSf. F. Talay
A. Firat
Re§id Ozsoy
Kocaeli
Urfa
Hayri Tan
Fuat Gokbudak
Kocaeli
l 5 el
Ragib Akca
H. Ongun

»>••«

S. Sayisi: 234
Maras mebusu Alaettin Tiridoglunun, Universite kadrosuna
dahil kursulere tayin olunanlann maa§larma dair kanun
teklifi ve Butge encumeni mazbatasi (2/56)
2-VI-1937
Yiiksek Reislige
Istanbul Dariilfunununun t'Tniversitcyc kalbine dair olan 2252 sayili kanunu 2467 numarali kanun ortadan kaldirmis oldugundan 2252 numarali kanunda yazili olan profesdrlerin Jiaklari da
otomatik olarak ortadan kalkmis bulunmaktadflC Bu hususu tashih gayesine matuf olarak hazirladigim kanun layihasmi esbabi mucibesile birlikte sunuyorum.
Lazimgelen enciimenlere havalesini saygilanmla dilerim.
Maras, mebusu
A. Tirit

Mucib sebebler
2252 numarali eski Dariilfununun Universite ye kalbine dair olan kanunun 6 nci maddesinin
2 nci fikrasma gore yeni teskil edilen tlniversite kadrosuna dahil kursulere tayin edilen kimselerin teadiit kanunu vaziyetleri, tayin olunduklari profesdrliik kadro maasini almaga miisaid olmayanlara aradaki fark iicret olarak veriliyordu. Bunun sebebi ise gok acjktir. Yiiksek islah maksadlarile teskil edilen Universitemize yetiskin profesdr bulmak ve hatta onlarin bir dereceye kadar maddi refahlarini temin ederek istikrarli bir surette profesorlukte kalarak galismalanna ve
onlara memleketin istinad edecegi yiiksek kabiliyetleri yetistirme imkanini vermege matuftu.
Esasen 2252 numarali kanunun mucib sebeblerinde de Hulrfimetimizin bu biiyiik islah isindc ayni ruhu tasidigi goriiliir. Hakikat boyie iken Dniversitenin umumi muvazeneye ithaline dair olan
2467 numarali kanunla 2252 numarali kanunun lagvedilmesi iizerine kill olarak ortadan kalkan
bu kanunun igindeki bu miihim hiikiim de kalkmis bulunmaktadir. Bu hal bir kag bakimdan
hakkaniyet esaslarina ve bu yiiksek ilim miiessesesinin kurulus gayesine tamamen aykiridir.
Evvela bu miiesseseye istikballerini baglamis olan memleketin bir Qok yiiksek kabiliyetlerine bir
sene evvelki bir kanun ile vadettigimiz vaziyeti bir sene sonra gikardigimiz ve tamamile baska bir maksadi istihdaf eden diger bir kanunla ortadan kaldirmis bulunmaktayiz. Bu hareket, niahiyeti itibarile saglam bir istikrar isteyen profesdrliik meslekini bozmaktir. Saniyen biitiin benligini bu yiiksek ilim imiiessesesine vermis olan profesorlerimizin her ne sekilde olursa olsun maddi
bakimdan miizayaka iginde bulunmalari yukanda arzedilen ruh ve gayeyede miinafidir.
Kurulus tarihi Qok yeni olan gene, Universite mizin diger muasir memleketler Universitelerinde gdriilen derin ilim hareketlerini yaratabilmesi, ancak maddi durumlari dusuniilmiis ve temin
edilmis insanlarm basinda bulunmasile kabildir. Nitekim memlekette kurdugumuz bir gok yeni
tesekkiillerin de daha verimli olmasi bakimindan bilhassa son gikan tapu ve kadastro teskilat kanunu, SiWiat ve Maliye bakanliklari teskilat kanunlari ayni ruh ile hareket ederek kabuHinu
teklif ettigim kanuna miimasil maddeler ihtiva etmektedir. Binaenaleyh medeni bir memleketin
ilim ve kiiltur kaynagi olan tlniversitemize de bu lutfiin esirgenmeyerck kabul edilmesini Yiiksek
Meclisten saygilanmla dilerim.

- 2
Biitge Enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge Encikneni
Mazbata No. 141
Esas No. 2/56
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Yiiksek Reislige
Maras mebusu Alaettin Tiridoglunun Uni- yeye almmasina dair olan 2467 numarali kanun
versite kadrosuna dahil kursiilere tayin olunan- tedvin edildigi sirada universite kadrosuna dalarin maa^lan bakkindaki kanun teklifi Encume- nil bulunan profesorler igin 2252 sayili kanunla
nimize verilmis olmakla teklif saihibi hazir oldu- kabul ve temin edilmis olan bir vaziyetin degistirilmesi du§unulmemis oldugu gibi bilahare tedvin
gu balde okundu ve konusuldu:
Teklife bagli mucib seb0blerin tetkikinden ve olunan bazi teskilat kanunlarma da bu yolda hiiteklif sahibinin Eneumende verdigi izahattan an- kumler konmustur.
lasildigma gore bu teklif, Istanbul DarulfiinuBinaenaleyh diger dairelerden bazilari baknunun ilgasina ve Maarif evkaletince yeni bir kinda kabul olunan bu liukmun yiiksek ilim miiuniversite kurulmasina dair olan 2252 sayili kaessesesi olan universite ic,in tekrar kabuliinde
nunun 6 nci maddesinin ikinci fikrasinda iini- mahuzr olmayib bilakis liizum ve azruret goriilversite tedris kadrosundaki vaziMere tayin • miis oldugundan kanun teklifi oldugu gibi kabul
olunanlarin bu vazifeler igin kadroda muayyen
edilmitsir.
olan maasi almalarina 1452 sayili kanunun
Umumi Heyetin tasvibine konulmak uezre
umumi hukiimleri mani oldugu takdirde kadro- Yiiksek Reislige sunuldu.
daki maas ile tmezkur kanunun tecviz ettigi derece
Reis
Es. V.
M. M.
maasi arasmdaki farkin ilaveten iieret olaBurdur
Isparta
Trabzon
rak verilmesi igin huikum kondugu ve bir miiddet
M. S. Ozkan Mukerrem UrhpalR. Karadenin
boylece maas verilmis oldugu halde bilahare kaKa.
ibul olunan 2467 sayili kanunla yukamda babsi
Istanbul
Balikesir
Coram
gegen kanunun tamami ilga edilmis ve bu meF.
Oymen
E. Adakan
E. S. Ahgol
yanda altmci madde de ortadan kalkmisj olmasmKayseri
Kirklareli
Malatya
dan dolayi kesilmis olan bu farklarin tekrar veN.
Kerven
£.
Odul
0.
Taner
rilmesini temin maksadile yapilmis bulunmaktadir.
Manisa
Maras
Edirne
T. Turhoglu
A. Tiridoglu F. Kaltakinm
Istanbul Universitesinin muvazenei umumi-

MARA§ MEBUSU ALAETTlN T M D O G L U
NUN TEKLlFt
Universite kadrosuna dahil kursiilere tayin olunanlarin maaslanna dair kanun teklifi
MADDE i — Universite kadrosuna dahil
kursulerden birine tayin olunub.da 1452 numarali kanunun umumi hukumlerine gore Universite kadrosunda gosterilen maasi alamadiklari igin mezkur 1452 numarali kanun mucibince miistehak olduklan maas ile Universite kanununa bagli kadrodaki maas farkmi iieret

olarak almis olanlara tayin olunduklari kiirsunin
maas farki iieret olarak verilir.
MADDE 2
teberdir.

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma
ve Maliye vekilleri memurdur.

( S. Sayisi : 234 )

Maarif

S. Sayisi: 235
Eregli §irketinden alinan liman, demiryolu ve madenlerin,
Kozlu ve Kilimli demiryollarimn i§letilmesi ve havzadaki
deniz i§lerinin inhisar altina alinmasi hakkinda kanun layihasi ve iktisad, Nafia, Maliye ve Butge encumenleri
mazbatalan (I 795)

T. C.
Ba?veMlet
Kararlar- mudurliigii
Sayt : 6/1470

30 - IV - 1937

Biiyiik Millt Meclisi Yiiksek Reisligine
Eregli Sirketinden alinan liman, demiryolu ve madenlerin Kozlu ve Kilimli demiryollarimn
isletihnesi havzadaki deniz islerinin inhisar altina alinmasi hakkinda hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
4
Basvekil
/. Inonil

Esbabi mueibe
Rasyonel bir-sekilde isletilebilmesi iyin komiir havzasina verilecek istikametin ilk adimini teskileylemek iizere Eregli sirketi ile aktedilen mukavele mucibince Hiikumete intikal eden demiryol, liman,
ve madenlere aid hukuk, menafi, emlak, arazitesisat ve mevcudad Eti banka ve mezkur banka tarafindan 2805 numarali kanuna gore kurulacak miiesseseye devredileeektir. Her iki devir muamelesi tapu Jharcrndan ve dif;er vergi ve resimlerden muaf olacaktir.
§imdiye kadar Hiikumet tarafindnan isletilen Kozlu ve Kilimli demiryollarimn mesgul olacagi
mevzular arasinda Eregli sirketinden devren tevdi edilen Zonguldak - "Ozulmez ve Gelik - Qatalagzi hatlan da kurulan bu miiesseseye devredilmek iizere Eti banka verilmesi komiir nakil vasitalarmin ve tesisatinin bir elde temerkiiz ettirilmesi bakimindan is boliimu kaidelerine uygun olmak
itibarile faideli goriilmustiir.
Gerek Eregli sirketinden satin alinan ve gerek bu kanun layihasi ile Eti bankin kuracagi miiesseseye devii diisiinulen islerin yiiriitulebilmesi ve kayiklarm miibayaasi igin sermayeye ihtiyac, vardir. Bu mebalig Eti bank sermayesine mahsuben tediye edilmek iizere Maliye vekaleti biitcelerine
konacaktir.
Eregli komiir havzasinda deniz nakliyati hususi bir ehemmiyet
arzetmektedir. Zonguldak limani istisna edilirse havzanin butun mevki ve agizlarindan yapilan nakil ve tahmil isleri acjk denizde cereyan etmektedir.
Karadenizin sert firtinali acjklannda selametle basarilmasi icin bu nakliyat ve tahmilat islerinde
ciddi bir disiplin ile hareket ediknesi zaruridir. Bu giinkii seklin, bu islerin gerek madenci ve gerek
armator i^in matlup selamet, siirat ve emniyetle goriilmesine imkan vermedigi tecriibe ile sabittir.
Bundan dolayi havzadaki deniz nakliyatinm vetabmil islerinin inhisar altina alinmasi ve bu inhisann Zonguldak limanim isletecek olan miiessese tarafindan isletihnesi tabiatin ihdas ettigi kuc,liikler kar§isincla kolaylik temin edecek bir vasita olarak miitalea edilmistir.
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Halen bu nakliyatta galistirilan kayiklarin layihada yazili usuller dairesinde lakdir edilecek kiy
metleri iizerinden satin almmasi bu kayiklarin sahiblerini zarardan koruyacaktir. Miistakbel faaliyete istirak edeceklerindon dolayi iscjiler iqin ayrica hiikum konulmasma mahal gfa'ulmemistir.
Inhisar tesis edilirken bugiin nakliyat ve tahmilat islerinde (-alisan kayiklarin yaninda Amele birligi tarafmdan kurulmus tesisati ve isletilen vasitalan da goz on undo bulundurmak icab etmekfe
ve bunlari da kayiklar gibi istimlake taibi tutmak lazim gelmektedir. Gerck bu vasitalarm takdir edilen bedelinin ve gerek bu islet/me icjn isgilerden simdiye kadar kesilib sarfedilmemis mebaligin isgilere tevziine maddeten imkan yoktur. Ciinku bu paralar on seneyi mtiteeaviz bir zamandanberi
kugiik par^alar halinde birikmistir. Kimlerden ne miktar para almdigi ve bu paradan ne mild an n m sarfedilib ne kadarinin tasarrufta kaldigini tesbit etmek kabil degildir. Bundan dolayi zaten iseilerin ictimai ihtiyaglarmi tomin igin kurulmus bir hayir miiessesesi olan Amelc birliginm
bu mebaligi irad kaydetmesi muvafik gorulmustiir.

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Iktisad enciimeni
Esas No. 1/795
Karar No. 43

12 - V - 1037

Yiiksek Reislige
Eregli sirketinden .devron alman liman, domiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli domiryollarinin islet.ilmesi ve havzadaki deniz islerinin inhisar altina almmasi hakkmda hazirlanip
tcra Vekilleri Heyetinin 26 - TV -1937 tarihli eelsesinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan ve encumenimize havale buyurulan kanun layihasi Tktisad vekili hazir oldugu halde miizakere ve
tetkik olundu:
Ewelce Eregli sirketile aktedilen mukaveleye
gore Htikumete intikal otmis buluuan demiryoln,
liman ve madenlere aid hukuk, menafi, emlak
ve arazi, tesisat ve mevcudatin ve simdiye kadar
Hukumet tarafmdan isletilmekte bulunan Kozlu
ve Kilimli demiryollarmin 2805 numarali kanuna gore Etibank tarafmdan kurulaeak bir miiesseseye devrini ve Zonguldak limanindaki biitiin
tahmil ve tahliye isjerile Eregli - Pilyos arasin daki havza agiz ve mevkilerinde bu hududlar
i^inde yapilaeak komiir nakil, tahmil ve tahliye
islerinin inhisar altina alinmak suretilc bu miiessese tarafmdan isjetilmeleri maksadmi istihdaf eden kanun layihasi komiir servetimizin rasyonel isjetilmesi ve nakil, tahmil ve tahliye islerinin diizeltilip ueuzlatilmasi noktai nazarmdan

esas itibarile kabul cdilmis, ve bazi maddelerde
tavzih maksadile eiizi tadilat yapilmi^tir.
tloiincii maddenin miizakeresi miinasehotiln
hususi §ahislara aid oeaklara lazim olan direk
ve diger malzcmenin inhisar vesaitinin istendigi
zaiman muiayyen bir tarii'e ilo iiakledilmosimn
ve ileride inkisaf ile istismara salih bir hale gelmesi memul olan Amasra havzasinin bu kanunda
hududlari eizilmis olan havzaya ilavesi imkanmm
simdiden tetkikinin de liizumlu oldugunu teemmiil eden oneiimenimiz bn eihetlerin kaydini dc
faydali gormus,tiir.
Tadilen hazirlanan kanun layihasi havalosi
mucibinee Nafia enciimenine tevdi edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Iktisad En. Roisi
M. M.
Tekirdag
Giresun
§. Kesehir
Sam sun
Konya
A. Tunah
Kazim Okay
Eski§ehir
Seyhan
Emin Sazak
Esma Nayman
Zonguldak
Izmir
H. Karabacak
Benal Annum
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Kufip
Nigde
G. Antep
R. Giires
Ankara
A. TJlus
Gum.us.aiie
E. Servet Tor
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Nafia enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Nafia enciimeni
Esas No. 1/795
Karar No. 12

18 -V - 193?

Yiiksek Reislige
Eregli sirketinden alinan liman, demiryolu
ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarinin
isletiknesi ve havzadaki deniz islerinin inhisar
altina alinihasi hakkinda hazirlanan ve tera Vekilleri Heyetinin 26 - IV - 1937 tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun
layihasi ve esbabi mticibe mazbatasi Iktisad enciimeni mazbatasile birlikte Iktisad vekaleti siyasi miisteasri ve Nafia vekaleti memuru hazir
oldugu halde okundu ve layiha iizerinde islendi.
Esbabi mueibe mazbatasinda izah edildigi
iizere evvelee Eregli §irketile aktedilen mukavele mucibince Hiikumete intikal eden demiryolu, liman ve madenlere aid hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat ve mevcudat Eti banka ve banka tarafmdan 2905 numarali kanuna gore kurulaeak muesseseye devredilecektir. Komur nakil
vasitalarinin ve tesisatmin bir elde temerkiiz ettirilmesi igin simdiye kadar Hiikumet tarafmdan
isletilen Kozlu ve Kilimli
demiryollarinin bu
muesseseye devri ve Zonguldak limanindaki biittin tahmil ve tahliye isleri Eregli - Filyos arasindaki havza agiz ve mevkilerinde ve bu hududlar iginde yapilacak komur nakil, tahmil ve tahliye islerinin inhisar altina almarak zikri gegen
miiessese tarafmdan isletilmesi komiir islerini rasyonel bir hale getirecek ve ucuzlugunu da temin
edecektir. Bunu teyid ve tavzih eden sifahi izahat ta almdiktan sonra layiha esas itibarile ka-

bul edilmistir. Bti layihanm kanuniyet kesbet•mesile kurulaeak miiessese ve mumasili tesekkullerin hiikmi sahsiyeti haiz olmalari mevzuu
enciimence miizakere olunarak faydali gorulmii^
ve birinci tesis maddesi bu hiikmii ihtiva eder
sekilde yazilmistir.
lleride her hangi bir iltibas ve tedalmle imalial
vermemek igin uQuneii maddede Eregli ve Filyos
arasindaki imtiyaz hududu, Guliinc, ve Filyos
qaylari olarak sarihan tayin edilmistir.
Besinci maddenin A fikrasmda teskili emrolunan komisyona, mevzuun liman ve kayik
islerile alakasi oldugundan mahalli liman reisinin de aza olarak girmesinde fayda gorulmiistiir.
Hazirlanan kanun layihasi havalesi mucibince Maliye enciimenine tevdi buyurulmak iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Nafia En. Reisi
Erzinean
A. 8. liter
Afyon K.
Cental Akcm
Eskisehir
0. Ism
Kars
Baha Ongoren
Samsun
Dr. A. Sirel
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M. M.
Kayseri
A. H. Kalag
Elaziz
F. Z. Qiyiltepe
tgel
H. Saydam
Kastamonu
Sami Erkman
Tokad

Gl. S. Vke

Katib
Mianisa
Eskisehir
A. Ozdemir
Isparta
/ / . Ozdamar
Nigde
HuUd Mengi
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Maliye Enciimeninin mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye Encumbent
Esas No. 1/795
Karar No. 58

27 -V -1937

Yiiksek Reislige
Eregli sjrketinden alinan liman, demiryolu
ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarimn
ijjletilmesi ve Havazdaki deniz islerinin inihisar
altina alinmasi hakkinda hazirlanib tcra Vekilleri
Heyetinin 26 - IV -1937 tarihli kararile Biiyiik
Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad ve Nafia
Enciimenlerince goriildukten sonra Eneiimeniniize tevdi kilmmi§tir.
Layiha, Iktisad vekili Celal Bayar ve Vekalet
Siyasi miistesan Ali Riza Tiirel ile Maadin
umum miidiirii Kemal Galib Balkar ve Maliye ve
Nafia vekaletlerinden gelen salahiyetli memurlar
hazir olduklari halde, Encumenimizde tetkik ve
miiazkere olundu.
tsbu kanun aneriyet mevkiine girmesile kurulacak miiessesenin foiiviyetinin ana hatlarinin tesbiti ihususunda Nafia Eneumenince kanunun birinci maddesinde yapilan tadil ve tashihler Encumeimizee de muvafik goriilmiis ve ancak kurulan miiessese hukuku liususiye hukiimleri dairesinde galisacagma gore iiQiincu §abislarin miiessesenin mali vaizyeti hakkinda sarih ve sahih malumat edinmelerini temin etmek ic,in senelik bilan§o ve kar ve azrar hesaiblarinm ne§ri liizumlu

ve azruri telakki edilmistir.
Bilanco tanziminde her miiessesenin kendisine
gore bir formiil takilb etmesi iihtimali goz oniinde
bulundurularak miiessesenin faaliyetini en iyi
sekilde canlandirabilecek bir formiiliin Iktisad
vekaletince tesbitinin faydali olacagi miitalea
edilmis ve birinci maddeye bu maksadi temin
edecek surette hiikiim ilave olunmutsur.
Diger maddeler Nafia Eneiimenince yapilan
tadilat dairesinde aynen kabul olunmustur.
Verilen izahata gore layiha hukumlerinin bu
sene mevkii tatbika girmesi muktazi bulundugundan nizamnamei dahili mucibince miistacelen miizakere edilmek ve havalesi mucibince
Biitge Enciimenine tevdi buyurulmak ricasile
Yiiksek Reislige takdim olunur.
Maliye En. Rs.
Bayazid
Ihsan Tav

Bu M. M.
Istanbul
A. Baysal

Ka.
Qankiri
M. Onsay

Diyarbekir
Huriye Oniz
Igel
E. tnankur

Gumii§ane
$. Ondersev

Istanbul
Y. Yazici

Biitce enciimem mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encumeni
M. No. 144
Esas No. 1/795

'

••
7 -VI -1937

Yiiksek Reislige
Eregli sirketinden alinan liman, demiryolu
ve madenlerin, Kozlu ve Kilimli demiryollarinin isletmesi ve Havzadaki deniz islerinin inhisar altina alinmasma dair olup Basvekaletin
30 - IV -1937 tarih ve 6/1470 sayili tezkeresile
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad,
Nafia ve Maliye enciinienlerinin mazbatalarile
birlikte enciimenimize verilmis. olmakla Iktisad

vekaleti Siyasi miistesan Ali Riza Tiirel hazir
oldugu halde okundu ve konusuldu:
Layihamn teklifini icab ettiren sebebler hakkinda gerek Hiikumetin esbabi mucibesinde ve
gerek diger enciimenlerin mazbatalannda yazili hususat enciimenimizce de yerinde goriilerek
layiha esas itibarile kabul edilmistir. Ancak
amele birliginde mukayyed olup komiir havza-
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sindaki tahmilat teskilatinda galistirilan kayiklarcn satin alinmasma dair olan 4 ncii maddesinin 4 neii fikrasinda kayiklariii kiymetleri
ic,in komisypnca ittihaz olunan kararlar aleyhine on be§ gun zarfinda itiraz edilebileeegine
ve Iktisad vekaletine yapilacak olan bu itirazlar uzerine Iktisad vekaletinde bir komisyon
teskil olunarak tetkik olunacagina dair hiikiim
konmus ise de Iktisad vekaletinde tesekkiil edecek komisyonun mahalli rayice kafi derecede
vukuflari bulunmayaeagindan bun]arm ittihaz
edecekleri kararlarda isabet ihtimali az goriilmus oldugundan bu hususa dair olan itirazlarin mahalli mahkemelere yapilmasi maksada daha uygun goriilerek madde bu esasa gore degistirildigi gibi, Hiikumet^e teklif edilerek diger
eneiimenleree de kabul edilmis olan besinci maddenin (F) fikrasinda, kanunun meriyetinden
kiymet takdiri muamelesinin katileseeegi tarihe
kadar bu kayiklari miiessesenin iicretle kullanabilecegi yazih olup vorilen izahata gore bundan maksad kanunun meriyete girmesile kayik
sahiblerinin umumiyetle isi terkedebilecekleri,
bu halde tahmil ve tahliye islerinde birden bire miiskiilat cjkabilecegi ihtimali iizerine miiesseseyi boyle bir salahiyetle teehiz etmekten ibaret olup, halbuki muhtemel goriilen boyle bir

hal karsisinda miiessesece §imdiden dahi tedbir
almmi§ oldugu ifade edilmis olmasina binaen
tatbikatta miiskiilat
Qikarabilecegi anlasilan
boyle bir mecburiyet yerine sahiblerinin muvafakati halinde cari tarife ile bu kayiklarin kullanilmasi mecburiyctini miiesseseye tahmil etmenin hem miiessese ve hem de kayik sahiblerinin
menafiine daha nygun olacagi diisiinulmus ve
Hiikumetce de miinasib goriilen bu sekil kabul
edilerek mezkur fikra hiikmii de buna gore degistirilmistir.
Diger maddelerde yapilan tadilat esasa taalluk etmemekte ve yazilis tarzinda yapilan bazi degisikliklerden ibaret bulunmaktadir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Burdur
M. $. Ozkan
Katib
Istanbul
F. Oymen
Edirne
F. Kaltakkiran
Manisa
T. Tiirkoglu
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Reis V.
Isparta
Mukerrem Unsal
Balikesir
E. Adakan
Kayseri
N. Kerven
Maras.
A. Tiridoglu

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Qorum
E. Sabri Akgol
Malatya
0. Taner
Sivas
Remzi Qiner

—6 HtetiMETtN TEKLtFl

IKTISAD ENCUMENiNlN DE&t§TlRt§I

NAFIA ENCJllMENlNiN DEGt§TtRl§t

Eregli Sirketinden alinan liman,
demiryolu ve madenlerin Kozlu ve Kilimli
demiryollarmin
isletilmesi ve havzadaki deniz
islcrinin inhisar alt ma aliyimasi
hakknda kanun Idyihasi

Eregli sirketinden alinan liman,
demiryolu ve madenlerie Kozlu
ve Kilimli demiryollanmn isletilmesi ve havzadaki deniz islerinin inhisar altina ahnmasi
hakkmda kanun Idyihasi

Eregli sirketinden alinan liman,
demiryolu ve madenlerie Kozlu
ve Kilimli demiryollanmn isletilmesi ve havzadaki deniz islerinin inhisar altina ahnmasi hakkmda kanun Idyihasi

MADDE 1 — Hiikumetle Eregli sirketi arasmda aktedilmis 28 tesrinisani 1936 tarihli
mukavele mucibince Hiikumete intikal eden madenlere, liman, ve demiryollaritna aid bilumum hukuk, menafi, emlak,
arazi, tesisat ve mevcudat dogrudan dogruya Eti banka devredilmistir. Eti bank bunlari
kanunu mucibince kuracagi miiesseseye devreder. Bu devir muamelesi tapu harci ve dig-er vergi ve resimlerden muaftir.

MADDE 1 — Hiikumetle Eregli S/irketi arasmda aktedilmi§ olan 28tesrinisani 1936 tarihli mukavele mucibince Hiikumete intikal eden madenlere,
liman ve demiryollarma aid bilumum hukuk, menafi, emlak,
arazi, tesisat ve mevcudat miibayaa krymeti iizerinden Etibanka devredilmistir. Etibank
bunlari ayni krymet iizerinden,
kanun mucibince kuracagr miiesseseye devreder bu iki devir
muamelesi tapu harci ve diger
vergi ve resimlerden muaftir.

MADDE 1 — Hiikumetle Ereg-li sirketi arasmda aktedilmis 28 tesrinisani 1936 tarihli
mukavele mucibince Hiikumete
intikal eden madenlere, liman
ve demiryollarma aid bilumum
hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat ve mevcudat mubayaa krymeti iizerinden Etibanka devredilmistir. Etibank bunlari ayni
krymet iizerinden, kanunu mucibince kuracagi miiesseseye
devreder. Banka idare meclisince verilecek devir kararmda,
miiessesenin:
A) Idare merkezile ticaret
iinvani;
B) Mahdud mesuliyetli oldugu;
0) mes,gul olacagi mevzu;
D) ttibari sermayesinin miktan;
tasrih edilir.
Bu kararm tktisad vekaletince tasdikinden sonra sicilli ticarete kayid ve ilani ile hiikmi
§ahsiyet viicud bulur.
Her iki devir muamelesi tapu harci ve diger vergi ve resimlerden muaftir.

( S. Sayisi : 235 ).

MALlYE ENCUMENlNtN DE<3t§TtRl§t

BttTQE ENCtlMENfNlN DEGlSTtRtSt

Eregli sirketinden alinan liman,
demiryolu ve madenler Kozlu
ve Kilimli demiryollannm isletilmesi ve havmdaki deniz islerinin irihisar altina alinmasi hakkmda kanun layihasi

Eregli sirketinden alman liman,
demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollannm
idetilmesi ve Havzadaki deniz
islerinin inhisar altina almmasi hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — Hukumetle Eregli §irketi arasmd aktedilmi§
olan 28 tesrinisani 1936 tarihli
mukavele mucibince Hiikumete
intlkal eden madenlere, liman
ve demiryollarina aid bilumum
hukuk, menafi, emlak, arazi,
tesisat ve mevcudat miibayaa
kiymeti iizerindelii Eti banka
verilmistir. Eti bank bunlan
ayni kiymet uzerinden, kanun
mucibince kuracagr miiesseseye
devreder. Banka idare meclisince verilecek devir kararmda
miiessenin:
A - Idare meclisile ticaret unvam,
B - Mahdud mesuliyeti oldugu,
C - Mesgril olacagr mevzu,
D - Itibari sermayesinin mikt a n tasrih ediHr.
Bu kararm tktisad vekaletince tasdikmdan sonra sicilli ticarete kayid ve ilani ile hiikmi
sahsiyet viicud bulur.
Her iki devir muamelesi tapu
harci ve diger vergi ve resimlerden muaftrr.
Muessesenin Iktisad vekaletinoe tesbit edilen formiile uygun olarak tanmm edecegi senelik plango ve kar ve zarar hesablarr Banka umumi heyetince
kabul ve tasdik edildikten sonra nesir ve ilan olunur.

MADDE 1 — Hukumetle
Eregli §irketi arasmda aktedilip 3146 numarali kanunla tasdik edilen mukavele mucibince Hiikumete intikal eden madenlerle liman ve demiryollarma aid bilciimle hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat ve mevcudat mubayaa kiymeti iizerinden ve Hiikumet tarafindan
ifletilmekte olan Kozlu ve Kilimli demiryollan biitiin mii§temilatile beraber 2805 numarali kanunun 9 ncu maddesinde
yazili heyetge takdir edilecek
kiymet iizerinden Eti banka
devredilmi§tir.
Eti bank bunlan ayni kiymetler iizerinden 2805 numarali kanunun 7 nci maddesinin
birinci fikrasi mucibince kuracagi miiesseseye devreder.
Banka idare meclisince verilecek devir kararmda bu muessesenin :
1 - Idare merkezile ticaret
unvani,
2 - Mahdud mesuliyetli oldugu,
3 - Mesgul olacagr i§ler,
4 - Itibari sermayesinin miktan,
tasrih edilir.
Bu kararm Iktisad vekaletince tasdikmdan sonra usulen
ticaret siciline kayid ve ilani
ile muessesenin hiikmi sahsiyeti viicud bulur.
Her iki devir muamelesi tapu harci ve dig-er nevi vergi
ve resimlerden muaftir.

x
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Hii.

Ik. E.

Na. E.

MADDE 2 — Hiikumet tarafmdan isletilmekte olan Kozlu
ve Kilimli demiryollari biitiin
miistemilatile beraber Eti banka devredilmistir. Eti bank bu
demiryollarmi da birinci maddede yazildigi veghile kuracagi
miiesseseye devreder.

MADDE 2 — Hiikumet tarafmdan isletilmekte olan Kozlu
ve kilimli demiryollari biitiin
miistemilatile beraber 2805 numarali kanunun 9 ncu maddesinde yazili heyetge takdir edilecek krymet iizerinden Etibanka devredilmistir. Etibank bu
demiryollarmi da birinci madde mucibince kuracagi miiesseseye ayni krymet iizerinden
devreder.

MADDE 2 — Iktisad enciimeninin ikinci maddesi aynen.

MADDE 3 — Zonguldak Limanmdaki biitiin tahmil ve tahliye isleri ile Eregli (Dahil) defn
Filyos (Dahil) a kadar havza
agiz ve mevkilerinden bu hududlar iginde yapdacak komiir
nakil, tahmil ve tahliye isleri
inhisar altma almmistir. Bu inhisar birinci maddede bahsolunan miiessese tarfmdan isletilir.

MADDE 3 — Zonguldak limanmdaki biitiin tahmil ve tahliye isleri ile Eregli (dahil)
den Filyos (dahil) e kadar havza agiz ve mevkilerinden bu hududlar iginde yapdacak komiir
nakil, tahmil ve tahliye isleri
inhisar altma almmistir. Bu inhisar birinci maddede yazili
miiessese tarafmdan isletilir.

MADDE 3 — Zonguldak limanmdaki biitun tahmil ve tahliye islerile Eregli de Giiliic, gaymdan Filyos cayma kadar
havza agiz ve mevkilerinden
bu hududlar iginde yapilacak
komiir nakil, tahmil ve tahliye isleri inhisar altma almmi§tir. Bu inhisar birinci maddede yazili miiessese tarafmdan i§letilir.

MADDE 4 — Yukandaki
maddelerde yazili isleri yapmak
igin Eti bank sermayesine mahsuben tediye edilmek iizere Maliye vekaleti biitgelerine tahsisat konulur.

MADDE 4 — Yukandaki
maddelerde yazili isleri yapmak
igin Etibank sermayesine mahsuben tediye edilmek iizere Maliye vekaleti biitc,elerine tahsisat konulur.

MADDE 4 — Iktisad En.
dordiincii maddesi aynen
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MaL E.

B. E.

MADDE 2 — Iktisad enciimeninin ikinei maddesi aynen.

MADDE 2 — Muessesenin
Iktisad vekaletince tesbit edilecek formiile uygun olarak
tanzim edilecegi senelik bilan50 ve kar ve zarar hesablan
banka umumi heyetince kabul
ve tasdik edildikten sonra ne§ir ve ilan olunur.

m MADDE 3 — Nafia enciimeninin iigiincu maddesi ynen.

MADDE 3 — 10 nisan 1329
tarihli nizamname ile hududu
tayin edilmi§ olan Zonguldak
limanmdaki biitiin nakil, tahmil ve tahliye igleri, Giiliig
gayi ile Filyos gayi arasmdaki
mintakada yapilacak biitiin komiir nakil, tahmil ve tahliye
igleri inhisar altma almmi§tir.
Bu inhisar birinci maddede
yazili miiessese tarafmdan isletilir.

MADDE 4 — tktisad encumeniniti dordiincu maddesi aynen.

MADDE 4 — Birinci maddede bahsedilen miiessese komiir
havzasmdaM tahmilat teskilatmda galistirilan ve Amele birliginde mukayyed bulunan kayiklan satm alir.
1- Kayiklarmi satmak isteyenler bu kanunun meriyetinden
itibaren 30 gun iginde arzuhal
ile Zonguldak vilayetine miiracaat ederek bu isteklerini bildirirler. Miiteaddid sahislar tarafmdan tasarruf edilen kayik
igin verilecek arzuhalin biitiin
hisse sahibleri veya vekilleri tarafmdan imzalanmasi yahud
her hissedarm ayrica arzuhal
vermesi lazimdir.
2 - Zonguldak vilayetinde
valinin reisligi altmda biri komiir havzasi fen heyetine dahil
miihendisler arasmdan havza
mudurlugu tarafmdan segile( S. Sayisi : 235 )
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Na. E.

MADDE 5 — Birinci maddede bahsedilen miiessese kbmiir
havzasmdaki tahmilat teskilatmda galistirilan ve amele birliginde mukayyed bulunan kayiklari satm alir.
A) Kayiklarmi satmak isteyenler bu kataunun meriyet
mevkiine girdigi tarihten iti-

MADDE 5 — Birinci maddede bahsedilen miiessese, komiir
havzasmdaki tahmilat tesjkilatmda calistinlan ve amele birliginde mukayyed bulunan kayiklari satin alir.
A) Kayiklarmi satmak isteyenler bu kanunun meriyet
mevkiine girdigi tarihten itiba

MADDE 5 — Birinci maddede bahsedilen miiessese komiir havzasmdaki tahmilat tes,kilatmda calisstinlan ve amele
birliginde mukayyed bulunan
kayiklan satin alir.
A) Kayiklarmi satmak istiyenler bu kanunun meriyet
mevkiine girdigi tarihten itiba-

( S. Suyisi : 235 )
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cek bir muhendis ve Zonguldak
belediyesi azasindan olmak ikere belediye enciimeni tarafmdan segilecek iki zat ve Zonguldak ticaret ve sanayi odasinm idare heyeti tarafmdan odada mukayyed olanlardan segilecek iki zat ile Zonguldak liman
reisinden murekkeb olmak iizere bir komisyon teskil edilir.
Ve kayiklarm krymeti bu komisyon taraf mdan takdir olunur.
3 - Komisyon kararlarmi ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi
vukuunda reisin bulundugu tarafm reyi tercih olunur. Bu
kararlar bir deftere yazilarak
komisyon reisi ile azalari tarafmdan imzalanir. Kararlarm
birer sureti vilayetge taraflara
teblig edilir.
4 - Komisyonca verilen karara razi olmryan taraf teblig tarihinden itibaren on bes gun
iginde Zonguldak asliye mahkemesine miiracaat edebilir.
mahkeme, karari krymet bakimmdan tetkik eder. Ve icabmda yeniden krymet takdir
eder. Mahkeme tie. ay zarfmda
kararmm verir. Mahkemenin
verecegi kararm temyizi kabil
degildir.
5 - Bu suretle takdir edilecek
krymete razi olmryanlar kayiklarmi satmaktan vazgegebilirler.

MADDE 5 — Nairn enciimeninin besinci maddesi aynen.

MADDE 5 — Bu kanunun
meriyet mevkiine girdigi tarihten krymet takdiri muamelesinin katilesecegi tarihe kadar
nakledilecek her ton komiir
igin meri tarifedeki iicret miktarmi odemek sartile birinci
maddede yazili muessese bu kayiklari kullanmak mecburiye( S. Sayisi : 235 )
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baren 30 gun iginde arzuhalle
Zonguldak vilayetine miiracaat
ederek bu isteklerini bildirirler.
Miiteahbid §ahislar tarafmdan
tasarruf edilen kayik igin verilecek arzuhalin biitiin hisse sahibleri veya vekilleri tarafmdan
imzalanmasi yahud her bissedarin ayri arzuhal vermesi lazrmdn\
B) Zonguldak vilayetinde valinin reisligi altmda biri komiir
(havzasi fen heyetine dahil miihendisler arasmdan; biri belediyeden ve digeri ticaret ve sanayi odsmdan olmak iizere tig
azadan miirekkeb bir komisyoln
teskil ve kayiklarm krymetleri
bu komisyon tarfmdan takdir
olunur.
C) Komisyon kararlarmi ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi
vukuuinda reisin bulundugu tarafm reyi tercih olunur. Bu
kararlar hususi bir deftere yazilarak komisyon reisile
lari tarafmdan imzalanir. Kararlarm birer suretini Zonguldak vilayeti taraflara teblig eder.
D) Teblig tarihinden itibaren 15 giin iginde iktisad vekaletine miiracaatla bu kararlar aleyhine itiraz edilebilir.
Aleyhine itiraz edilen kararlar Iktisad vekaletinin Deniz
muste§arligr miitehassislarm dan tayin edilen be§ kifilik
bir heyete tetkik ettirilir. Bu
Heyetin takdir ettigi kiymet
kati olup Zonguldak vilayeti
vasrtasile alakadarlara teblig
edilir.
E) Takdir edilen kiymeti begenmiyen kayik sahibi kayigi
satmaktan feragat edebilir.
F) Bu kanunun meriyet mevkiine girdigi tarihten kiymet

fen 30 giin iginde arzuhal ile
Zonguldak vilayetine miiracaat ederek bu isteklerini bildirirler. Miiteaddid §ahislar tarafmdan tasarruf edilen kayik
igin verilecek arzuhalin biitiin
hisse sahibleri veya vekilleri
tarafmdan imzalanmasi yahud
her hissedarm ayri arzuhal vermesi lazimdir.
B) Zonguldak vilayetinde valinin reisligi altmda biri komur havzasi fen heyetine dahil miihendisler
arasmdan,
biri belediyeden ve digeri ticaret ve sanayi odasindan olmak iizere tig azadan miirekkeb bir komisyon te§kil ve kayiklarm krymetleri bu komisyon tarafmdan takdir olunur.
C) Komisyon, kararlarmi
ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi vukuunda reisin bulundugu tarafin reyi tercih olunur.
Bu kararlar hususi bir deftere
yazilarak komisyon reisile azalari tarafmdan imzalanir. Kararlarm birer suretini Zonguldak vilayeti taraflara teblig
eder.
D) Teblig tarihinden itibaren on be§ giin iginde iktisad
vekaletine miiracaatla bu kararlar aleyhine itiraz edilebilir.
Aleyhine itiraz edilen kararlar iktisad vekaletinin Deniz
muste§arligi mutehassislarmdan
tayin edilen be§ kisilik bir
heyete tetkik ettirilir. Bu heyetin takdir ettigi kiymet kati
olup Zonguldak vilayeti vasitasile alakadarlara teblig edilir.
E) Takdir edilen kiymeti
begenmeyen kayik sahibi kayigi satmaktan feragat edebilir.
P) Bu kanunun meriyet mevkiine girdigi tarihten kiymet

ren otuz giin iginde arzuhal ile
Zonguldak vilayetine miiracaat ederek bu isteklerini bildirirler. Miiteaddid §ahislar tarafmdan tasarruf edilen kayik igin
verilecek arzuhalin biitiin hisse sahibleri veya vekilleri tarafmdan imzalanmasi yahud
her hissadarm ayrica arzuhal
vermesi lazimdir.
B) Zonguldak vilayetinde
valinin reisligi altmda biri komiir havzasi fen heyetine dahil
miihendisler arasmdan biri belediyeden ve mahalli liman reisinden ve digeri ticaret ve sanayi odasindan olmak iizere
dort azadan miirekkeb bir komisyon te§kil ve kayiklarm
krymetleri bu komisyon tarafmdan takdir olunur.
C) Komisyon kararlarmi ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi
vukuunda reisin bulundugu tarafin reyi tercih olunur. Bu kararlar hususi bir deftere yazilarak komisyon reisile azalari
tarafmdan imzalanir. Kararlarin birer suretini Zonguldak
vilayeti taraflara teblig eder.
D) Teblig tarihinden itibaren on bes giin iginde Iktisad
vekaletine miiracatla bu kararlar aleyhine itiraz edilebilir.
Aleyhine itiraz edilen kararlar iktisad vekaletinin Deniz
muste§arligi
mutehassislarmdan tayin edilen be§ ki§ilik bir
heyete tetkik ettirilir. Bu heyetin takdir ettigi kiymet kati
olup Zonguldak vilayeti vasrtasile alakadarlara teblig edilir.
E) Takdir edilen kiymeti begenmiyen kayik sahibi kayigi
satmaktan feragat edebilir.
F) Bu kanunun meriyet mevkiine girdigi tarihten kiymet
takdiri muamelesinin katilege-

( S. Sayisi : 235 )

Mai E.
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B. B.

tindedir.
Miiessesenin kayiklan kullanabilmesi kayik sahibinin rizasma baglidir.

( S. Sayisi : 235 )
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takdiri muamelesinin katilegecegi tarihe kadar birinci
maddede yazili miiessese bu
kayiklan, nakledilecek beher
ton komiir igin rayig icar bedeli vererek kullanabilir.

takdiri muamelesinin katiiesecegi tarihe kadar birinci maddede yazili miiessese bu kayidlan, nakledilecek beher ton komiir igin rayig icar bedeli vererek kullanabilir.

cegi tarihe kadar birinci maddede yazili miiessese bu kayiklan, nakledilecek beher ton
komiir igin rayig icar bedeli
vererek kullanabilir.

MADDE 6 — Amele Birligince viicude getirilmi§ olan
halen mevcud tahmil ve tahliye
i§lerile alakali tesisat ve vesaiti birinci maddede yazili
miiessese satin alir. Bunlarm
kiymeti altmci madde mucibince takdir olunur. Miiessese,
krymeti bu suretle takdir edilen tesisatin bedelini amele birligine oder. Amele birligi bu
bedeli deniz i§Qilerinden i§letme masrafi olarak kesilmi§ mebaligden sarfedilmemi§ bakiye
ile birlikte irad kaydeder.

MADDE 6 — Amele birligince vuciide getirilmis olan halen
mevcud tahmil ve tahliye islerile alakali tesisat ve vesaiti
birinci maddede yazili miiessese
satm alir. Bunlarm krymeti
besinci madde mucibince takdir
olunur. Miiessese, kiymeti bu
suretle takdir edilen tesisatin
bedelini amele birligine oder.
Amele birligi bu bedeli deniz
isgilerinden isletme masrafi olarak kesilmis mebaligden sarfedilmemis bakiye ile birlikte
irad kaydeder.

MADDE 6 — Amele birligince viicude getirilmis, olan
halen mevcud tahmil ve tahliye
i§lerile alakali tesisat ve vesaiti birinci maddede yazili miiessese satin alir. Bunlarm kiymeti be§inci madde mucibince
takdir olunur. Miiessese, kiymeti bu suretle takdir edilen
tesisatin ve vesaitin bedelini
amele birligine oder. Amele
birligi bu bedeli deniz i§gilerinden i§letme masrafi olarak kesilmis, mebaligden sarfedilmemi§ bakiye ile birlikte irad kaydeder.

MADDE 7 — Liman, kayik,
demiryol iicretleri ve gemilere
verilecek su bedeli birinci maddede yazili miiessese tarafm dan tanzim ve Iktisad vekaletince tasdik edilecek tarife lere gore istifa olunur. Yeni tarifelerin tasdikine kadar bu
kanunun ne§ri tarihinde tatbik
edilmekte olan tarifelerin meriyeti devam eder.

MADDE 7 — Liman, kayik,
demiryolu iicretleri ve gemilere verilecek su bedeli birinci
maddede yazili miiessese tarafmdan tanzim ve Iktisad vekaletince tasdik edilecek tarifelere gore istifa olunur.
Yeni tarifelerin tasdikma kadar bu kanunun nesri tarihinde
tatbik edilmekte olan tarifelerin meriyeti devam eder.

MADDE 7 — Iktisat En. yedinci maddesi aynen

MADDE 8 — Bu kanunun
hiikiimlerini icraya Maliye ve
Iktisad vekilleri memurdur.

MADDE 8 — Bu kanun nesri
tarihinden muteberdir.

MADDE 8 — Iktisat En. sekizinci maddesi aynen

( S. Sayisi : 235 )
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MADDE 6 — Nafia eneiimeninin altmci maddesi aynen.

MADDE 6 — Amele birligince viicude getirilmis olan halen mevcud nakil, tahmil ve tahliye islerile alakali tesisat ve
vesaiti biriuci maddede yazili
miiessese satm alir. Bunlarm
kiymeti dordiincu madde mucibince takdir olunur. Miiessese
kiymeti bu suretle takdir olunan tesisat ve vesaitin bedelini
Amele birligine oder. Amele
birligi bu bedeli deniz iscilerinden isletme masarifi karsiligi olarak kesilmis mebaligden sarfedilmemis bakiye ile
birlikte irad kaydeder.

MADDE 7 — Bctisad enciimeninin yedinci maddesi ayinen.

MADDE 7 — tktisad enciimeninin 7 nci maddesi aynen.

MADDE 8 — tktisad enctimeninin sekizinci maddesi aynen.

MADDE 8 — tktisad enciimeninin 8 nci maddesi aynen.

( S. Sayisi : 235 )
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MADDE 9 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
26 - IV - 1937
Ad. V.
B§. V.
§. Saracoglu
1. Inonu
M. M. V.
Da. V.
$. Kaya
K. Ozalp
Ha. V.
Ma. V.
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
A.
Qetinkaya
8. Ankan
S. I. M. V.
Ik. V.
Dr. R. Saydam
C. Bayar
Zr. V.
G. 1. V.
Muhlis Erkmen
Rana Tarhan
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MADDE 9 — Bu kanunun
hukumlerini icraya Maliye ve
Iktisad vekilleri memurdur.

( S. Sayisi : 235 )

Na. E.
MADDE 9 — Iktisat En. dokuzuncu maddesi aynen.
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MABDE 9 — Iktisd enciimeninin 9 ncu maddesi aynen.

MADDE 9 — tktisad enciimeninin 9 ncu maddesi aynen.

( S. Sayisi : 235 )

S. Sayisi:236
Hava miidafaa genel komutanhgi te§Uili ve vazifesi hakkmda kanun layihasi ve Mill? rnudafaa ve Butge encumenleri mazbatalan(l/8l7)

T.C.
BafvektUet
Kararlar mitdurlilgu
Sayi : 6/1676

15- V - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Hava miidafaa genel komutanhgi teskili ve vazifesi hakkinda Milli miidafaa vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 12 - V - 1937 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan
kanun layihasi esbabi mucibe ve Maliye vekilliginin mutaleanamesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet V.
Dr. B. Saydam

Hava rnudafaa genel komutanhgi

teskili ve vazifesi
sebebleri

hakkindaki

kanun

layihasimn

mucib

1 - Hududsuz hava sahalarmda seribestisini tamamen muhafaza eden ve istenilen malialle
miiessir olmak suretile miihim roller oynayan ugaklar, fennin yardimi ile son zaimanlarda kudrotli bir silah mevkiine yiikselmisitir. Diger silahlarin yardimi olmaksizin baslrbasina muazzam
isler basaraeagi kuvvetle tahmin edilen bu hava ordulari yalniz kara ve deniz kuvvetlerini degil,
memleket daihilinde sehir ve kasabalan, fabrika ve muhim sanayii ve istihsal menkezlerini, demiryol, sose, erzak ve miihimmat depolarmi,
hava istasyonlarini ve mezruati tahrib etmek suretile
ordu ve halkin iase ve nakliyat islerini sekteye ugratmaga ve tahribata devam ederek halkin
maneviyatmi bozmaga gahsacaktir.
2 - Bu sarih tehlikeye karsi memleketin unaddi ve manevi kudretlerinin
muhafazasi yolunda
(aktif ve passif koruma) islerinin ihzari iein biitiin bir millet in, biiyiik kiiciik herkesin el birligile
ve bir plan dahilinde cahsmasi ve bu muazzam isin istenildigi sekilde ve muntazam bir surette
donduriilmesi ve biitiin teskilatm bir elden tarn bir vukuf ile idare edilmesi zaruretini
meydana
koymaiktadir.
3 - Bu zaruretlerdir ki hazarda biitiin memlekete samil hava korunma planlannin ihzar, halki ve Huikumet teskillerinin muhtelif kisimlarmi alakadar eden tekmil hava miidafaasina
aid teskilait islerini ve bunlara aid tesisleri ve miidafaa usul ve talimatlarini tesbit ve tatbikat sahasina
gegerek umumi hava korunma islerini tanzim edecek bir makamin teskiline liizum goriilmiis ye bu
maksatla da (Hava miidafaa genel komutanhgi teskili ve vazifesi) hakkindaki kanun layihasi tanzim edilmistir.
Bakanliklar arasmdaki hava miidafaasina aid islerin miizakcre ve tanzim ve isin siiratle intaeini
tomin etmek iizere Genel knrmay Baskanligmda ve mustesarhklarm istirakilc kadro dahilinden
])ir (Yuksek hava miidafaa komisyonu) teskili lu/iiitnlii goriilmiis ve bu kanun irerisine bu maksadl
temin etmek iizere bir de hiikiim konulmustur.

— 2—
Maliye vekaletinin 11 - V -1937 tarih ve 131110/2048

sayili

tezkeresi

suretidir.

Milli miidafaa vekilliginden Yuksek makaminiza sunulub Maliyeye tevdi buyurulan ilisik
27 - III -1937 tarih ve 152/409 sayili yazi ile eki bulunan (Hava Miidafaa Genel komutanligi te§kili ve vazifesi hakkrndaki layihasi) ve mucib sebebleri tetkik edildi.
Bu preje ile teskili derpis edilen (Hava genel komutanligi) ile Yiiksek hava miidafaa komisyonu teskilatinm, halen mevcud olan umumi kadrolara yeni bir ilaveyi istilzam etmeyecegi
layiha metninden anlasilmaktadir.
Mill! miidafaa vekaletinin merkez teskilatmi ve bunlarm vazifelerini gosteren miistakil bir kanun mevcud olmadigma ve askeri kadrolar, 1453 sayili kanuna nazaran Biitge Encumenince tesLit olunacagma gore mevzubahs tesekkiil ic,in birkanun tedvinine esas itibarile ihtiyac. gorulmemekte ise de; yurdun havaya karsi korunma islerinin tekmil memlekete samil olarak bir elden idaresini temin etmek iizere bu layihanin teklif edildigi Milli miidafaa vekaletinin alakadar dairesinden
alinan sifahi izahattan anlasilmistir. Bu izahata gore layihanin Meclise takdiminde Maliyece mahzur goriilmemektedir.
Aneak hava saldirmalarina karsi korunma tedbirleri noktasmdan Dahiliye vekaletince (Hava saldirmalarina karsi passif korunma tedbirleri) adli bir layiha hazirlanmis ve bu layiha ile ayni
mevzu uezrinde muhtelif teeskkullere ayri ayri salahiyet ve vazifeler verilmesi derpis edilmis oldugundan, ayni mevzua temas eden mezkur layihanin da ilisik kanun layihasi ile tevhid edilerek
tensib buyurulaeak bir sekilde ve bir arada yeni bir layiha tanzimi muvafik olacagini miitaleaten
arzederim.
Maliye vekili
Ftiad Agrah

Milli Miidafaa encumeni maz.ba<tasi
T. B. M. M.
M. M. Encumeni
Karar No. 42
Esas No. 1/817

2-VI

- 1937

Yiiksek Baskanliga
Hava Miidafaa Genel Komutanligi teskili ve
vazifesi hakkinda Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ve lcra Vekilleri
Heyetinee Yiiksek
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibe ve Maliye vekilliginin mutaleasife
birlikte sunulduguna dair olub enciimenimize verilen Basvekaletin 15 mayis 1937 tarihli ve 6/1676
sayili tezkeresi ve bagli evraki Milli Miidafaa
vekilliginden ve Dahiliye vekilliginden gonderilen memurlan huzurunda okundu ve gorusiil dii:
Kudretli bir silah haline yiikselmis olan hava
ordulannin saldirmalari karsisinda yurd dahilinin aktif ve pasif mudafaasini bir elden idare
etmek iizere hazarda Genel Kurmay Baskanligina ve seferde de Baskomutanliga feagli ve kor
komutanligi salahiyetini haiz olup
bir Hava
Miidafaa genel komutanligi teskili ve vazifesi hakkrndaki Hiikumetin esbabi
mueibcsi

enciimenimizce de yerinde goriilmiis ve 1,6 nci
maddelerde bazi degisil^'Idei yapilarak layiha
enciimenimizce aynen kabul edilmistir.
Yiiksek Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
sayin Baskanliga sunulur.
M. M. E. Reisi
M. M.
Katib
Diyarbekir
Erzurum
Samsun
K. Seviiktekin
R. Barktn
§. Kogak
Bilecik
Antalya
Balikesir
E. Bozok
C. Mengiliboru
G. Esener
Erzurum
Qoruh
Elaziz
A. Akyurek
A. Us
A. 8. OhJcay
Istanbul
Kocaeli
Manisa
Dr. H. S. Erel
N. Bozatik
K. N. Duru
Mugla
Sinop
Tekirdag
V. Tuna
G. K. Incedayt
B. Apak
Tokad
Urfa
Yozgad
II. Konay
A. Yazgan
C. Arat
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8Butge enciimeni mazbatasl
T. B. M; M.
Biitge enciimeni
M. No. 147
Esas No. 1/817

7 -VI - 1937

Yiiksek Reislige
Hava Miidafaa genel komutanligi teskili ve
vazifeleri hakkinda olup Ba§vekaletin 15 - V 1937 tarih ve 6/1676 sayili tezkeresile Yiiksek
Meclise sunulan kanun layihasi Milli Miidafaa
enciimeni mazbatasile birlikte enciimenimize verilmig olmakla Milli Miidafaa vekaleti Siyasi
miistegari Necib Ali KiiQiika hazir oldugu lialde
okundu ve konuguldu.
Son zamanlarda biitiin milletlerce hava kuvvetlerine verilen ehemmiyet goz oniinde tutularak ynrdumuzu hava hiicumlarcndan siyanet
ve almmasi lazimgelen tedbirleri temin maksadile ve bu i§in bir elden idaresi gayesile Hiikiimetge hazirlanan kanun layihasi encumenimizce de yerinde goriilmiis. ve bazi yazi degi§iklik-

lerile kabul olunmugtur.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
*- Burdur
Isparta
M. #. Ozkan Mitkerrem Tfnsal
K.
Istanbul
Balikesir
F. Oymen
E. Adakan
Qorum
Diyarbekir
E. Sabri Akgol
Ru§tii Bekit
Kirklareli
Malatya
$. Odul
0. Taner
Maras,
Sivas
A. Tiridoglu
R. Qiner
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uzere

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Qorum
M. Cantekin
Kayseri
N. Kerven
Manisa
T. Turkoglu
Sivas
R. Basara

HUKtTMETlN TEKLIFi

MlLLl MtlDAFAA ENCtlMENtNlN
DEGI§TlBl§t

Hava miidafaa genel komutanhgi teskili ve vazifesi hakkmda kanun layihasi

Hava Miidafaa Genel komutanhgi te§kili ve
vazifefci hakktnda kanun laiyliast

MADDE 1 — Yurdun havaya kar§i korunma ijjflerinin tekmil memlekete §ami! olmak iizere plan dahilinde bir elden idare edilmesi igin
korkomutanligr salahiyetini haiz bir Hava miidafaa genel komutanligr te§kil olunur.

MADDE 1 — Yurdun hava tehlikesine karsi
korunma islerinin bir elden idare edilmesi i§in
korkomutanligr salahiyetini haiz bir Hava miidafaa genel komutanligi teskil olunur.

MADDE 2 — Hava miidafaa genel komutanligi dogrudan dogruya emir ve kumanda itibarile hazarda Genelkurmay ba§kanligma ve seferde Ba^kumandanliga baglidir.

MADDE 2 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 3 — Hava miidafaa genel komutanhgi, hazarda biitiin memlekete §amil hava
koruma planlarmi ihzar ve yurd dahilindeki halki ve Hiikumet te§killerinin muhtelif
kismilarini alakadar eden tekmil hava miidafaasma aid te§kilat i§lerini ve bunlara aid tesisleri ve miidafaa usul ve talimatlarmi tesbit
ve Yiiksek hava miidafaa komisyonu ile ilgili
vekaletlerin miitaleasmi alarak yaptirir.

MADDE 3 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 4 — Hava korunmasma aid viicud
bulan biitiin te§killerin talim ve terbiye,
tatbikatlan Hava miidafaa genel komutanligina aiddir.

MADDE 4 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 5 — Vekaletlerin hava miidafaasina aid igleri muzakere, tanzim ve i§in siiratle
intacini temin etmek iizere bir Yiiksek hava
miidafaa komisyonu te§kil olunur. Bu komisyon te§kilati bagh cetvelde gosterildigi vechile kadro dahilinden te§ekkiil eder.

MADDE 5 — Hiikumetin maddesi aynen.
Baskan : Genel Kurmay Baskani,
Asbaskan : Hava miidafaa Genel komutani,
Azalar : Bakanliklar miistesarlari (Milli
miidafaa vekaletinden yalniz hava miistes,an),
Yazi isleri : Genel Kurmayca tedvir olunur.

MADDE 6 — Hava miidafaa genel komutanliginm vekaletlerle ve Yiiksek hava miidafaa komisyonile galigma tarzi vekaletlerin miitalealan almarak Genelkurmayca tanzim edilecek bir talimatname ile tesbit olunur.

MADDE 6 — Hava miidafaa Genel komutanliginin vekaletlerle ve Yiiksek hava miidafaa
komisyonile calisma tarzi vekaletlerin miitalealari almarak Genel kurmayca tanzim ve tesbit
olunur.

MADDE 7 — Hava miidafaa genel komutanligi bakanliklar ve miistakil muesseselerle dogrudan dogtuya muhabere eder.

MADDE 7 — Hiikumetin maddesi aynen.
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MADDE 1 — Mill! miidafaa encumeninin birinci maddesi aynen.

MADDE 2 — Hiikumetin ikinci
aynen.

maddesi

MADDE 3 — Hava miidafaa Genel kotnutanligi bu kanun ile tesjkil edilmis olan yiiksek
hava miidafaa komisyoiiu ile ilgili vekaletlerin
miitaleasmi alarak hazarda biitiin memlekete
samil hava korunma planlarmi ihzar eder.
Yurd dahilindeki halki ve Hiikumet teskillerinin
muhtelif kisimlarmi alakadar eden tekmil hava
miidafaasma aid teskilat islerini ve bunlara aid
tesisleri yaptinr. Miidafaa iisiil ve talimatlarmi
tesbit_eder.
- MADDE 4 — Hiikumetin 4 ncii
aynen.

maddesi

MADDE 5 — Vekaletlerin hava miidafaasma
aid islerini nnuzakere ve tanzim etmek iizere
yiiksek hava miidafaa komisyonu namile Genel
Kurmay Baskanmm baskanligi altmda hava
genel komutani, bakanhklar miiktesarlarmdan
(Milli miidafaa vekaletinden yalmz hava miiste§ari) miirekkeb bir komisyon teskil olunur.
Hava miidafaa genel komutam komisyonun asba^kanidir.
Bu komisyonun yazi i§leri Genel kurmayca
tedvir olunur.
MADDE 6 — Hava miidafaa genel komutankginm vekaletlere ve Yiiksek hava miidafaa
komisyonile galisma tarzi vekaletlerin miitaleaIan almarak Genel Kurmayca tesbit olunur.
MADDE 7 — Hiikumetin 7 noi

maddesi

aynen.
( S. Sayisi: 236)

Hfl.

I t MLB.

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

MADDE 8 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 9 — Bu kanunun tatbikma tcra
Vekilleri Heyeti memurdur.
12 - V -1937
M. ML V.
Ad. V.
B9. V. V.
Dr. R. Saydam $. Saracoglu K. Ozalp
Ha. V. V.
Mai. V.
Da. V.
F. Agrali
$. Kaya
$. Saracoglu
Na. V.
Ik. V.
MtY.
C. Bayar
A. Qetmhaya
8. Ankan
G. I. V.
Zr. V.
S. I. M. V.
Dr. R. Saydam liana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 9 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE8
teberdir.
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B. E.
MIADDE 8 — Hiikumetin 8 nci
aynen.
MADDE 9 — Hiikumetin
aynen.

maddesi

9 n«u maddesi

OBTVEL
Yiiksek Hava ffludafaa komisyonunun tesk&ah
Balkan : Genel kurmay Ba^kani,
"
_
Asba^kan : Hava miidafaa genel komutani,
Aazlar : Bakanliiklar miiste^arlan (Milli mlidafaa vekaletinden yalniz hava miistesan)
Yazi i$leri : Genel kurmayce tedvir olunur.

»*»•«
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S. Sayisi: 237
istiklal harbi malullerine verilecek para mukafati hakkinda
kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/770)

r. c.
Ba$vekalet
Kararlar Mudurlugii
Sayi: 6/1176

9-IV-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Istiklal harbi mallillerine verilecek para mukafati hakkinda hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 9 - IV -1937 de Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte
sunulmutsur.
Basvekil
t. Inonu

Esibabi muciibe layihasi
Istiklal harbinde malul olan erkan, umera ve zabitanla efrada mukafati nakdiye verilmesine
dair 397 numarali kanunun birinei maddesinin son fikrasina tevfikan Milli miidafaa vekaletince
tanzim kilinan ili§ik cetvellerde isimlerile dereceleri gosterilen 4 malul zabitle 47 ere para miikafati verilmesi icab etmekte oldugundan, bu miikafatm, maluliyet maaslarmm verilmekte oldugu
Diiyunu umumiye biitQesinin miitekaid, dul, yetim maaslan ve tahsisatlan tertibine konulan tahsisat tasarrufatindan tesviyesi muvafik goriilmiisi ve bu maksadla tanzim olunan kanun layihasi ilisik
olarak takdim kilmmrtsrr.

Btitge encumeni

mazbatasi

T. B. M. M.
Butge encumeni
Karar No. 149
Esas No. 1/770

7 -VI

- 1937

Yiiksek Reislige
Istiklal harbi malullerine verilecek para miikafati hakkinda olup Basvekaletin 9 nisan 1937
tarih ve 6/1176 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise
sunulan kanun layihasi Milli Miidafaa vekaleti Siyasi miistesari Necib Ali KiiQiika hazrr oldugu
halde okundu ve konusuldu.
397 sayili kanun mucibince Istiklal muharebati esnasmda malul kalan muvazza.f, miitekaid,
ihtiyat, milli kuwetler ve jandarma erkan, iime-

ra, zabitan ve memurin ve mensubini askeriye
ile kuQiik zabitan ve efrada zuhnr ettikc,e bir defaya mahsus olmak iizere ve derecelerine gore
nakdi mukafat verilmesi kabul edilmis oldugundan bu kerre bu vaziyette olanlardan 4 subaya
2 400 ve 47 ere 5 200 liraki ceman 7 600 liranin bu layiha ile 1936 mali yili biitgesinin miitekaid, dul, yetim maaslan ve tahsisatlan faslindan mukafat olarak odenmesi istenmektedir. 1936

mali yili bfiitceskun meriyeti bitmis oiniasma binaen bu paralarm 1937 mali yili biitQesinin ayni
tertibine mevzu tahsisattan odenmesini temin
maksadile yeniden hazirlanan kanun layihasi
Umumi heyetin tasvibine konulmak Iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
tsparta
Trabzon
M. $. Ozkan
M. Unsal
R. Karadeniz

Katib
Istanbul
F. Oymen
Edirne
F. Kaltakktran
Ordu
H. YcHmcm
Yozgad
8. tgoz

Qorum
E. Sabri AUgol
Kirsehir
Kayseri
M. Seyfeli
.N. E)erven
Srvas
Seyhan
E. Basara
Nad Eldeniz

Qorum
M. CanteMn

BOTQE ENCUMlENlNtN DE&l§TtRt§t

HtfrCOMETtN TBKJLIFI
Istikldl harbi malullerine verilecek para mukdfatt hakkmda kanun layihasi
MADDE 1 — Merbut cetvelde isim, kiinye
ve maluHyet dereceleri yazili 4 subay ile 47
ere, 397 numarah kanun mucibince verilecek
7 600 liraltk para miikafati 1936 mali yili Diiyunii umumiye butgesinin 232 nci mutekaid, dul,
yetiim maaslari ve tahsisatlari faslma mevzu
tahsisattan tesviye olunur.

MADDE 1 — tli^i kcetvelde isim, kiinye ve
maluliyet dereceleri yazili 4 subay ile 47 ere
397 sayili kanun mucibince verilecek 7 600 liralik para miikafati 1937 mali yili Duyunu umumiye butgesinin 274 ncii miitekaid, dul, yetim
maaslan ve tahsisatlari faslma mevzu tahsisattan tesviye olunur.

MADDE 2 -- Bu kanun nesri tarihinden muteberdr.

MADDE 2 -— Aynen kabul.

MADDE 3 -- Bu kanunun hukmunu icraya
Maldye vekiM^memurdur.
9 - IV -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonil
$. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.;
Hia. V.
Ml. V. V.
tj>. Kiaya
Dr. E. Saydam
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. t V.
Zr. V.
Dr. E. Saydam Eana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 3 -— Aynen kabul.
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937 No. li kanuna tevfikan tstiklal harbi malul

Kitasi
M. M. V. Lv. I§. D. §.
2. 7. S. Hs. Me.
Nahguvan miifrezesi Al.
18. Tb. 1. Yedek Yarsu-

Isim ve §6hreti

Memleketi

Abdullah oglu Turan 323 - 28
Hasan oglu Hiiseyin 28754

Mara§

6

Kemah

3

Halil Nuri oglu
Mehmet Hayri
337 - 16
Refik oglu Memduh 3001

Yanya

1

Istanbul

6

Tekaiid derecesi

bay
Mektebi tibbiyei askeriye
debboy subayi Sv. yarsubay
Mu§ jandarma birliginden tegmen

Bir subay birinci dereceden miikafat istihkaki
>
» iiQuncii dereceden
»
»
Iki subay altinci dereceden miikafat
»
Yekun

- 5
lerine mahsus 20. para miikafati subay cetveli
Mukafat
derecesi

Miikafat
miktan
Lira

Miilahazat
Sag goziinden raddiliikse katarakt.

300

Istiklal savagmda donmadan sol ayagi kesilerek
6 - 1 -1936 T. ve 95 sayili kararile.
1/B

Kanmtaym
v

600
Istiklal savagmda yaralanma sonunda daimi ruhi ve akil hastaligi malulii manyayi inhitati einneti ve cerhai nariyei kihif.

1/A

1 200

1/C

300

Istiklal saya§mda yaralanma sonunda harabiyeti azmiye ve mafsaliye ve iltisaki mafsal.

1 X 1200 = 1200 Lira
IX
600 = 600 Lira
2 X 300 = 600 Lira
2 400

( 9. Sajrrai : 23f )
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937 No. li kanuna gore (Istiklal harbi malul

Sira
No.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kitasi

Isim ve §6hreti

41. Tiim. hiicum taburu
2. Bl. erlerinden
1. Turn, istihkam Bl. Eri

Gani oguUarmdan Eyyiib oglu Ismail D. 307
Kara Memed oguUarmdan Ahmed oglu Memed D. 315
AL 61. Tb. 3. Bl. 1 erlerin- Kasap oguUarmdan Ali oglu
den
Mustafa D. 315
Al. 37. Tb. 3. Bl. 11. ga- Kadir ogularmdan Kadir oglu
vu§u
Ahmed 1). 308
Kuvayi
milliye Tarsus Abaci ogularmdan
Durmus.
gurubu Bozkurt boliigii Og. Abdurrahman D. 301
erlerinden
Kuvayi milliye Adana te- Siileyman oglu Memed D. 308
dip kuvveti erlerinden
Kilis havalisi kuvayi mil- Hast
oguUarmdan Mustafa
liye erlerinden
Og. Memed D. 317
Al. 143. Tb. 3. Bl. 10 er- Kadir ogullanndan Ali Og.
lerinden
Ibrahim D. 305
Al. 38. Tb. 2. Bl. 3. erle- Yakup ogullanndan Osman
rinden
oglu Hiiseyin D. 313
Kuvayi milliye yildirim Hasan dede ogullanndan Imam
taburu Bl. 3. erlerinden
oglu Memed D. 314
18 Tiim. 38 No. li §inay- Biyikli ogullanndan Dursun
der bataryasmdan 3 top oglu Memed D. 315
Qavu§u
Tiim. 4. Istihkam boliigii Karaoglan ogullanndan Hasanerlerinden
oglu Osman D. 308
AL 174. Tb. 1. BL 1. Erie- Kokdayi ogullanndan Azizoglu
rinden
Yusuf D. 315
Al. 13. Tb. 3. Bl. 2. erle- Civelek ogullanndan Osmanogrinden
lu §ukru D. 315
AL 45. Tb. 3. Bl. 11. erle- Emir Hasan ogullanndan Merinden
medoglu Nuri D. 314
Al. 20. Tb. 1. Bl. 2. erle- Micik ogullanndan Alioglu lbrinden
rahim D. 307
Al. 38. Tb. 2. BL 5. erle- Qirak ogullanndan Alioglu Yurinden
suf D. 312
Tiim. 24. Al. 143. Tb. 3. Omer ogullanndan IbrahimogBl. 9. erlerinden
lu Memed D. 315
Al. 64. Tb. 1. BL 1. erle- Canikli Osman ogullanndan lbrinden
rahimoglu §evki D. 314
Kuvayi milliye Kozan Sv. Pazarci ogullanndan Musaoglu
Bl. erlerinden ,
Ahmed Hilmi D. 312
Al. 28. Tb. 2. Bl. 6. onbasi Kel ogullanndan Hasanoglu
Ali D. 313
( S. Sayisi : 237 )

Memleketi
Mecidbzii : Hisarkavak kbyiinden
Hadim : Bolat koyiinden
Gblpazan : Yenipazar (Kirka)
koyiinden
gal : Yukanseyid koyiinden
Mersin : Yanpar koyiinden

Adana : Kayalibag mahallesinde
Kilis : £aylak mahallesinde
Iznik : (jakirea koyiinden
Gorele : Oren koyiinden
G. Anteb : Tarlayicedid mahallesinden
tzmit : Siretiye koyiinden

Keskin : §edid Andakli koyiinden
Arag : Germiyas koyiinden
Vezirkoprii : Elaldi koyiinden
Havza : Qakiralan koyiinden
Sungurlu : Qulhali koyiinden
Ordu : Orta koyden
Kadirli : Yukanciyanli koyiinden
Erbaa : Karayaka (Ziydi) koyiinden
Kozan : Akgali koyiinden
Qankin : Maruf koyiinden

— 7—
lerine mahsus) 20. Efat para miikafat defteri
Dere- Miikafat
cesi
derecesi

Miikafat
miktari
Lira

Miilahazat

6

1/C

100

Istiklal savasmda

Sakaryada sol elinden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda Inoniinde sag goziinden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda Eskisehir cephesinde sol kolundan yaralanarak

6

1/C

100

Istiklal savasmda Sakaryada sag elinden yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasmda Adana mintakasinda sol bacagindan yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasmda sol bacagindan yaralanarak.

6

1/C

100

5

1/C

100

Istiklal savasmda Kilis harbinde Pulatbey miifrezesinde yaralanma neticesi sol bacakta asabi felci.
Istiklal savasmda Haymanada sag goziinden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda sag kolundan yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasmda sipere diisme neticesi sol bacagindan yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda sag yiizunden yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasmda sol elinden yaralanarak.

6

1/C

100

6

1/C

100

Istiklal savasmda sol bacagindan yaralanarak (ayak bileginde tarn iltisak ve dumur.)
Istiklal savasmda sag ayagmdan yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda sag kolundan yaralanarak.

6

1/C

100

5

1/C

100

Istiklal savasmda sol kolundan yaralanma neticesi kiiberede kazip mafsal, bilek mafsalmda yarim iltisak ve kolda dumur.
istiklal savasmda sol bacagindan yaralanarak asabi vereki felci.

3

1/B

200

6

1/C

100

6

1/C

100

5

1/C

100

Istiklal savasmda Usak cephesinde yaralanma neticesi sol bacagi kesilmistir.
Istiklal savasmda Afyon cephesinde sol elinden yaralanma neticesi elin
ve parmaklannin 7/10 vazife noksanligi.
Istiklal savasmda 25 subat 1337 tarihinde Cebelibereket Kanligegid mevkiinde Fransiziarla yapilan muharebede sol kalgasmdan yaralanarak.
Istiklal savasmda Bardiz cephesinde Ermenilerle yapilan musademe ncticesinde sag kolundan yaralanarak.
( S. Sayisi : 237 )
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Sira
No.
22
23

24
25
2G
27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Kitasi

Isim ve §6hreti

Memleketi

Okrekci ogullarindan Memedoglu Hasan D. 310
Inac, ogullarindan Mustafaoglu
Mahmud D. 311

Manavgat : Kemer koyunden

Demirci Haci Hasan ogullarindan Haliloglu Hiiseyin D. 315
Lafci ogullarindan Mustafaoglu
Hiiseyin D. 302
Hadim ogullarindan Mustafaoglu Ali Uyar D. 313
Seyit ogullarindan Alioglu Hasan D. 315
Mustafa Kizi Ayse i). 318

Boziiyiik : Inonii nahiyesinin
Yeniee mahallesinden
Diizce : Avlayan koyunden

Al. 38. Tb. 1. Bl. 2. erlerinden
Al. 132. Tb. 2. Bl. 7. erlerinden
Soma Milis Sv. takimi erlerinden
Al. 12. Tb. 1. Bl. 3. eavusu
Mugla Kuvayi milliye erlerinden

Yarali ogullarindan Ibrahimoglu Riza D. 307
Mustafaoglu Cemal Gumiisane
D. 311
Huseyinoglu Omer 1). 313

Zara : Beypmar koyunden

Tiim. 1. Sv. Al. 21. Bl. 2
erlerinden
Al. 45. Tb. 1. Bl. 2. erlerinden
Al. 38. Tb. 2. Bl. 5. erlerinden
Al. 41. Tb. 1. Bl. 1. erlerinden
Al. 5. Tb. 1. Bl. 2. erlerinden.
Al. 45. Tb. 2. Bl. 5. erlerinden
Al. 56. Tb. 2. Bl. 8. erlerinden
Kars jandarma taburunun
Gole boliigii erlerinden
Tiim. 4. Al. 42. Tb. 1. Bl.
2. erlerinden
A1.48. Tb. 2. Bl. 6. erlerinden

Abdulganioglu Memed Atila
D. 312
Bayram ogullarindan Memedoglu Memed D. 316
Mustafaoglu Hiiseyin Kol^ak
D. 313
Kaygisiz ogullarindan Memedoglu Muslim D. 312
Qoban ogullarindan Osmanoglu
Nuri D. 315
Abdul] ah oghi Ibrahim Durmus
D. 312
Giidek ogullarindan Eeeeboglu
Hilmi D. ,316
Yemenoglu Mevliid D. 315

Kor. 12. tstihkam tapuru
erlerinden
Tiim. 41. Top. Al. 41. Tb.
1. Sahra bataryasi erlerinden
14. Sv. Al. 3. makineli tiifek Bl. gii erlerinden
Al. 27. Tb. 1. Bl. 2. erlerinden
Tiim. 24. Al. 32. Tb. 1. Bl.
2. Qavu§u
Al. 7. Tb. 3. Bl. 9. erlerinden
Kuvayi milliye 4. Yilmaz
Bl. den

Memedoglu Receb Giimiil D. 311
Ahmedoglu Aliagaoglu I). 314

Hasanoglu Osman
Korkmaz
U. 311
Ismailoglu Memed Gamsiz
D. 316
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Bozkir : Sogucak koyunden

Merzifon : Hacirahat mahallesinden
Trabzon : Boztepeibala. mahallesinden
Malatya : Besni kazasi Qiftlik
koyunden

Qankin : Diimeli koyunden
Balikesir : §amli nahiyesinin
Davudlar koyunden
izmit : Kozluk mahallesinden
Mugla : TJJucami mahallesinden

Bogazliyan : Uzunlu koyunden
Amasya : Bulduklu koyunden
Unye : Kocaman koyunden
Sungurl a : Yamadisagir koyiinden
Kizilcahamam : Kasimlar
yiinden
Alaca : Qatal koyiinden

ko-

Samsun : Kavak Beybesli koyiinden
Erzurum : Dere mahallesinden
Oiresun : Yenicehisar koyunden
Niksar : Geyran koyunden

Miikafat
derecesi

Mukafat
miktan
Lira

Mulahazat

6

1/C

100

Istiklal savasinda Dumlupmar muharebesinde sag ayagmdan yaralanarak.
Istiklal savasinda Basri koyu civannda sag ayagmdan yaralanarak.

6

I/O

100

6

1/C

100

5

1/C

100

Istiklal savasinda Inonii muharebesinde istihkam yikilmasile altinda kalarak sag dizinden ma ml kalmistir.
Istiklal savasmda sag gozunden yaralanarak.

6

1/G

100

Istiklal savasinda Mangaltepe muharebesinde sag bacagmdan yaralanarak.

4

1/B

200

3

1/B

200

6

1/C

100

Istiklal savasinda Sakarya muharebesinde yaralanarak sag kol ve bacagmdan tesenniicu Me. ten.
Istiklal savasmda Kuvayi milliyede ahcj ve sueu olarak galismakta iken
dusmanin denizden attigi top mermisi misketi ile yaralanarak sag kolundan betir edilmesi.
Istiklal savasinda Sakarya muharebesinde sol ayagmdan yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasinda sol kolundan yaralanarak.

6

1/C

100

3
1

1/B
1/|$

200
200

6

1/C

100

Istiklal savasinda milli kuwetlerle Soma cephesinde Yagcilar koyiinde
sol bacagmdan yaralanarak.
Istiklal savasinda Basritepe muharebesinde eigerinden yaralanarak.
Istiklal savasmda Mug la Kuvayi milliyesinde galisirken Ay din cephesinde dusmanin aetigi grup atesi neticesinde travma yiizunden akli, ruhi
malul dustiigii.
Istiklal savasinda Kiineykoy cephesinde sag bileginden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasinda Tmztepe muharebesinde sag gozunden yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasinda Sakarya muharebesinde sol bacagmdan yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasinda Sivritepe muharebesinde sag kolundan yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasinda Beylikkoprii muharebesinde sag kolundan yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal savasinda Afyonda sag elinden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasinda Mangaltepe muharebesinde sag elinden yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda cephane nakli sirasinda bomba patlamasi ile yarala-

5

1/C

100

narak ayaklarmdan malul kalmistir.
Istiklal savasinda Mangaltepe muharebesinde agzmdan yaralanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasinda Pontos eskiyasile miisademede sol bacagmdan yaralarak.
( S . Sayisi: 237)
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Sira
No.
44
45
46
47

Kitasi
Ttim. 15. Al. 56. Tb. 3. Bl.
9. erlerinden
Al. 48. Tb. 3. Bl. 7. erlerinden
Kuvayi milliye erlerinden

Isim ve §6hreti

Memleketi

Sfileyman ogullarindan Alioglu
Memed D. 314
Neeiboglu §evki Pazar D. 308

Fenike : Saricasu koyiinden yeni Osmanli asiretinden
Amasya : Zana koyiinden

§erifoglu Memed Nuri D. 317 Gazi Anteb : Kabasakal mahallesinden
Al. 135. Tb. 3. Bl. 9. erle- Memedoglu Memis Pala D. 315 Qumra : Akviran nahiyesinden
rinden
Bir erin birinci dereceden miikafat istihkaki
Uc, erin tUjuncu dereceden
»
»
Bir erin dordiincu dereceden »
»
On sekiz erin be§inci dereceden »
»
Yirmi dort erin altmci »
»
»

(S. Sayisi : 237)
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Dere- Miikafat
cesi derecesi

Miikafat
miktan
Lira

Miilahazat

5

VC

100

Istiklal savasmda Dumlupinarda sol kolnndan yaralanarak.

6

i/c

100

Istiklal savasmda Sakarya muharebesinde sag bacagmdan yaralanarak.

6

1/C

100

Istiklal svasinda Cenutdagi cephesinde sag bacagmdan yaarlanarak.

5

1/C

100

Istiklal savasmda Giizelimdagi muharebesinde sol elinden yaralanarak.

1
3
1
18
24
Yekun

X
X
X
X
X

200 = 200
2 0 0 = 600
200 = 200
100 = 1800
100 =2400

Lira
Lira
Lira
Lira
Lira

5 200

»e«

( S . Sayisi : 237)

S. Sayisi: 239
Hayvanlann bula§ia hastahklar/na kar§i mucadeleye dair
beyneltnilel mukavele ile hayvanlann, etlerin ve men§ei
hayvani olan diger mahsullerin transitine dair beynelmilel
rnukavelenin ve (Et ve et mustahzarlarmdan, taze hayvani
mahsulat ve sutten gikarilanlardan ba§ka)o!an mahsullerin
ihra? ve ithaline dair, beynelmilel rnukavelenin tasdiki
hakkinda kanun layihasi ve Hariciye ve Ziraat
encumenleri mazbatalan (1/712)

T. a
Ba§vekdlet
Kdrarlar mudiirlu§u
Sayt: 6/594

20-11

- 1937

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

Hayvanlann bulagiei hastaliklarina karsj mucadeleye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlann, etlerin ve men§ei hayvani olan diger mahsullerin transitine dair beynelmilel
rnukavelenin
ve (et ve et mustahzarlarmdan, taze hayvani mahsulat ve sutten gikarilanlardan ba§ka) olan mahsullerin ihrae, ve idhaline dair beynelmilel rnukavelenin tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince
hazirlanan ve- Icra Vekilleri Heyetince 10-11-1937 de Yiiksek Meclise arzi kararlagtinlan kanun
layihasi esbaln mucibe ve ili§iklerile birlikte sunulmu§tur.
Ba§vekil

/. tnonil

Esbabi mucibe

~!

Salgin hayvan hastaliklari, milletlerin iktisadi durumlarinda muessir amillerin ilk sirasmi i§gal
etmektedir.
Gihan iktisadi hareket ve mubadelelerinin ba§lica membalarmdan birisini teskil eden hayvan ve
mahsullerinin bir memleketten digerine nakil suretile gerek hayvanlardan hayvanlara ve gerekse
hayvanlar ve maddeleri vasitasile insanlara bula§abilen hastaliklarm intikal ve geniglemesine meydan
vermemek otedenberi milletlerin me§gul oldugu meselelerden birisidir.
Memleketlerden memleketlere sirayet edebilen hayvan salgmlarmm tahdid ve imhasmm yalniz
bir memleket teskilatmin galismasile temin edilemiyeeegini ve mucadelelerin, milletlerin miisterek
faaliyetlerile ancak semereli neticeler verebilecegini nazari dikkate alan Milletler Cemiyeti, hayvan
hastaliklari ile mucadele ve hayvan maddelerinin idhalat, ihracat ve transit esaslarmi muayyen kaidelere baglamak suretile milletler arasinda mesai te§rikini prensip olarak kabul etmistir.
Bu maksadin husulii igin 17 - Birinci te§rin -1927 tarihinde Cenevrede toplanan idhalat ve ihracata mevzu tahdidatin ref'i konferansinin hazirladigi nihai senedin birinci maddesi ile hayvan hastaliklarina karsi kuwetli bir surette mucadele igin Hiikumetlerin mesai istirakinde bulunmalari hakkinda Milletler Cemiyeti umumi heyetine yaptigi tavsiye, layik oldugu ehemmiyetle kar§ilanmi§ ve
bu mevzuun incelenmesi, maruz heyet tarafindan iktisat komitesine tevdi edilmigtir. Milletler Cemi-
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yeti iktisat komitesinin daveti ve tsvigre, Danimarka, Polonya, Yugoslavya, Fransa, Almanya, Avristurya, Italya, Ingiltere ve Brezilya Hiikumetlerinin miitehassis baytar heyetlerinin igtirakile 30 Ikinci kanun - 928, 2 - subat - 928 ve 20-23 • haziran - 928 ve 29 - mayis - 929, 5 haziran - 9°9 ve
20-26 - birinci te§rin - 930 tarihlerinde yapnan tetkik ic^imalarmda idhalat ve ihraeat yapan memleketlerin miitekabilen ve miisavi §artlar altinda miistefit olabilmeleri iqin milletlerarasi Bayfari s;hhi zabita esaslannin islah tevhidini ve bu suretla bir taraftan ihraeat yapan memleketlerde hasilat m Qogalmasinin ve hayvanlarla mahsullerinin hig bir gtigliige maruz kalmaksizin kolayca satilmasinin temini ve diger taraftan da ithalat yapan memleketlerin kendi sanayi ve halk ihtiyaglarinin istikmali igin ithalinde meebur olduklan hay van ve maddeleri vasitasile o memlekete sirayeti miimkun
hastaliklardan korunmalarmm emniyet altma alinmasini istihdaf eden mu§terek Baytari zabita esaslari tesbit edilmis, ve:
1) Hayvanlann sari hastaliklarina kar§i miieadele,
2) Hayvanlann, etlerin ve men§ei hayvan! olan diger mahsulatin transiti,
3) E t ve et miistahzarati, taze hayvani mahsulat ve siitten cjkarrlanlardan) baska men§ei hayvani olan mahsulatin ihrac. ve ithali.
Mevzulari iizerinde tertib edilen raporlara miisteniden Milletler Cemiyeti iktisat komitesince iic.
par^adan ibaret olraak iizere beynelmilel bir baytari itilafname projesi tanzim ve 35 nci igtimada kabul edilerek umumt heyete sunulmus. ve umurai heyetge de tedkik edilmek iizere biitiin milletlere
ve bu meyanda 26 - temmuz - 1931 tarihinde Tiirkiye Cumhuriyeti
Hiikumetine gonderilmigtir.
Tiirkiyenin bilhassa canli hayvan ve hayvan maddeleri ihraeat yapan bir memleket olmasina binaen ehemmiyetle dikkat ve tetkik nazarina alinan her iic. baytari mukavelenin hayvan ve maddelerinin
ihrac. ve ithalile intikal edebilen salginlan tahdid ve imhaya matuf olan ve milletler arasinda mesai
tegrikini formiil altma aim is, bulunan hiikiimlerin, teknigin icab ve prensiblerinden miilhem ve
istihdaf edilen gayeye kafil oldugu gorulmii§ ve 23 - subat - 1935 tarihinde on iic. hiikiimet tarafmdan imza edilen ve Milletler Cemiyetinee 15 - §ubat - 1936 tarihine kadar diger Devletler hesabma imzaya agik brrakilan her iiq mukavelenin Icra Vekilleri Heyetinin 1 - §ubat - 1936 tarihl ve 3969 sayili kararnamesine tevfikan hiikiimetimizee de imzasi tasvib edilmi§tir.
Hayvanlann sari hastaliklarina kargi miicadeleye dair beynelmilel mukavele, hayvanlann, etlerin
ve men§ei hayvani olan diger mahsulatin transitine dair beynelmilel mukavele, (et ve et miistahzarati, taze hayvani mahsulat ve siitten cjkanlanlardan baska mensei olan mahsulatin ihrac. ve
ithaline dair beynelmilel mukavelelerinin kanuniyetlerinin tasdiki hakkinda tanzim kilinan layihasi
Yiiksek Meclise sunuldu.

( S. Sayisi : 239 )
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Hariciye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye enciimeni
Ekas No. 1/712
Karar No. 17

21 -IV -1937

Yuksek Reislige
20 §ubat 1935 tarithinde Cenevrede tanzim
ve 1 s,ubat 1936 tarihli ve 3969 numarali Icra Vekilleri Heetyi kararile tasvib ve imza edilmi§ olan
(Hayvanlarin bula§ic,i hastaliklarina karsi iniicadeleye dair Beynelmilel inukavele) ile (Hayvanlarin, etlerin ve mensei hayvani olan diger mahsullerin transitine dair Beynelmilel mukavele)
ve (Et ve e£ mustabzarlarindan, taze ihayvani
mansulat ve siitten cikanlanlardan baska mens, ei hayvani olan mahsullerin ihrag ve ithaline
dair Beynelmilel inukavele) nin kanuniyetlerinin tasdiki zamminda Hariciye vekilligince hazirlanrb Basvekaletin 20 s,ubat 1937 tarihli ve
6/594 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi Enciiimenimizin 16 - IV -1937
tarihli toplantisinda Hariciye vekaleti namma
Nebil Bati nazir oldugu ihalde tetkik ve imiizakere

edildi.
Ecibaibi mucibede verilen tafsilat iiezrine oereyan eden muzakere isbu kanunun aynen kaibuliinii ieab ettiren bir neticeye iktiran etonis. ise de
tamamile teknik ve Ibaytari bir mahiyette olan
isbu keyfiyetin ibir kerede Ziraat enciimenince gorulmesi faydali olacagi miitalea kilinmis olmakla
isbu noktanin Yuksek takdirinize a m Eneiimenee
itakarrur etmis, ve aynen kabul edilen kanun laiyliasi Yiiksek Katiniza sunulmu§tur.
Ha. En. Rs.
M. M. N.
Ka.
Tralbozn
Kastamonu
Kastamonu
Hasan Saka
§>. llden
$. llden
t^mir
Nigde
Kiitahya
Kdmil trdelp H. R. Gurpvmr Halil Mentese
Erzurum
Kocaeli
Bolu
S. Yigit
Pertev Demirhan H. C. Qambel

Ziraat enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.

Ziraat enciimeni
Esas No. 1/712
Karar No. 20

5 -VI

- 1937

Yuksek Reislige
Hayvanlarin bulasici hastaliklarina karsi miicadeleye dair beynelmilel mukavele ile et, ve
mensei hayvani olan diger mahsullerin transitine dair beynelmilel mukavelenin ve( et ve et
mustahzarlarmdan, taze hayvani mahsulat ve
siitten gikarilanlardan baska) olan mahsullerin
ihrag ve ithaline dair olub 20 - II - 1935 tarihinde Cenevrede tanzim ve Icra Vekilleri Heyetinin
1 subat 1936 tarihli toplantisinda kabul ve Yiiksek Meclise sunulan ve Hariciye enciimeni mazbatasile birlikte entiimonimize havale buyurulan
kanun layihasi Bay tar U. Miidurii hazir oldugu
halde tetkik ve muzakere ohindu.
Hiikumetin esbabi mucibesinde izah edildigi
iizere, bula^ik hastaliklara karsi esasli teknik

tedbirleri goz oniinde bulunduran bu beynelmilel
mukaveleyi yerinde bulan encumenimiz mukavelede esasa aid olmamak iizere bazi terciime
tashihleri yapmis ve layihayi aynen kabul etmistir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yuksek Reislige sunulur.
Ziraat E. Reisi
Izmir
R. Koker
Seyhan
F. Draman
Balikesir
R. Selguk
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M. M.
Manisa
Y. Ozey

Bolu
Bolu
/. H. TJzmay

Bolu
M. Dagdemir

Kirsehir
A. R. Esen

Konya
C. Tekin

Bolu
S. Outer

HtlKtfiMETlN T E K L t F l
Hayvanlarm bulasiai hastahklanna
karsi mucadeleye dair beynelmilel mukavele ile hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan diger mahsiillerin transitine dair beynelmilel mukavelcnin
ve (et ve et mustahzarlarmdan, taze hayvam mulisilldt ve siitten gikanlanlardan
baska) olan mahsilllerin ihrag ve ithaline dair beynelmilel mukavelenin kabul ve tasdikina
miiledair
kanun
Idyihast
1M3ADDE 1 — 20 subat 1935 tarihinde Cenevrede tanzim ve 1 subat 1936 tarihli ve 3969 sayili Icra Veklleri Heyeti kararile tasvib ve imza
edilmis olan hayvanlarm bulasici hastaliklanna karsi miicadeleye dair beynelmilel mukavele
ile hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan
diger mahsullerin transitine dair beynelmilel
mukavelenin ve (et ve et miistahzarlarmdan,
taze hayvani mahsiilat
ve siitten gikarilanlardan) ba§ka men§ei hayvani olan mahsiillerin
ihrag ve ithaline dair olan beynelmilel mukavelenin kanuniyetleri tasdik edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun

nesri

tarihnden

muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hukiimlerinin icrasma Adliye, Maliye, Giimriik ve inhisarlar Hariciye, Iktisad ve Ziraat vekilleri memurdur.
10-11-1937
Bis. V.
Ajd. V.
M. M. V.
/. Inonii
S. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ml. V.
S. Kay a
Dr. T. R. Aran
F. Agrah
Mi. V.
Na. V.
Ik. V.
$. Ankan
A. (Jetinkaya
C. Bayar
S. t. M?r V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam
Rana Tarhan Muhlis Erkmen
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- 6 HAYVANATIN SARl HASTALIKLARINA KAR§I MttCADELEYE DAlR BEYNELMlLEL MUKAVELE
Avusturya Federal Reisi, Sa Majeste Belgikalilar Kirali, Sa Majeste Bulgarlar Kirali, Ispanya Cumhuriyeti Reisi, Fransa Ciimliuriyeti Reisi, Sa Majeste Yunanlilar Kirali, Sa Majeste
Italya Kirali, Letonya Ciimhuriyeti Reisi, Sa Majeste Hollanda Kiralicesi, Leliistan Ciimliuriyeti
Reisi, Sa Majeste Romanya Kirali, Isvigre Federal Meelisi, Qekoslovakya Cumhuriyeti Reisi, Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi, Sosyalist Sovyet Ciimhuriyetleri Ittihadi Merkezi lera Komitesi;
Hayvanaim sari hastaliklanna karsi fasilasiz ve miitezayid miiessiriyetle miieadelenin ancak
alakadar memleketlerin miisterek faaliyetle hiisnu intag edilecegi kanaatini besleyerek;
Diger taraftan beynelmilel hayvanat ve mahsulati hayvaniye miibadeJatmi teshile matut! olan
her tesebbiisiiii programi basin da vesaiti miimkiine ile sihhi, baytari seraitin islahi ve lm meyanda daha siki beynelmilel bir tesriki mesai liizumu na miittefikan kail olarak vekil ve murahhas olmak iizere;
Avusturya Federal Reisi:
B. Emerich Pfliigl, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi miimessil, Fevkalade murahhas ve
Orta elqi.
Sa Majeste Belcjkalilar Kirali:
B. Paul Van Zeeland, Basvekil, Harieiye ve Dis ticaret bakani.
Sa Majeste Bulgarlar Kirali:
B. Nicolas Antonoff, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elgi.
Ispanya Cumhuriyeti Reisi:
B. Julio Lopez Olivan, Isvigre Federal meelisi nezdinde Fevkalfide murahhas ve Orta elqi.
Fransa Cumhuriyeti Reisi:
Doktor V. Drouin, Tanm bakanligi Bay tar servisi sefi.
Sa Majeste Yunanlilar Kirali:
B. Raoul Bibica - Rosetti, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elqi.
Sa Majeste Italya Kirali:
Prolesor C. Bisanti, Iq isleri bakanligi Baytar umumi xuiifetti^i.
Letonya Ciimhuriyeti Reisi:
B. Jules Felmans, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, tsvigre Federal meelisi
nezdfinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi.
Sa Majeste Hollanda Kiraligesi:
B. Chevalier C. Van Rapperd, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi muraWias, tsvigre Federal
/meelisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elci.
Leliistan Cumhuriyeti Reisi:
B. Titus Komarnigki, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahJias, Orta elqi.
Sa Majeste Romanya Kirali:
B. Constantin Antoniade, Milletler Meelisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elci.
Isvigre Federal Meelisi:
Doktor C. Fluckiger, Federal Baytar ofisi direktorii.
Qekoslovakya Coimihuriyeti Reisi:
B. Rodolphe Kunzl - Jizersky, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas,, Isvigre Federal meelisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elci.
Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi:
B. Gemal Hiisnii Taray, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Isvigre Federal meelisi
nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi.
Sosyalist Sovyet Ciimhuriyetleri Ittihadi merkezi icra komitesi:
B. Vladimir Potemkine, Fransa Cumhuriyeti Reisi nezdinde Fevkalade biiyiik. elgi ve vekil
ve mnrahhasi tayin etmi§lerdir.
( S. Sayisi : 239 )

Mu§aruniieyhim usuliine muvafik ve muteber gorulen selahiyetnanielerini ibrazdan sonra asagidaki ahkami kararla§tirmi§lardir:
^

Madde — 1

Yuksek Akid Taraflar liayvanlarin bulasici hastaliklarinin §ikmasina ve yayilmasma kar§i birle§ik ve tesirli bir hareket temini ic,in luzumlu te§rii ve idari tetbirler alaoaktir.
Isbu tedibirler iblhassa asagidaki ihususata matuf olacaktir:
1 - Her nevi ehli hayvanlar ile, mezbahalarm, ekarisaj atefyelerinin hayvan veya et pazarlarinin, besi yerinin, siithanelerin, hanlara, tiiccarlara ve menizllere aid ahniarin, hayvani smahsulat kullanan miiesseseler kabilinden oluib liayvan hastaliklarile mucadele ibakimindan liususi alaka
gosteren bilciimle miiesseselerin, serom istihsalinin ve ticaretinin, viriis, ve hafifletilmis, veya hafifletilmemis, inikrob zer'inin ve teshis ie,in biyolojik mustahzaratinm biitiin nakil vasitalari hayvan
bindirme ve indirme karantine istasyonlarinm nezaret ve teftis altmda bulundurulmasi,
2 - Sari liayvan hastaliklan vakalarmin tesbit ve bu gibi hastaliklarm hiikum siirdiigu mahallerin tayin edilmesi,
3 - Sari liayvan hastaliklarina karsi vikaye vemiieadele vasitalari,
4 - Hayvan nakliaytinin biitiin eskaiile ve ezciimle nakil vasitalarmin dezenfeksiyon noktasindan
intizam haline almmasi,
5 - Kabul edilen isbu tedbirlere muhalif hareket vukuunda alinacak hiikiiinler.
Madde — 2

j

Yiiksek Akid Taraflar kendi memleketlerinde halen mevcud olmadigi takdirde, birinei maddede
derpis edilen tedbirlerin icrasini temin edebilecek resmi bir baytari te§ekkiilun tesis ve idamesini
teahhiid ederler.
Bu resmi te^kilat esas itibarile a^agidaki $uabati ihtiva edecektir:
1 - Vazif esi ibilhassa a§iagidaki ihususata taalluk etmek iizere bir Devlet baytarlik servisi:
A - Bulasici liayvan fhastaliklarmin zuihur ve seyrini tesbit maksadile birinei maddede yazili mahal ve muesseselerin nezaret altmda bulundurulmasi,
B - Bulasici liayvan hastaliklarina miiteallik tedbirlerle bu hastaliklara karsi vikaye ve mucadele etmege mahsus tedbirlerin tatbiki;
C - liayvanlarin ve hayvani mahsullerin tetkiki ve muayenesi;
D - liayvanlarin menseine, sihhatine veyahud hayvani mahsullerin menseine ve sihhi sartlarn
inuvafik olduguna dair sehadetnameler itasi.
2 - Baytarlik servislerinin memurin ve miistahdeminin yetistirilmesine mahsus talim ve tedris
ve tetkikat muesseseleri; bu servislerin muntazaman galismasi igin luzumlu ilmi laboratuarlar.
3 - Yiiksek Akidleriti her birinde baytari hizmetleri; asagida yazili muntazam bir baytari teskilat i§in zaruri ve esasJi olan prensiblere gore teskil olunacaktir:
1 - Devlet baytari hizmeti, salahiyettar bir nazira dogrudan dogruya merbut mesul bir baytar sefinin idaresi altina konulmalidir.
2 - Hiikumet baytarlarinin ve bazi resmi vazifelerde tavzif edilen baytaxiarm aded ve salahiyetleri hayvan ticaretinin Qokluguna, ekilen arazinin viisatine ve hayvan yetistirmesinin eliemmiyetine gore mahdud ve muayyen sihhi mintakalara taksim edilen biitiin memleket arazisinde
sari ve miiessir baytari saglik kontroliinii temin edebilecek sekilde olmalidir.
Nezaret altina alinacak memleket hayvanlannin ehemraiyetile miitenasip miktarda anasir bulundurmalidir.
3 - Devlet baytarlan ve bazi resmi vazife ile tavzif edilen baytarlar, Hukumetin baytarlik
tahsil diplomasini veya Devletce taninmis bir baytarlik diplomasmi haiz bulunmalidirlar.
Hiikumet baytari sayilmak i^in tahsisati Hiikumet tarafindan verilmis olmak sarttir. Devlet
( S. Sayisi : 239 )
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memura olan baytarlardan maada baytarlar Devletin mesuliyeti tahtmda olmak sartile bazi baytari vazifelerle istisnaen tavzif edilebilirler.
4 - Sinrrlarda baytari kontrol, ancak Devlet baytarlari veya Devletge kabul olunan baytarlar tarafindan icra olunabilir.
5 - A) Satisa ve halk istihlakine tahsis edilen etlerin muayenesi, esas itibarile, Devlet baytari servislerinin murakabesi altmdaki baytarlara tevdi olunmalidir.
B) thracata muhassas etlerin ve et miistahzaratinin baytari kontrolii, Devlet baytarlari veya
Devletge kabul olunan baytarlar tarafindan yapilacaktir.
Madde — 4
Yiiksek Akid Taraflardan her biri iki ve UQiincu maddeler ahkamma muvafik bir baytari teskilatin mevcudiyetini, teskilatin baslica evsafini telhis eden bir muhtira ile nihayet tasdik edilen suretin Cemiyeti Akvam Katibi Umumisine tevdii esnasinda teblig edecekler ve o da diger Yiiksek
Akidleri keyfiyetten haberdar edecektir.
Madde — 5
Yiiksek Akid Traflar hayvan hastaliklari beynelmilel ofisinin vasayasrndan mulhem olan ve asagida
tesbit edilen eskal ve seraite tevfikan baytari bir belleten mnntazam nesrini teahhiid ederler.
1 - Baytari belleten her ayin birinci ve 15 nci giiniinde nesredilecek ve 15 gun evvelkine aid
biitiin malumati ihtiva edecektir.
2 - Mezkur belletenler diplomatik yollara tevessiil etmeksizin merkezi baytari makamat beyninde teati edileeeklerdir.
3 - Asagida tayin edilen hastaliklar hakkinda her nevi ihsai malumati vereceklerdir. Peste Bovine (Pestis Bovum) fievre aphteuse (Aphtae epizootiae Peripneumonie contagieuse
(Pleur-pnumpania bovum contagiosa fievre charbonneuse (Anthrax) elavelee (Variola ovuum) (Rage Rabies) Morve (Malleuk) dorine (oxanthema coitale paralyticum) peste porcine (Pestis suum).
4 - Her memleket bundan baska diger hastaliklara aid ihsai veya
malumati da verebilecektir.
Baytari saglik belleten nesri tarihindeki baytari saglik vaziyetini mutlaka gostermelidir: yani
biiyiik taksimati miilkiyenin nevi ve adedi (Byalet, vilayet, kaza) belletenin nesri tarihinde hastaligm hiikiim siirdiigii komiin ve sairenin adedi ile mezkur miiddet zarfinda yeniden hastalik zuhur
eden komiin ve sairenin adedini ihtiva etmelidir.
Madde — 6
Yiiksek Akid Taraflardan birinin arazisinde peste bovine, porcine veya aviaire, Pilvre aphteuse, rage, peripneumoni contagieuse des bovides veya dourine hastaliklari zuhur edince baytar
miidurii diger Yiiksek Akidlerin baytari makamatma hastaligm zuhurunu ve mihraklanni derhal
ihbar edecektir. Bu ihbar keyfiyeti komsu Hiikumetlere ve Akid Taraflar arasmda hayvan ve hayvan -maddesi miibadelesi yapildigi ahvalde telgrafla veya telsiz telgrafla yapilmalidir.
Fazla olarak Yiiksek Akid Taraflar l.udud ' i birinci sirada bulunan kendi saglik baytari makamatindan salahiyet mintakalarinda zuhur ve inti§ar eden yukanki fikrada yazili hastaliklarm ve
bundan baska da clavet^e, ruame, tavuk kolerasinm zuhur ve inti§armi dogrudan dogruya geciktirmeksizin kar§i Taraf makamatma ihbar etmegi taleb edeceklerini teahhiid ederler. Bu ihbarlar bazi
Yiiksek Akid Taraflar arasinda yapilan ve mer'i olan iki tarafli akidlerin hukmii mahfuz kalmak
gartile miistacel ahvalde telgrafla yapilmalidir.
Madde — 7
Yiiksek Akid Taraflar atideki hususati tervic. ve teshil eylemegi teahhiid ederler:
A) Kendi memleketlerinin miiessese ve laboratuarlarma diger Akid Taraf memleketlerinin tale( S. Sayisi : 239 ) -
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be, profesor, agreje ve asistanlarinm kabulii;
B) Kendi muhtelif idari i§leri arasmda baytar memurlarmin muvakkaten mubadelesi;
G) Alakadar memleketin hususi miinasebetlerine miihim faydalar memul oldugu hallerde Yiiksek
Akid Taraflardan birinin baytari memurlarmm daimi ve muvakkat olarak diger birinin arazisinde
ifayi vazife etmesi;
D) Yiiksek Akid Taraflardan herhangi birinin memleketinde tetkikatta biilunmak veya orada cari usulleri takib etmek iizere Yiiksek Akid Taraflardan biri veya bir kagmin baytari menrarlarindan
miirekkeb tetkik heyetleri teskili ve bu babda Yiiksek Akid Taraflardan biri tarafindan vaki bir talebin kendilerine bildirilmesi halinde dogrudan dogruya miizakerata giri§ilmesi.
Madde — 8
Yiiksek Akid Taraflar, baytari servislerine mensub miidiiriyetlerin hayvanatin ve men§ei hayvani mahsulatin miitekabilen miibadelesinden tahaddiis eden baytari miiskullerden yekdigerlerile dogrudan dogruya muhabere eylemeleri hakkini tanirlar. Biitiin bu muhaberatin bir kopyesi diplomatik yol
ile teati edilir. Yiiksek Akid Taraflar hayvanatin ve men§ei hayvani mahsulatin kar§ilikli miibadelelerinden baytari miihim miiskiilat tahaddiis ettigi takdirde baytari servislerin diger Yiiksek Akid
Tarafm servislerile temasa girmelerinin teminini teahhiid ederler.
Nihai

hukilmler

Madde — 9
Ihtilaflann

halli

1 — Yiiksek Akid Taraflar arasmda i§bu mukavelenamenin tefsir veya tatbiki hakkinda her hangi bir ihtilaf tahaddiis ettigi ve bu ihtilaf diplomasi tarikile itminanbahs, bir tarzda hal ve fasledilmedigi takdirde beyn el milel ihtilaflann halli zimnmda Taraflar beyninde cari olan hiikiimlere tevfikan halledilecektir.
2- Ihtilaf iizere bulunan Taraflar arasmda bu kabil hiikiimler cari olmadig- takdirde mezkur
Taraflar ihtilafin halli zimminda hakeme veya adli tariklerden birine basvuraeaklardir. Diger
bir mahkemenin intihabi hususunda itilaf edilemedigi takdirde, saved taraflarm kfiffesi Beynelmilel Divani daimii adalet nizamnamesi esasina miiteallik 16 birinci kanun 1920 tarihli protokoliin
Akidlerinden iseler iglerinden birinin talebi iizerine ihtilafi mezkur Divana arz ve sayed Taraflar
isbu protokoliin Akidlerinden degil ise Beynelmilel ihtilafatm sureti muslihanede halli zimminda
miinakid 18 birinci tesrin 1907 tarihli La Haye mukavelesine tevfikan tesekklil etrais olan bir
hakem mahkemesine tevdi edilecektir.
Madde -— 10
Dil, tarih
Fransizca ve ingilizce metinleri ayni derecede ihticaca salih olacak olan isbu miikavelename bu
giinkii tarihi ihtiva edeeektir.
Madde — 11
Imza, tasdik
1 - Isbu mukavelename 15 subat 1936 tarihinekadar Milletler Cemiyeti azasmdan bulunan her
Devlet veyahud imza edilmek iizere Milletler Cemiyeti Konseyi tarafindan isbu mukavelenamenin
sureti kendisine tevdi edilmis olan gayri aza her Devlet namina imza edilebilir.
( S. Sayisi : 239 )

2 - I^bu mukavelename tasdik edilecektir. Tasdik olunanlar Milletler Cemiyeti umumi katibine
tevdi kilmaeak o da Milletler Cemiyeti azasmdan bulunan butiin Devletler ile bundan ewelki fikrada
zikredilen gayri aza Devletlere keyfiyeti teblig edeoektir.
Maxide — 12
Iltihak
1 - 16 suafbt 1936 dan itibaren, Milletler Cemiyeti azasmdan ibulunan her Devlet ve Milletler Ceaniyeti Meclisi tarafindan isbu mukavelename sureti kendisine tevdi edilmis olan gayri aza her Devlet mukavelenameye iltihak edebilecektir.
2 - tltihaknameler Milletler Cemiyeti umumi katibine tevdi edilecek ve o da Milletler Cemiyeti
azasmdan bulunan biitiin Devletler ile bundan ewelki fikrada zikredilen gayri aza Devletlere keyfiyeti teblig edeoektir.
Madde — 13
Meriyete girme
1 - Bes musaddak suret veya iltihakname tevdi edilince Milletler Cemiyeti Uraiumi K&tibi tarafindan bir zabitname tanzim olunaeaktir;
2 - Bu zabitnamenin musaddak bir sureti Milletler Cemiyeti Umumi katibi marifetile Milletler
Cemiyeti azasmdan bulunan Devletlerin her birine ve 11 nci maddede zikredilen gayri aza her Devfete tevdi edilecektir.
Madde — 14
1 - Isbu mukavelename 12 nci maddede zikredilen zabitname tarihinden 90 gun sonra Milletler
Cemiyeti umumi katibi marifetile tescil kilmaeak ve o tarihte meriyete girecektir.
2 - Namma sonradan bir musaddak suret veya iltihakname tevdi edilecek olan aza veya gayri
aza Devletlerden her bird hakkmda isbu vesikanin tevdii tarihinden 90 gun sonra mukavelename
meriyete ireeektir.
''

Madde — 15

1 - Isbu mukavelename, meriyet mevkiine vazmdan itibaren iki sene miiddetle muteber olacaktir.
2 - Muddetin hitammdan en az alti ay evvel mukavelenin feshini talep etmeyen Akid Taraflarca
dort senelik yeni bir devre igin meriyette kalacaktir. Ve bu hal bu suretle devam edeoektir.
3 - Fesih muamelesi Milletler Cemiyeti Katibi umumisine hitaben yazilan bir tebligname ile yapilacak ve o da Cemiyetin biitiin azasmi ve 11 nci maddede zikredilen gayri aza Devletleri keyfiyetten haberdar eyliyecektir.
Madde — 16
Mustemlekeler hmiaye altmda bulunan memleketler ilah
1 - Imza, tasdik veya iltihak esnasinda Yiiksek Akid Taraflardan birinin hilafina beyanati vukubulmadikQa mukavelename hukiimleri anm miistemlekelerile himayesi altmda bulunan memleketlerde
deniz asin arazisinde, metbuiyeti tahtina mevzu veya uzerinde kendisine bir manda tevdi edilmis
olan arazide tatbik edilmiyecektir.
2 - Bununla beraber Yiiksek Akid Taraflar, mustemlekeleri, himayeleri altmda bulunan memleketler, deniz asin arazileri metbuiyetleri hakkmdaki arazileri veya uzerinde kendilerine bdr manda
tevdi edilmiff olan arazi i§in 11 ve 12 nci maddelerde tasrih edilen §artlara tevfikan mukaveleyi
imza veya ona iltihak etmek hakkmi muhafaza ederler.
( S. Sayisi : 239 )

— 10 —
3 - Kezalik mezkur Akidler 15 nei maddede miinderig §artlar dairesinde
ayrica fesih etmek hakkini muhafaza ederler.

bunlar igin mukaveleyi

Madde — 17
1 - Tecriibe ile faydasi anlasilan bazi degisikliklerin mukavelede yaplimasi maksadile tetkik ve
tadil konferanslan icvtimaa davet oltmabilir.
2 - Bu babda, Yiiksek Akid Taraflardan laakalbesi tarafindan talep vukn bulunea, Millctler Cemi*
yeti umumi katibi marifetile bir tadil konferansi ictimaa davet edilecektir.
Isbu Akidler, teklif ettikleri degisiklikleri ve bu degisikliklerin sebeblerini muemelen izah edeceklerdir.
3 - Yiiksek Akid Taraflar, miittefikan muvafakat etmedikee mukavelenamenin meriyete vazindan
itiabren iki sene veya mutekadderm bir tadil konferansinin mesaisine nihayet verildigi tarihten itibaren en asagi dort sene geerneden bir tadil konferansinm iqlimaa davetine matuf hie. bir taleb kaibule sayan gorulmieycektir.
4 - Milletler Cemiyeti umumi katibi, Hayvan hastahklarr Beynelmilel ofisinin yardimile tadil
konferanslarcnm mesaisini ihzar edeeektir.
Tasdikan lilmaikal yukarcda zikredilen vekil ve muraihliaslar isbu mukaveleuameyi imza etmislerdir. Milletler Cemiyeti katibligi arsivlerinde bifzedilmek ve mezkur Cemiyetin azasindan Ibulunan butiin Devletler ile 11 nei maddede zikredilen gayri aza Devletlere tasdikli sureti tevdi kilinmak
uzere, bir tek niisha olarak, 20 subat 1936 da Cenevrede akid ve tanzim edilmistir.
Bulgaristan
N. Antooff,
Fransa
V. Dromn ,
ttalya
G. Bisanti,
Letonya
J. Felomans,
Hollanda (Avrupadaki Kiralieyt namina) C. Van
Lehistan
Titi'is Komarincki,
Homanya
C. Antomiade,
tsvigre
Fliichiger,
Qekoslovakya
Rodolphe Kilnzl - JtzerkJcy,

Rapperd,

MttZEYYEL BEYANAT
Sari hayvan ihastaliklarma karsi inucadele hakkindaki 20 subat 1935 tarihii beynelmilel mukavelenamenin imzasina tevessiil edilmesi esnasmda asagida vaziulimza vekil ve murahhas ttalya
Devlet baytari srhht idaresinin halen teskil edilms oldugu vaziyette, mezkur mukavelenamenin
uciincu. madde, birinci fikrasinda miindorie hiikumler muktaziyatma tevafuk eyledigini istisnai
olarak kabul ettiklerini mensuib olduklari Hukumetler namma beyan eylerler.
Tasdikan lilmekal asagidaki imza

sahibleri isbu beyannameyi

imza etmislerdir.

Milletler Cemiyeti katibligi arsivlerinde ihifzedilmek ve mezkur eemiyetin azasindan bulunan
butiin Devletler ile 11 nei maddede zikredilen gayri aza Devletlere tasdikli sureti tevdi olunniak
iizere bir tek niisha olarak 20 subat 1936 da Cenevrede akid ve tanzim edlmistir.
Bulgaristan
Fransa
ttalya
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JV. Antonoff.
V. Drotm
C. Bisanti
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Letonya
Hblanda
Lehistan
Romany a
Isvigre
(^ekoslovakya

J. Peldmans
C. Van Bappart
Titus Komamicki
C. Antomade
Fluckiger
Eodolphe Kunzl - Jzersky

HAYVANLARIN, ETLERtN VE x\iEN§El HAYVANl OLAN Dt&ER MAHSULATIN
TlNE DAlR BEYNELMlLEL MUKAVELENAME

TRANSl-

Avusturya federal Reisi, Sa Majeste Belgikalilar Kirali, Sa Majeste Bulgarlar Kirali, Ispanya
Ciimhuriyeti Reisi, Fransa Ciimhuriyeti Reisi, Sa Majeste Yunanlilar Kirali, Sa Majeste Italya Kirali, Letonya Ciimhuriyeti Reisi, Sa Majeste HoUanda Kiraligesi, Lehistan Ciimhuriyeti Reisi, Sa
Majeste Romanya Kirali, Isvigre Federal meclisi, Qekoslovakya Ciimhuriyeti Reisi, Turkiye Ciimhuriyeti Reisi, Sosyalist Sovyet Cuinhuriyetleri Ittihadi Merkezi icra komitesi;
Bir taraftan transit yeri olan memleketlerin sihhi kaygulari arasinda adilane bir muvazene
tesis etmenin sayani arzu ve luzumlu olmasma ve hayvanlarm, etlerin, mensei hayvani olan diger
mahsulatm beynelmilel ticaretinin mesru arzularina kani olduklari;
Diger taraftan, baytari zabita ve umumi hifzissihha icablarile kabili telif olmak iizere hayvanlarm, etlerin ve mensei hayvani olan diger mahsulatm transitine en buyiik serbestiyi bahsetmegi
arzu ettikleri cihetle;
Vekil ve murahhas olarak:
Avusturya Federal Reisi:
B. Emerieh Pfliigl, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi miimessil, Fevkalade murahhas ve Orta
elgi,
Sa Majeste Belgikalilar Kirali:
B. Paul van Zeeland, Ba^vekil, Hariciye ve Dis tiearet bakani.
Sa Majeste Bulgarlar Kirali:
B. Nicola Antonoff, Milletler Cemiyeti nezdinde daimi murahhas, Orta El<ji
Ispanya Ciimhuriyeti reisi:
B. Julio lopez Olivan, Isvigre Federal meclisi nezdinde fevkalade
murahhas ve Orta el§i
Fransa Ciimhuriyeti Reisi:
Doktor V. Drouin, Tarim bakanligi Baytar servisi §efi.
Sa Majeste Yunanlilar Kirali:
B. Raoul Bibica - Rosetti, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elgi.
Sa Majeste Italya Kirali:
Profesor C. Bisanti, Ig Isleri bakanligi Baytar umumi miifettisi.
Letonya Ciimhuriyeti Reisi:
B. Jules Feldmans, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Isvigre Federal Meclisi
nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi.
Sa Majeste HoUanda Kiraligesi:
B. Chvalier C. Van Rappard, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Isvigre Federal meclisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi.
Lehistan Ciimhuriyeti Reisi:
B. Constantin Antoniade, Milletler Cemiyeti nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi,
Isvigre Federal Meclisi:
Doktor G. Fluckiger, Federal baytar ofisi direktoru.
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— 12 Qekostovakya Ciimhuriyeti Reisi:
B. Rodolphe Kiinzl - Jizersky, Milletler Meclisi nezdinde Daimi murahhas, Isviyre Federal meclisi nezdinde Fevkalade murah has ve Orta elqi.
Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi:
B. Cemal Hiisnii Taray, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, tsvigre Federal Mvclisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elcjL
Sosyalist Sovyet Ciimhuriyetieri Ittihadi Mcrkezi tcra Komitesi:
B. Vladimir Potemkine, Fransa Ciimhuriyeti Reisi nezdinde Fevkalade Biiyiik elqi ve
vekil ve murahhasi tayin etmislerdir.
Mu^ariinileyh, usuliine muvafik ve muteber goriilen salahiyetnamelerini ibrazdan sonra, asagidaki ahkami kararlastirmislardir:
Madde

— 1

1 - Yiiksek Akid Taraflar, bulagici hayvan hastahklanna karsi miicadeleye dair beynelmiiel
mukavelenamenin kendi aralarinda meri bulundugu memleketlerden gikan tek tirnakli, sigir, domuz, koyun, keyi ile kiimes hayvanatinin ve bilumum hayvani mahsu latin, transit olarak gecirilmesine miisaade etmegi taahhiid ederler.
2 - Yukanki bir numarahv fikrada zikredilen hayvanlarin transit olarak sevki, transit yapan
memleket tarafindan irsalatin tcbligatim telakki etmege salahiyet verilmis baytari makamata onceden teblig edilmesine miitevakkif olub, i§bu maddenin asagidaki ahkami nazan itibare alinmak sartile miiteakib maddelerde tayin edilen sartlar dairesinde iera olunur.
Yukanda bir numarali fikrada zikredilen hayvani mahsullerin transit olarak gecirilniesi icjn
hie, bir teblig taleb edilmez.
3 - Mahree olan memlekette vebai bakarinin mevcudiyeti, transit nakliyatma miisaade oluiimamasi icin kati bir sebeb teskil eder.
Domuz vebasi, fievre aphteuse clavelee veya peripneumonie contagieuse des bovides meveud
bulundugu takdirde keyfiyet mense olan memlekette bu hastaliklar l'uayelerinin aded ve viisati
nazan itibare alinmak sartile hastaligi kapmaga miistaid hayvanlarin transit memleketi tarafindan transit suretile geeirilmesini redde muhik bir sebeb teskil edebilir.
4 - Mense olan memlekette vebai bakarinin zuhuru halinde muhtelif eenasta gevis getiren
hayvanlardan gikan et ve hayvani mahsullerin transit suretile gecirilmesi menedilebilir.
5 - Mense memleketle transit yapan memleket arasinda her hangi bir cins hayvan ve mevaddi
iizerinde (Transit talebi zamamnda) bir ithalat tieareti cari ise o cins hayvan larla mevaddinin
transit olarak gecirilmesi talebi hie. bir suretle reddedilemez.
Madde — 2
1 - Transit suretile gegirilmeleri kabul edilmek icin hayvan larla beraber bir mense ve sihhat
§ehadetnamesi gonderilecektir. Bulasici hayvan hastaliklari Beynelmiiel Ofisinin tesbit ettigi prensiplerden miilhem olaeak olan bu §ehadetname, i§bu mukavelenameye tezyil edilen niimuneye uygun olacaktir.
2 - §ehadetnameler, gerek ihrac eden ve gerekse ithal yapan memleketlerin dillerile yazilabilir.
Transit yapan memleketin baytari teskilati bu vesika muhteviyati hakkinda siipheye dustiigii
zamanlarda tercumesini istemek hakkini haiz olur.
Madde — 3
Esas itibarile hayvanlar, ancak, giibrenin ve sirayete vasita olabilecek mevaddi cikmasnu ve
sicramasmi imkansiz kilacak sekilde imal edilmis forgonlarda, nakledilebilecektir. Bu hayvanlar
nig olmazsa tehlikeli inevaddin dagilmasmi asgari hadde indireeek tertibatla miicehhez furgonlar
iginde sevkedilmelidir.
( S. Sayisi
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Madde — 4
1 - Sigir, tek tirnakli, domuz, koyun, kegi ve kiiraes hayvanlannm transit, bu kabil ticarete
acjk buliman gumriiklerden ve indirme limanlarindan yapilaeaktir. Arazisinden transit suretile mal
gegiren memleket, transit gegecek hayvanlarin sihhi vaziyetini muayene, mense ve sihhat gehadetnamelerini kontrol ve binnetice bunlari vize etmek hakkmi haizdir.
2 - Giri§ yeri olarak sec,ilmi§ noktada daimi bir kontrol hizmeti bulundugu haller istisna edilmek
sartile hududda teftise salahiyettar baytari memurlann transit ge§ecek hayvanlarin naklinden ve
miktarmdan zamanmda ve laakal muvasalatlanhdan yirmi dort saat once, haberdar edilmeleri lazim
gelir.
3 - Ikinci maddede tesbit edilen seraite uygun olmayan sevkiyat ile hudud baytarlari tarafindan
sari bir hastaliga musab oldugu tesbit edilen veya supheli gorulen hayvanlarin nakliyati ve kezalik
hasta veya gupheli hayvanlarla nakledilmis, veya temas etmis, olan hayvanlarin nakliyati, arazisinden transit suretile geQirilmi§ olan ilk devletin giri§ hudud istasyonunda geri gevrilebilir. Greri qevirme sebebi sevk evrakinda zikredilmelidir.
4 - Nakledilen hayvanlarin bulagiei bir hastaliga musab oldugu veya §upheli bulundugu miiteakib transit meraleketler hududunda bulunan baytarlar tarafindan miisahede edilirse birinci transit
memleketin hudud baytari, hayvanlarin sihhatte oldugunu ve keyfiyet men§e ve sihhat gehadetnamelerinde tesbit ve zikredilmig bulundugunu tanidigi altinci maddenin ikinci fikrasinda derpig edilen
gartlar dairesinde muameleye tabi tutulur.
Madde — 5
Transit hayvanati, ancak transit Devletin memuru olan veya bu Devletge bu hususta usulen kendisine salahiyet verilmi§ bulunan bir baytann miisaade ve kontrolii altmda indirilebilir. Bunlara su ve
yem verilmesi ve kendilerinin temizlenmesi veya her hangi bir muameleye tabi tutulmasi ancak bulunduklari furgonlarda, baytari kontrol altmda ve(zincirle kurgunlama) denilen bir usul veya ayni
teminati gosteren bagka bir metod dahilinde miimkiin olabilecektir.
Transit esnasmda zuhur eden muhtelif mahzurlan karsilamak maksadile ihracatci memleketler, nakil vasrtalannm haddi istiabisinin yapilacak nakliyat nisbetinde olmasmi, hayvanlara kafi
miktarda gida verilmesini, biitun liizumlu, ihtimamlari, ezciimle hayvanlarin her tiirlii istirabtan
korunmasmi temin edecek bilciimle tedbirleri ittihaz edeceklerdir.
5 nci maddeye zeyil:
Yiiksek Akid Taraflar nakil vasitalarmm haddi istiabisinden fazla irkabi bertaraf edecek biitiin
tedbirleri ittihaz edeceklerdir.
Gevis getiren hayvanatin ve domuzlarin irkabi esnasmda nakliyata tahsis edilen vesaitin zeminine
liizumlu olan yataklik serilmelidir. Sepet, sandik, kafes ilah.. gibi iyice kapanmis kabili nakil mahfazalar iginde yola Qikanlmamis olan canli hayvanlara uzun stirecek yollar igin bir muhafiz terfik edilmelidir. Bir muhafiz bakabileeeginden fazla hayvani uzerine alamiyacaktir. Canli hayvanat
nakliyati en seri vasitalarla ve mumkiin oldukga sureti mahsusta siirat verdirilen marsandiz trenlerile yapilmalidir.
Madde — 6
1 - Arazilerinden transit yapilan Yiiksek Akid Taraflar, bu transiti, ithal eden memleketin veya diger transit yapacak memleketlerin onceden hayvanlarm sartsiz duhuliine miisaade edeceklerine dair vuku bulaeak taahhiitlerine talik edebilirler.
2 - Vebai bakari, domuz vebasi, tavuk vebasi, fievre aphteuse, peripneumonie contagieuse des
bovides, miisahedesi halinde arazilerinden gegiren memleketler, gonderenin hesabma bulasik hayvanlari itlaf edebileceklerdir. Bu takdirde teftise istirak etmis olan baytari memurlar tarafindan tanzim edilecek bir zabit varakasi ile vaka agikga tesbit edilmelidir. Eger transit memleketlerinde mense
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toiemieketin bir baytari murahhasi bulunuyorsa itlaf ameliycsinin huzurunda yapilabilmesi icjn acilen kendisine malumat verilmelidir. Zabit varakasinm bir sureti mevzubahis memleketin transit memleketin merkezi baytari makamma gonderilecektir.
Madde — 7
Sugutulmus, dondurulmus veya suguktan maada usuller ile taze bir lialde muliafaza edilmis taze
etler ile et miistahzaratinin transite kabul edilebilmesi iyin, bunlarla beraber
ikinci maddenin
ikinci fikrasi hiikmune tevfikan tanzim edilmis bir mense ve sihhat sahadetnamesinin bulundurulmasi lazimdrr.
Madde — 8
1 - Etlerin transiti, demir yoluyle nakliyatta giimriik tarafindan kapaninis ve kursunlanmis vagonlar iginde; gemide ise kezalik giimriik idaresince kursunlatilmis kapali ve miieerred yerlerde
yapilacaktir.
2 - Et mustalizaratinm ve sarkiiteri matnulatinin transiti paket veya kapali
sandiklar iginde
dahi yapilabileeektir.
3 - Taze etlerin transiti igin kullanilan vagonlarm zemini su gegmez inaddeden olacaktir.
4 - Yiiksek Akid Taraflar, yedinci maddede zikredilen etlerin ve et miistahzaratinin transitinde
hududdaki kontrolii sadece
sehadetnamelerin muayenesine hasretmeyi teahhiid ederler. Alakadar giimriik idaresi tarafindan hamulenin muhteviyati bakimindan tahkikata liizum gdriilmedikge
vagonlarm hig bir suretle agilmasma tevessiil edilmeyecektir.
5 - Alakadar olan Yiiksek Akid Taraflar, sehadetnamelerin miimkun niertebe miistereken muayene edilmesinin tanzimine sarfi gay ret edeceklerdir.
Madde — 9
1 - Eger yedinci maddede zikredilen etlerin transiti bir veya bir kac, Yiiksek Akid Taraf arazisinden ge§er ve onlardan birinin arazisine sevkedilirse transit muamelesi, onceden miisaade almaga
vabeste degildir.
:. ,
* 2 - Yedinci maddede zikredilen et irsalati tahsis olundugu bu mukavelenin ahkanu eari olan bir
memleket tarafindan reddedilecek olursa liizumlu gordiigu her tiirlii tedbirleri almak bu memleketin hakki olmakla beraber mezkur tedbirler hie, bir veghile son transit yapan memlekete bu irsalati
gevirmek seklinde olamaz.
3 - Yedinci maddede zikredilen etlerin transiti, hakkinda
i§bu mukavelenamenin hiikiimleri
meri olmayan bir memlekete yapilacak ise Yiiksek Akid Taraflar, bu transitin kabuliinu, ithal
edici memleketin, bu etleri sartsiz olarak ithal edecegini onceden taahhud etmesine vabeste kilabilirler.
4 - Ayni teahhiid, hakkinda mukavelenamenin meri olmadigi bir transit meraleketinden de taleb
edilebilir.
Madde — 10
Yiiksek Akid Taraflar, ledelhace, sevk evraki meyamnda 7 nci maddede derpi§ edilen §ehadetname bulundurulmak gartile ayni maddede zikredilenlerden ba§kaca men§ei hayvani mahsulatm
kezalik transit olarak gecirilmesine miisaade etmegi taahhud ederler.
Madde — 11
Etlerin ve mengei hayvani diger bilumum mahsulattan sirayete vasita olabileceklerin transiti
bu nevi ticarete acjk giimriik idareleri ve tahliye limanlan vasitasile yapilacaktir. Bunlarin inti( S. Sayisi : 239 )
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habmda, buttin imkanlar nisbetinde beynelmilel ticaretin megru menafii nazari itibare almacaktir.
Madde — 12
Dort ve on birinci maddelerde zikredilen giimruk idareleri ve limanlar, sihhi hizmet ameliyatinin kafi surette ifasmi temin edecek tesisatla teghiz olunacaklardir.
Madde — 13
Yukarida derpis, edilen tedabirin kafi olmadigi tahakkuk ettigi ve bir memlekete canli hayvanlar, etler veya men§ei hayvani mahsulatin transiti netieesinde sari hayvan hastaliklari girdigi
takdirde, sari hayvan hastaliklarina men§e olan memleketlerden yapilan transit, tehlikenin mevcud oldugu muddetc,e, bu yuzden kendisine hastalik bula§mi§ olan memleket tarafmdan reddedilebilir.
Madde — 14
Yuksek Akid Taraflar, canli hayvanlann, etlerin ve men§ei hayvani maddelerin transitine mtiteallik bilumum tahdidat ve memnuiyetleri ve kezalik bu tedabirin ilgasini karsilikli ve geciktirmeden biribirlerine bildirmeyi taahhiid ederler.
Madde — 15
l§bu mukavelename hukiimlerinin hig biri bazi Yuksek Akid Taraflar arasinda aktedilmi§ veya edilecek ve hayvan ve maddeleri transitini bu mukavelenamenin hayvan ve hayvan maddelerinin transiti hakkindaki hiikumlerden daha musaid §artlarla bahsedecek olan mukavele, muahede ve itilaflara halel getirraiyecektir.
Nihai

hiikumler

Madde — 16
Ihtilaf la rin halli
1 - Yuksek Akid Taraflar arasinda isbu mukavelenamenin tefsir veya tatbiki hakkinda her
hangi bir ihtilaf tahaddiis ettigi ve bu ihtilaflar diplomasi tarikile itminanbahs bir tarzda hal
ve fasledilmedigi takdirde beynelmilel ihtilaflar in halli zimninda Taraflar beyninde cari olan
huktimlere tevfikan halledilecektir.
2 - Ihtilaf iizere bulunan Taraflar arasinda bu kabil hukiimler cari olmadigi takdirde mezkur Taraflar ihtilaf in halli zimninda hakeme veya adli tariklerden birine bas vuracaklardir. Diger bir mahkemenin intihabi hususunda itilaf edilemedigi takdirde; sayed Taraflarin kaffesi beynelmilel Divani Daimii Adalet nizamnamei esasisine miiteallik 16 birinci kanun 1920 tarihli protokoliin akidlerinden iseler, iglerinden birinin talebi iizerine, ihtilafi mezkur Divana arz ve §ayed
Taraflar isbu protokoliin akidlerinden degil ise beynelmilel ihtilafatin sureti muslihanede halli
zimninda miinakid 18 birinci tesrin 1907 tarihli La Have mukavelesine tevfikan tesekkiil etmis olan
bir hakem mahkemesine tevdi edilecektir.
Madde — 17
Dil, tarih
Fransizca ve ingilizce metinleri ayni derecede ihticaea salih
bu gunku tarihi ihtiva edecektir.
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Maddc — 18
Imza,

tasdik

1 - Isbu mukaveleiiame, 15 subat 1936 tarihine kadar Milletler Ccmiyeti azasindau bulunan
her Devlct veyabud imza edilmek iizere Milletler Cemiyeti konseyi tarafmdan isbu mnkavelenamenin sureti kendisine tevdi edilmis olan gayriaza her Devlet namina imza edileeektir.
2 - Isbu mukaveleiiame tadil edileeektir. Tasdik olunanlar Milletler Cemiyeti TJmuml Katibine
tevdi kilmaeaktir.
3 - Tasdik keyi'iyeti, ancak Yiiksek Akid Tarafm bulasici hayvan hastahklarma karsi miicadeleye dair beynelmilel mukaveleye kati tasdik veya iltihak suretile bagh bulundugu ve kendisine mezkur mukavele ile talimil edilen vecibeler meriyetine girdigi andan itibaren tekenimiil eder.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi, musaddak suretlerin tevdii keyt'iyetini Milletler Cem'iyetinin butiin azasina ve isbu maddenin birinci fikrasinda musarrah gayriaza Devletlere teblig edecek ve ayni zamanda iigiineu fikrada irac edilen sarta riayet edilip edilmemis oldugu da zikredilecektir.
Madde — 19
Iltihak
1 - 16 subat 1936 dan itibaren, Milletler Cemiyeti azasrndan bulunan her Devlet ve Milletler
Cemiyeti Meelisi tai'afnidan isbu mukaveleiiame sureti kendisine tevdi edilmis olan gayriaza her
Devlet mukavelenameye iltihak edebileeektir.
2 - Iltihaknameler Milletler Cemiyeti Umunii Katibine tevdi edileeektir.
3 - Tasdik keyfiyeti, aneak Yiiksek Akid Ta rafm bulasici hayvan hastaliklarnia karsi miieaieleye dair beynelmilel mukaveleye kati tasdik veya iltihak suretile bagh bulundugu ve kendisine mezkur mukavele ile talimil edilen vecibeler meriyetine girdigi andan itibaren tekemmul eder.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi, iltihaknamelcrin tevdi! keyfiyetini Milletler Cemiyetirnn biitun azasina ve isbu maddenin birinci fikrasinda musarrah gayriaza Devletlere teblig edecek ve ayni zamanda iieuncu fikrada irae edilen sarta riayet edilip edilmemis oldugunu da zikreyleyecektir.
Madde — 20
Meriyet e girme
1 - 18 nei maddenin iicimeii fikrasinda ve 19 neu fikrasinda gosterilen sarta uygun bes musaddak suret veya iltihaknamenin, tevdi edilinee Milletler Cemiyeti Umumi Katibi tarafmdan
bir zabitname tanzim kilmaeaktir.
2 - Milletler Cemiyeti Umumi katibi niarifetile isbu zabrtnamenin musaddak bir sureti Milletler Cemiyeti azasindau her birine ve 8 nei madde do zikredilen gayriaza her Devlete tevdi edileeektir.
Madde — 21
1 - Isbu mukavelcname, 20 nei maddede zikredilen zabitname tarihinden doksan giin sonra
Milletler Cemiyeti Umumi Katibi marifeitle teseil kilmaeaktir. 0 tarihte meriyete girecektir.
2 - Namina sonradan bir musaddak suret veya iltihakname tevdi edileeek olan aza ve gayriaza Devletlerden her biri liakkinda isbu vesikanm tevdii tarihinden 90 giin sonra mukaveleiiame
meriyete girecektir.
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Madde.— 22
Muddet, fesih
1 - lybvL mukavelename, meriyet mevkiine vazmdan itibaren, iki sene miiddetle muteber olacaktrr.
2 - Mtiddetin ihitammdan en az alti ay ewel mukavelenin feshini taleb etmeyen Akid Taraflaroa dort senelik yeni bir devre i^in meriyefcte kalacaktir. Ve bu hal bu suretle devam edeeektir.
3 - Fesih nmkavelesi, Milletler Cemiyeti Katibi Umumisine hitaben yazilan bir tebligname ile
yapilacafctir.
4 - Hayvanlarm sari hastaliklarina karsi miieadeleye dair beynelmilel
mukavelenin fesih ve
fesih keyfiyetinin muteber olmasi halinde, fesheden Yuksek Akid Taraf artik mezkur mukavelenin akidleri haricinde kalrnea isbu mukavelename o Yuksek Akid taraf a nazaran meriyeti hitam
bulacaktir.
5 - Milletler Oemiyeti Umumi Katibi, isbu mukavelenin feshi hakkindaki tebligden veya hayvanlarm sari hastaliklarina karsi miieadeleye dair beynelmilel mukavelenin feshini mutazammm
olub isbu mukavelename hakkmda ayni hukmii miistelzim bulunacak olan tebligden Milletler Cemiyetinin biitun azasini ve 18 nci maddenin birinci fikrasinda zikredilen gayri aza Devletleri haberdar edeeektir.
Madde— 23
Mlistemlekeler, himaye altinda bulunan memleketler... ilah
1 - Imza, ifcasdik veya iltihak esnasinda Yuksek Akid Taraflardan birinin, hilafma beyanati
vuku bulmadikga, isbu mukavelename hukumleri, onun miistemlekelerile himayesi altinda bulunan
memleketlerde, deniz asm arazisinde, metbuiyeti tahtina mevzu veya iizerinde kendisine bir manda tevdi edilmis olan arazide tatbik edilmeyeeektir.
2 - Bununla beraber Yuksek Akid Taraflar, mustemlekeleri, himayeleri altinda bulunan memleketl
er, deniz asin arazileri, metbuiyetleri altmdaki araazileri veya iizerinde kendilerine bir manda tevdi
edilmis, olan arazi icjn 18 ve 19 ncu maddelerde tasrih edilen sartlara tevfikan mukaveleyi imza veya
ona iltihak etmek hakkini muhafaza ecler.
3 - Kezalik mezkur Akidler, 22 nci maddede munderic, sartlar dairesinde, bunlar icjn mukaveleyi
ayriea feshetmek hakkini muhafaza ederler.
4 - Eiger hayvanlarm sari hastaliklarina karsi miieadeleye dair beynelmilel mukavele Yuksek
Akid Taraflardan biri hakkmda meri degil veya meriyeti hitam ibulmns ise isbu mukavele mezkur
Yuksek Akid Tarafin mustemlekelerile himayesi altmdaki ve deniz asm arazisinde, metbuiyeti
altinda bulunan arazide veya kendisine bir manda tevdi edilmis olan arazide tatbik edilemiyecektir.
Madde — 24
1 - Teeriibe ile faidesi anlasrlan bazi degisikliklerin mukavelede yapilmasi maksadile tetkik ve tadil konferanslari igtmaa davet olunabilir.
2 - Bu babta Yuksek Akid Taraflardan laakal besi taraf mdan taleb vuku bulunea Milletler Oemiyeti Umumi Katibi marifetile bir tadil konferansi ictimaa davet edilecektir.
Isbu Akidler, teklif ettikleri degisiklikleri ve bu degisikliklerin sebeblerini miicmelen izah
edeceklerdir.
3 - Yuksek Akid Taraflar, miittefikan muvafakat etmedik^e, mukavelenamenin meriyete vazmdan itibaren iki sene veya mutekaddem bir tadil konferansmm mesaisine nihayet verdigi taribten
itibaren en asagi dort sene gecmeden bir tadil konferansmm ictimaa davetine matuf hie, bir
taleb kabule ijiayan gorulmeyecektir.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi, Hayvan hastaliklan Beynelmilel Ofisinin yardimile tadil
konferanslarram mesaisini ihzar edeeektir.
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Tasdikan lilmekal yukarida
mislerdr.

zikredilen vokil ve

murahhaslar

isbu

mukavelenameyi

imza et-

MiUetler Ceiniyeti Katibligi arsivlerinde liif/cdilmok ve mezkur cemiyetin azasindan bulunan biitiin Devletler ile 18 nci maddede zikredilen gayri aza Devletlere tasdikli sureti tevdi kilmmak
iizere bir tek nusha olarak 20 subat 1935 te Cencvredo akid ve tanzim edilmistir.
Bulgaristan
TV. Antonoff
Fransa
V. Droum
ttalya
C. Bisanti
Letonya
J. Feltmans
Hollanda
(Avrnpadaki kiraliyet namina)
Lehistan
Titus. Komarnigki
Romanya
G. Antoniade
Isvigre
Fliiclciger
Qekoslovakya
Rodolphe Kiinz - Jizerslcy

C. Von Rappard

Qekoslovakya murahhasi, isbu mukavelenamenin imzasi esnasinda, Hukumetinin, kendi arazisinden ihayvanlarin transit suretile gegmesini onceden bir ruhsata tabi tutmak bakkindan feragat edebilecegine kail olmadigini beyan eylcr. Mumaileyh, ayni zamanda, Hukiimetinin mahfuz
tuttugu isbu hakki ihayvanlarin ve hayvani mahsulatin transitini teshile matuf olan isbu mukavclenameye esas teskil eylemekte bulunan kaidelere tevfiki hareketle, filiyatta, nriimkun oldugu kadar
liberal bir zihniyetle istimal eylemek karannda oldugunu beyan eder,

Lahika
1 — Mense ve sihhat sehadetnamesi numunesi.
Asagida vaziulimza (Devlet baytari veya Devletge tavzif edilmis olan baytarm isim ve unvani)
tarihinde (muayene tarihi hurufat ile yazilacak
Asagida einsi yazili:
Hayvani
Hayvanlari
Muayene eyledigimi ve bunlarm tamrniissihha ve her nevi sari hastaliklardan ari olduklarrain tebyin eyledigini tasdik eder.
Bundan baska, ne mense komiinde ve ne yirmikilometrelik muhit dahilindeki civar komunlerde
ve nede
Demiryollar) Bindirme mevkiine kadar gegilmis olan mahallerde kirk giindenberi hig bir cilavelee,
fievre aphteuse,
Gemi ale) Peripneumonie contagieuse, peste avioure, peste porcine meveud olmadigini dalii tasdik
eyler.
tarihinde, (tarih hurufat ile yazilacak)
de
tanzim edilmistir.
(Sifati zikredilerek baytarm imzasi)
(Soguk damga veya resmi muhur)
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- 1 9 2 — fiayvani mahsulatm menseine ve sihlii olduguna dair sehadethame liumunesi
A§agida vazhilimza (Mense Devlet baytarmin isim ve unvani)
. . . . . . .
zirde tayin ve tasrih edilen . . . . . . .
(agrrlik)
(Mallarm cinsi ve nevi)
Asagidaki alametleri tasryan:
. . . .
(Nereden gonderildigi)
den ve
»
(Sevk edenin isim ve adresi)
tarafindan
a . . . . .
.
(Namina gonderilenin isim ve adresi)
ye
(Ne vasita ile nakledildigi, gemi ile naklolundugu takdirde
geminin ismi)
sevkedilen mensei hayvani mahsulatm ciimlesinin baytari muayeneye tabi tutulmus ve itlafmdan evvel ve sonra salim oldugu tebeyyiin etmis olan hayvanattan
gikanlmis oldugunu ve bunlarm miizadi taaffiin hie. bir maddeyi ihtiva etmedigi ve gidai tufzissihha icablarma gore ihzar ve sevk edilmis bulundugunu tasdik eder.
. . . . . . . .
tarihinde, (Tarih hurufat ile yazilacak)
de
tanzim edilmis.
(Srfati zikredilerek baytarm imzasi)
(Soguk damga veya resmi nmhur)

ET VE ET MttSTAHZARATI, TAZE HAYVANl MAHSULAT VE StiTTEN giKARILANLAEDAN BA§KA) MEN§Et HAYVANl OLAN M A H S U L l T I N IHRAQ > VE iTHALlNE
DAlR OLAN BEYNELMlLEL MUKAVELENAME
Avusturya Federal Reisi, Sa Majeste Belgikalilar Kirali, Sa Majeste Bulgar Kirali, tspanya Ciimhuriyeti Reisi, Fransa Cunihuriyeti Reisi, Sa Majeste Yunanlilar Kirali, Sa Majeste Italya Kirali,
Letonya Ciimhuriyeti Reisi, Sa Majeste HollandaKiraligesi, Lehistan Cunihuriyeti Reisi, Sa Majeste Romanya Kirali, tsvigre Federal Meclisi, Qekoslovakya Ciimhuriyeti Reisi, Tiirkiye Ciimhuriyeti
Reisi, Sosyallst Sovyet Cumhuriyetleri tttihadi Merkezi tcra Komitesi;
(Et miistahzarati, taze hayvani mahsulat, siit ve siitten cjkarilan maddeler) den ba§ka hay van!
mahsulat ticaretine baytari zabita ve umumi hifzissihha ieabatile kabili telif gayet genis, bir serbestinin temini arzusile;
Vekil ve murahhas olarak:
Avusturya Federal Reisi:
B. Emerich Pfliigl, Milletler cemiyeti nezdinde Daimi mumessil, Fevkalade
ve Orta elgi,
Sa Majeste Belgikalilar kirali:
B. Paul van Zeeland, Ba§vekil. Harieiye ve di§ tiearet bakani,
Sa Majeste Bulgarlar kirali:
B. Nicolas Antonoff, Milletler cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elgi,

murahhas

Ispanya cunihuriyeti reisi:
B. Jjulio Lopez Olivan, Isvigre Federal Meclisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta el§i,
Fransa ciimhuriyeti reisi:
Doktor V. Drupin Tarim bakanligi Baytar servisi §efi.
Sa Majeste Yunanlilar kirali:
B. Raoul Vibica - Rosetti, Milletler cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elgi,
Sa Majeste Italya kirali:
Profesor C. Bisanti, lq i§leri bakanligi Baytar umum miifettisi.
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- 2 0 fjetonya Cumhuriyeti Reisi:
B. Jules Feltman, Milletler cemiyeti nezdinde Daimi murahhas tsvigre Federal Meclisi
nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi,
Sa Majeste Hollanda Kiraligesi:
B. Chevalier C. Van Rappard, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, tsvigre Federal Meclisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta el§i.
Lehistan Cumhuriyeti Reisi:
B. Titus Komarnieki, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Orta elgi,
tsvigre Federal Meclisi:
Doktor C. Fliiekiger, Federal baytar ofisi direktorii
Qekoslovakya Cumhuriyeti Reisi:
B. Rodolphe kiinzl - Jizersky, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi muraMias, Isvi§re Federal
Meclisi nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elgi,
Tiirkiye iimhuriyeti Reisi:
B. Cemal Husnii Taray, Milletler Cemiyeti nezdinde Daimi murahhas, Isvigre Federal Meclisi
nezdinde Fevkalade murahhas ve Orta elci
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Ittihadi Merkezi Icra Komitesi:
B. Vladimir Potemkine, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Fevkalade Biiyiik elcj ve vekil ve murahhas,
i tayin etmisjerdir.
Mu§arunileyhin usuliine muvafik ve muteber goriilen salahiyetnamelerini ibrazdan soma asagidaki ahkami kararlastiranslardir :
Madde — 1
Yiiksek Akid Taraflar, sari hayvan hastaliklarma karsi nriicadeleye dair olan beynelrailel mukavelenameyi tnsdik otmis olan memleketlerden cikan ve (Et ve et miistahzarati, taze hayvani mahsulat, siit've siitten Qikarilanlardan baska) asagida tasrih edilmis olan inensei hayvant mahsulat
ticaretinm serbestisini kbul ederler:
a) Deri, kurn veya tuzlanmis postekiler ve kuru kolali, tuzlu veya kireQlenmis deriler;
b) Kuru veya kaynatilmis olan ve yapisik yuniusak kinntilari olmayan boynuz, hayvan tirnagi,
pence ve alelu-mum disler;
c) Kezalik yapisik yuniusak kirmtilarindan a n kuru veya pismis kemikler ve tazyikli buhar
altinda mikroplardan temizlenmis kemik tozlari;
D) Ham kuru yiin, yiin kirmtisi tabakhanelerden gikan yiin, muhtelif hayvanlarm ham kuru
killari, (yumu§ak kil, sert kil), her nevi kuru tiiyler ve btitiin bu mahsulat torba veya gilaf iQinde balyalanmi§ olmali;
E) Variller, sandiklar iginde veya balya yapilmis. oldugu halde kuru ve tuzlu barsak, kuru
mide ve mesane;
F) Al&kadar Yiiksek Akid Taraflarca baytari usulii vikaye noktai nazanndan kafi addedilen
ba§ka her hangi bir muameleye tabi tutulmus, olan ve yukandaki be§ bentte sayilan ayni maddeler;
• Bununla beraber sigir vebasi, domuz vebasi, fievre aphteuse, clavelee ve charbon bacteridien
hastaliklan hakkinda Akid Taraflar kendi ticaretlerini a§agida gosterilmis. olan ahkamm tatbikina tabi tutabileceklerdir.
Birinci maddeye lahika:
Bu maddenin a) bendinde meveut kuru ve tuzlu tabirleri munhasiran biisbutiin kurutulmu§ veya tamamile tuzla me§bu maddeler hakkinda tatbik olunur.
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- S I Madde — 2
§ayet sigir vebasi Yuksek Akid Taraflardan' birinin arazisinde zuhur ederse diger Yuksek Akid
Taraflar sirayet tehlikesi devam ettigi miiddetQe sirayete vasita olacak hayvan aksamini ve hayvandan Qikarilan inuddetlerin ithalini men etmek hakkmi haiz olacaklardir.
Madde — 3
Yuksek Akid Taraflardan birinin arazisinde charbon baeteridien miihlik bir mahiyet aldigi,
veya muteaddid daginik hastalik membalan halinde zuhur ettigi, domuz vebasi, fievre aphteiise
yahud clavelee miihlik bir mahiyet iktisab veya miistevli bir hal arz eyledigi takdirde diger i'araflar birinei maddede yazili men§ei hayvani mahsulatin ithaline miisaade kilmmasi igin mezkur
mahsulatin ithali esnasinda isbu mukavelenameye merbut niimuneye muvafik bir me,n§e ve sihhat
§ehadetnamesi ibraz edilmesini taleb edebilirler.
Bu gehadeiname Devlet baytari veya Devletee bu i§ igin salahiyettar kilinan bir baytar tarafindan imza veya tasdik edilmelidir. Mezkur §ehadetname mahsulatin men§ei ve zararsizligi hakkinda baytari bir kontrol* ile tevsik edilmedikge verilemez.
Mahsulatm mensei olan memlekette charbon baeteridien veyahud celavelec hastaliklari hiikum mirdugii-vaMt Yuksek Akid Taraflar foirinci maddedeki mensei hayvani olan ve sirayete vasita olmaga musaid bulunan mahsulatin bu babda sureti mahsusada ruhsati haiz bulunan muesseselere dogrudan dogruya ithalini taleb edebilirler. Yuksek Akid Taraflar, mahsulatm isbu
miiesseselere nakli ve bu esyanm sanayide istimali ic.in ahkami mahsusa vazedebileeeklerdir.
Yukarida derpis edilmis olan tedbirlerin sarbon hastaligmm munferid bir sekilde hukiim. stirdugu. memleketlerde tatbikina mani olmayacagi sarahaten beyan edilir.
Madde — 4

-

-

.

«Charbon baeteridien* hastaligi siddetini attirdigi ahvalde postaki, deri, yiin, kil, yumufak ve
sert kil, kemik ve kemik tozu ithalatmdan yukanki maddede zikredilen mense ve sihhat sehadetnamesinden maada isbu hayvani mahsulatm ihracatini yapan, Devletin mesuliyeti altanda ve miiessir oldugu alakadar Yuksek Akid Taraflarca teslim edilmis olan usuller dairesinde gerek dezenfeksiyon ve gerekse viriilans taharrisi yapilmis oldugunu irae eden tasdiknameler taleb edilebilir.
Kemik tozu hakkmda charbon cersumlle imhasmi kafi derecede temin eden bir muamele mumkun
goriilmedigi takdirde hususi mukaveleye liizum hasri olacaktir.
Verilmis olan tasdiknamelerde tatbik edilen dezenfeksiyon veya taharri usulleri gayet sahih
olarak tasrih edilmelidir. Isbu tasdiknameler dezenfeksiyondan sonra nakliyat esnasmda yeni bir
bulasmanm vukubulmamasi igin ittihaz kilinan tedbirleri dahi gostereeektir.
Daimi bir baytari kontrol altmda bulunan umumi mezbahalardan gelen kamilen tuzlanmis
deri ve posteki hakkmda iicuncu maddede zikredilen mense ve sihhat sehadetnamelerini ibraz
etmek kafi gelecektir.
'"•

•*•••»

-

Madde — 5

Hayvanat ve mensei hayvani mahsulat tieareti netieesi olarak (Kuduz, dourine, peripneumonie
contagieuse dm bovid^s ve ruamdan baska ve bu gunkii tarihli sari hayvan hastahklarma karsi
miicadele beynalmilel mukavelesi mucibince sihhi belletende zirki mecburi olan) sari bir hastabk
Yuksek Akid sTTaraflardan birinin arazisinden digerinin arazisine girmis oldugu takdirde isbu
Akid Taraf tehlikenin devami miiddetince sirayete vasita olan men§ei hayvani ham maddelerin
ithalini menetmek hakkim haiz olacaklardir.
Yukanki fikrada tasrih edilmis olan hastalik lardan biri, Akid Taraflardan birinin arazisinde
tehdid amiz bir tarzda hiikiim siirerse ayni hakki haiz olacaklardir.
( S. Sayisi : -239)

_ 2 & Smai bir $ekilde

yikanmi? yiinlerin. ticareti

bu hukiimden istisna edilmistir.

Madde — 6
Limanlar^ demiryolu duraklari ve antrepolarm baytari makamatij esya ve emtiamn mecmuuha samil olarak verilmis olan tasdikname yerinc perakende suretile yeiiiden vukubulacak olan
sevkiyatta muteber olmak iizere kismi tasdikna meler verebilirler.
Esya ve emtianin mecmuuna samil olan sihhi tasdiknamenin musaddak bir suretinin kismi
t&sdiknamelere raptedilmesi taleb edilebilir,
Madde — 7
Mense ve sihhat sehadetnameleri veyahud y u k a n d a zikredilen tasdiknamelor baladaki maddelerde tasrih edilen ahkama tevafuk etmez ve bu itibarla kafi teminat irae eliuez ise ithal eden
memleketler, esyayi hudud istasyonuna geri gevirmege yahud ithalat esnasmda dezenfeksiyon veyahud da virulans arannmsma dair bir kontrol taleb etmege salahiyettardir.
Madde — 8
Yiiksek Akid Taraf lardan biri, ithalat esnasinda muktazi sehadetname veya tasdiknamelerin
verilmesinde yolsuzluklar vukuunu musahede ettigi takdirde birinci maddede sayilan mahsulatm
ithalini menedebilecek ve i'akat ayni zamanda bu suiistimallerin cezalandirilmasmi ve tekerriiriine mani olunmasmi muemmin tedabir ve miieyyideleri alabilmeleri icin alakadar Yiiksek Akid
Taraf ve Taraflari (Yani malm mensei olan memleketi, gonderildigi veya transit yapildigi memleketi) keyfiyetten haberdar edecektir. Boyle bir talebde bulunan Yiiksek Akid Taraf, alakadar memleket ve memleketlerce alinan tedbirlerin liizumlu addettigi teminati bahsetmedigi kanaatinde bulunuyorsa, mevzubahs memleketlerden neset etmis veya gonderilmis olup birinci madcede tadad edilmis bulunan mahsulatm ithalini menetmekte devam edebileeektir. Bununla beraber mezkur Yiiksek Akid Taraf, diger Yiiksek Akid Taraf veya Taraflarm, bu ticaretin tekrar
baslamasini miimkiin kilmaga ve bu hususta kendilerile miizakerata girismege matuf tekliflerini
nazari itibare almaga miiheyya bulunmalidir.
Madde — 9
Bu mukavele hiikumlerinden hie, biri, birinci maddede sayili ve mensei hayvani mahsulatm ithal ve ihraci igin bu mukavele ile tesbit edilen muamelelerden daha muvafik muamelati amade
eden ve bazi Yiiksek Akid Taraflar arasinda aktedilmis veya edilecek olup bir Yiiksek Akid Tarafin bu nevi mahsulatmm ithalat veya ihracatina tahsis edilen veya edilecek olan mukavele, muahede veya itilaflarm hiikiimlerine halel getirme yeeektir.
Nihai

hukiimler

Madde — 10
Ihtilaflarm halli
1 - Yiiksek Akid Taraf lar arasinda isbu mukavelenamenin tefsir veya tatbiki hakkmda her hangi bir ihtilaf tehaddiis ettigi ve bu ihtilaf diplomasi tarikile itminanbahs bir tarzda hal ve fasledilemedigi takdirde beynelmilel ihtilaflarm halli zimmnda Taraflar beyninde cari olan hiikumlere tevfikan halledilecektir.
2 - Ihtilaf iizere bulunan Taraflar arasinda bu kabil hukiimler meveud olmadigi takdirde
mezkur Taraflar ihtilafin halli zimmnda hakeme veya adli tariklerden birine bas vuracaklardir.
Diger bir mahkemenin intihabi hususunda itilaf edilemedigi takdirde, §ayed Taraflarm kaffesi
( S. Sayisi : 239 )
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Beynelmilel Divani Daimi Adalet nizamnamesi esasisine miiteallik 16 birinci kanun 1920 tarihli
protokoliin Akidlerinden iseler iglerinden birinin talebi iizerine ihtilafi, mezkiir Divana arz ve
sayed Taraflarin hie, biri isbu protokoliin Akidlerinden degil ise beynelmilel ihtilafatin sureti
muslihanede halli zimninda miinakid 18 birinci tesrin 1907 tarihli La Haye mukavelesine tevfikan tesekkiil etmis olan bir hakem mahkemesine tevdi edilecektir.
Madde — 11
Dil, tarih
Pransizca ve ingilizce metinleri ayni derecede ihticaca salili olacak olan isbu mukavelename bu
giinkii tarihi iktiva edecektir.
Madde — 12
Imza,

tasdik

1 - Isbu mukavelename 15 subat 1936 tarihine kadar Milletler Cemiyeti azasmdan bulunan
her Devlet veyahud imza edilmek iizere Milletler Cemiyeti konseyi tarafindan isbu mukavelenamen i i sureti kendisine tevdi edilmis olan gayriaza her Devlet namma imza edilecektir.
2 - Isbu mukavelename tasdik edilecektir. Tasdik olunanlar Milletler Cemiyeti Umumi Katibine
tevdi kimacktair.
3 - Tasdik keyfiyeti ancak Yiiksek Akid Tarafm bulasici hayvan hastaliklarina karsi miicadeleye dair beynelmilel mukaveleye kati tasdik veya itihak suretile bagli
bulundugu ve kendisine
mezkiir mukavele ile tahmil edilen vecibeler meriyete girdigi andan itibaren tekemmiil eder.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi musaddak suretlerin tevdii keyfiyetini Milletler Cemiyetinin biitun azasma ve isbu maddenin birinci fikrasrnda musarrah gayri aza Devletlere teblig edecek
ve ayni zamanda uguneii fikrada irae edilen sarta riayet edilib edilmemis oldugu da zikredilecektir.
i

.

Madde — 13
Iltihak

16 subat 1936 dan itibaren, Milletler Cemiyeti azasmdan bulunan her Devlet ve Milletler Cemiyeti Meclisi tarafindan isbu mukavelename sureti kendisine tevdi edilmis olan gayri aza her Devlet mukavelenameye iltihak edebilecektir.
2 - lltihaknameler Milletler Cemiyeti Umumi Katibibine tevdi edilecek ve o da Milletler Cemiyeti azasmdan bulunan biitun Devletler ile bundan evvelki fikrada zikredilen gayri aza Devletlere
keyfiyeti teblig edecektir.
3 - Tasdik keyfiyeti ancak Yiiksek Akid Tarafm bulasici hayvan hastaliklarma karsi miicadeleye dair beynelmilel mukavele kati tasdik veya iltihak suretile bagli bulundugu ve kendisine
mezkiir mukavele ile tahmil edilen vecibeler meriyete girdigi andan itibaren tekemmiil eder.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi iltihaknamelerin tevdii keyfiyetini Milletler Cemiyetinin
biitun azasma ve isibu maddenin birinci f rkrasinda musarrah gayri aza Devletlere teblig edecek ve ayni zamanda ugiincii fikrada irae edilen sarta riayet edilib edilmemis oldugunu da zikreyleyecektr.
Madde — 14
Meriyete girme
1 - 1 2 nei maddenin uc,iincu fikrasrnda ve 13 ncii maddenin u<juncii fikrasrnda gosterilen sarta
uygun bes musaddak suret veya iltihakname tevdi edilince Milletler Cemiyeti Umumi Katibi tarafindan bir zabitname tanzim kilmacaktir.
2-Milletler Cemiyeti Umumi Katibi ma rifetilc isbu zabitnamenin musaddak bir sureti Milletler
( S. Sayisi : 239 )
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Cemiyeftiiazasmdan her birine ve 12 nei maddedezrikredien gayri aza her Devlete tevdi edilecektir.
U

Madde — 15

1 - t$ru mukavelename 14 neii maddede zikredilen zabitname tarihinden 90 grin sonra Milletler Cemiyeti Umumi Katibi marifetile tescil kilmacaktir. 0 tardhte meriyete gireeektir.
2 - Namma sonradan bir musaddak suret veya iltihakname tevdi edilecek olan aza veya gayri aza
Devletlerden her biri hakkinda isbu vesikanm tevdi tarihinden 90 giin sonra mukavelename meriyete gireeektir.
Madde — 16
I"'

Muddet, fesih

1 - I^jbii mukavelename meriyete mevkiine vazmdan itibaren iki sene muddetle muteber olaeaktir.
2 - Miiddetdn hitammdan en az alti ay evvel mukavelenin feshini taleb etmeyen Akid Taraflarea dort senelik yeni bir devre igin meriyette kalacaktir. Ve bu hal bu suretle devam edecektir.
3 - Fesih muamelesi Milletler Cemiyeti Katibi Umumisine hitaben yazilan bir tebligname ile yapilaeaktir.
4 - Hayvanlarin sari hastaliklarina karsi mucadeleye dair beynelmilel mukavelenin feshi ve fesih keyfryetinin muteber olmasi halinde fesheden Yiiksek Akid Taraf artik mezkur mukavelenin
Akitleri haricinde kalinca isbu mukavelename o Yiiksek Akid" Tarafa nazaran meriyeti hitam bulaoaktrr.
5 - Malletler Cemiyeti Umumi Katibi, isbu mukavelenin feshi hakkindaki tebligden veya hayvanlarin sari hastaliklarina karsi mucadeleye dair beynelmilel mukavelenin feshini mutazammin okrb
isbu mukavelename hakkinda ayni hiikmii mustelzem bulunacak olan tebligden Milletler Cemiyetinin biitiin azasrai ve 12 nci maddenin birinci fikrasinda zikredilen gayri aza Devletleri haberdar
edecektir,
Madde — 17
Mustemlekeler, himaye altinda

bulunan

memleketler ilah..

1 - tmza, tasdik veya iltihak esnasinda Yiiksek Akid Taraflardan birinin, hilafina beyanati vui
kubulmadik^a isbu mukavelename hukumleri onun miistemlekelerdle himayesi altinda bulunan,
memleketlerde, deniz asiri arazisinde metbuiyeti tahtmda mevzu veya uzerinde kendisine bir manda tevdii edilmis olan arazide tatbik edilmiyecektir.
2 - Bununla beraber, Yiiksek Akid Taraflar, mustemlekeleri, himayeleri altinda bulunan memleketler, r deniz asm arazileri, metbuiyetleri altmdaki arazileri veya lizerinde kendilerine bir manda
tevdi edilmis olan arazi icin 12 ve 13 ncu maddelerde tasrih edilen sartlara tevfikan mukaveleyi
imza veya ona iltihak etmek hakkmi niuhafaza ederler.
3 - Ifezalik mezkur Akidler 16 nei maddede miinderic. sartlar dairesinde bunlar i<jin ayrica
feshetmak hakkmi muhafaza ederler.
4 - B t e r hayvanlarm sari hastaliklarina karsi mucadeleye dair beynelmilel mukavele Yiiksek
Akid Taraflardan biri hakkinda meri degil veya meriyeti hitam bulmus ise isbu mukavele mezkur
Yiiksek Akid Tarafm mustemlekelerile himayesi altmdaki ve deniz a s m arazisinde, metbuiyeti
altmda bulunan arazide veya kendisine bir manda tevdi edilmis olan arazide tatbik edilemeyeeektir.
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Madde — 18
Tadil
1 - Tecriibe ile faidesi anlasilan bazi degisikliklerin mukavelede yapilmasi maksadile tetkik ve
tadil konferanslan igtimaa davet olunabilir.
2 - Bu babda Yiiksek Akid Tarafm, laakal besi tarafindan taleb vukubulunca Milletler Cemiyeti Umnmi Katibi marifetile bir tadil konferansi igtimaa davet edilecektir.
l$bu Akidler, teklif ettikleri degisiklikleri ve bu degisikliklerin sebeblerini miicmelen izah edeceklerdir.
3 - Yiiksek Akid Taraflar, miittefikan muvafakat etmedikge mukavelenamenin meriyete vazmdan itibaren iki seneden veya mutekaddem bir tadil konferansinin mesaisine nihayet verdigi
tarihten itibaren en asagi dort seneden daha dun bir miiddet zarfinda tadil konferansmin igtimaa
davetine matuf hie, bir taleb kabule §ayan gorulmeyecektir.
4 - Milletler Cemiyeti Umumi Katibi Hayvan hastaliklan beynelmilel ofisinin yardimile tadil
konferanslarmm mesaisini hazirlayacaktir.
Tasdikan lilmekal yukan4a zikredilen vekil ve murahhaslar isbu mukavelenameyi imza etmi§lerdir.
Milletler Cemiyeti Katibligi arsivlerinde. hifzedilmek ve mezkur Cemiyetin azasmdan bulunan
biitun Devletler ile 12 nci maddede zikredilen gayri aza Devletlere tasdikli sureti tevdi kilmmak
uzere bir tek niisha olarak 20 §ubat 1935 de Cenevrede akid ve tanzim edilmistir.
Bulgaristan
N. Antonoff
Fransa
V. Drown
Italya
C. Bisanh
Letonya
J. Feldmans
Hollanda (Avrupadaki Kiraliyet namma)
Lehistan
Titus Komamicki
Romanya
C. Antoniade
tsvicre
Fliicktger
Qekoslovakya
Rodolphe Kiinz - Jteersky
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Lahika
Hayvani mahsulatm men§eine ve sihhi olduguna dair §ehadetname.
Agagida vaziiilimza (men§e Devlet baytari memurunun isim ve unvani)
edilen :
(agirlik)
(mallarm cins ve nevi)
(nereden gonderdigi) ve
(gonderenin isim ve adresi)
(malm kendisine sevk edildigi zatm veya firmanin isim ve adresi)

bervechizir

tasrih

den
tarafindan

(nakil vasrtasi, gemi ile nakledildigi takdirde geminin adi)
nakledilen mengei hayvani mahsulatm, charbon bacteridien fievre aphteyse, peste porcine veya clavelee 'nin miihlik veya miistevli bir mahiyette hukum siirmedigi bir
mmtakadan geldigini ve
dair beynelmilel mtikavelenamenin birinci maddesinde zikredilen sihhi §artlara nygun
tasdik eder.
. . . . . . . tarihinde (tarih hurufatla yazilacaktir)
. . . . . . . de tanzim kdmmigtir.
(Sanati zikredilecek baytarm imzasi).
(Soguk damga veya resmi miihur)

»m<i
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S. Sayisi: 2 4 0
Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal encumeninin
I9-IV- 1937 tarihli haftalik karar cetvelindeki 742 sayili
karannnrn UrnumT heyette muzakeresine dair takriri ve
Arzuhal encumeni mazbatasi (4/46)

19 - V -1937
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Eeisligine
Koeaeli valisi Bay Ham id tarafmdan yiiksek makammiza verilen
arzuhal iizerine Arzuhal
enciimenince ittihaz edilib 19 - IV - 1937 tarihli haftalik karar cetveline dercedilen 742 numarali
kararm, Umumi Heyette tetkik ve miizakcresini, daliili nizamnamenin 57 nci maddesinc
tevfikan
taleb ve derm saygilanini arzederim.
Yozgad mebusu
Emin Draman

Arzuhal Encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Arzuhal Encumeni
Karar No. 742
Esas No. 4/46

2 - VI -1937

Yiiksek Reislige
Koeaeli Valisi Hamid ftzkaym 163 numarali
tefsir kararmdan istifade etmesi lazmi gelecegine dair Encumenimizce verilmis olan 742 numarali ve 31 - III -1937 tarihli kararimizm Umumi Heyette miizakeresi hakkmda Yozgad
mebusu Emin Dramanm Yiiksek Makammiza
sunmus oldugu takrir Enciimenimize tevdi buyurulmakla Dahili nizamnamemizin 54 ncii maddesi hukmiine tevfikan bu mazbatamiz yazilnustir. 742 numarali kararimizda da arzedildigi
vechile Hamid, ewelce Emniyeti Umumiye miidurlugiinu ifa ettiginden ve bu miidiiriyet ile
bu gun bulundugu valilik aym derecede oldugnindan bahsile maa§mm elyevm Emniyet i§leri
umum mudiirlugune muhassas olan maas iizerinden verilmesini Meclisi Aliye miiracaatla istida
etmi§tir.
Enciimence yapilan tetkikata gore, Hamidin iM sebebe istinaden bu dileginin tervic edilmedigi anla^ilmi^trr. Bu sebeblerden biri:

Talebin 163 numarali tefsir kararma uygun
olmamasi, digeri de Hamidin Emniyet isleri
mudiirliigunde bulundugu zaman, bu dairenin
Emniyeti umumiye mudiirliigii olub, is,mdi ise
Emniyet isleri umum mudiirliigii bulunmasidir.
HalbuM; 163 numarali tefsirde: «Maaastm
tevhid ve teadiilii hakkmdaki kadro cetvelinde
tasrih edilen bir memuriyete ewelce bulunmus.
olanlar, bu kanunun nesrinden sonra ayni memuriyete veya ayni derecenin tarn muadili bir
memuriyete tayin olunduklari takdirde o derece igin tesbit edilen maaslari alrrlar. Ancak
bu maaslar eski maaslara nazaran yiiksek oldugu takdirde bunlarm eski memuriyette gegirdikleri miiddet itibarile

alinmayarak

mafevk

bir memuriyete terfi icin tekrar ayni derecede
muayyen miiddeti ikmal etmeleri lazimdir* denilmektedir.
1700 sayili Dahiliye memurlan kanunu da,
merkezde umumi miidiirleri ve vilayetlerde is©
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vaiileri Hand, derecede olarak gosterildigi gibi hi Hamid vaziyetdnde olalnlarm, yani evvelce bubu kanunun birinci maddesinin son fikrasmda lundugu bir memuriyetin derece itibarile muada, vali ve kaymakamJarm kendi derece ve ma- dili olan bir vazifeyi elyevm isjgal edib de o mea^larile umum miidiii ve fube iniidurliikleruie
memuriyete muhassas maastan dun maa§ alanlatayin kilmabOecekleri yazili bulunmaktadir. §u rm o uiemuriyet igdn tesbit edilen maa§lari tatakdire gore ayni vekalete bagli bulunan ve mamen alacaklari sarahaten yazili olmasma govekalet hakkmdaki kanunda ayni derecede ol- re Hamidin vaziyeti bu hiikme aynen tetabuk
duklan tasrih edilen bir memuriyeti bir birinin etmekte ve bu itibarla ortada tereddudu mucib
tarn muadili olarak addetmek kanuinun sarin bir cihet goriilmemekte olmasma mebni Hamihukmune tamamile muvafik goriilmekte ve esa- din dilegimin aynen tervici yani Emniyet i$leri
sen vekalette yapilan tatbikat ta bu yolda cere- umum mudurlugii icin kadroda tesbit edilen mayan etmektedir. Hamidin Emniyet isleri mudiir- a$i vilayete tayminden itibaren almasi muktazi
lugiinde bulundugu srrada bu dairenin umum
bulunmu^ ve o kakit yapilan bu tetkiki daha
mudiirluk olmadigi ve simdi ise Emniyet isleri etrafli bir surette icraya delalet etmek maksaumum miidiirlugu oldugu hakkmdaki mutaleaya
dile enciimene davet edilmis, olan Divani muhageldnce: Eaasen vekalette o zamanki niudurluk- sebat Reisi de bu talebin mevcud hukumlere uyle bu giinku XJmum mudurlugun ayni salahiyet ve gun oldugu ve Hamidin dilegi de tamamen yerinvazif e ile mucehhez oldugu beyan edilmekle berade bulundugu kanaatini izhar etmi§tir. Bu mazber, bahusus 1341 senesinde bu muduriyette bir
batamiz Umumi Heyetin takdir ve tasvibine arzmuavinlik ihdasma luzum gcsterilmesi iizerine
edilmek tizere Yuksek Reislige sunulmugtur.
o sene biitgesinin 152 nci faslmda bu muavinlik Arzuhal E. Reisi N.
M. M.
Katib
kabul edilmis, ve buna aid esbabi mucibe mazbaGiresun
Istanbul
Samsun
tasmda ise «Emniyeti umumiye mudiirlugii muFariste
Z. Karamursal M. Ula$
amelatmm kesret ve ehemmiyetine mebni buna
Istanbul
Denizli
Balikesir
bir mudiiru uniumi muavinligi ilavesi» nin ayA. Barlas
tf.
Tursan
II. Koran
nen zikredilmesi bu dairenin o zaman dahi
Siird
Sivas
Van
muduriyeti umumiye vaziyetinde oldugunu pek
AS'.
tiiisoy
A. Oz. Er.
M. Boy a
agik olarak meydana koymakta bidunmustur.
Gazi Antep
Ordu
Sivas
Zaten yukarida yazili olan tefsir kararmda daM. ijiahin
1. Qama§
Z. Btyara
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S. Sayisi: 241
2442 sayili kanunun I inci maddesinin (G) fikrasmin tefsiri
hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve iktisad, Maliye ve Butge
encumenleri mazbatalan (3/218)

T. C.
Ba§vekalet
Kararlar miidurlugu
Sayi: 6/1088

30 - III - 1936

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
2442 sayili kanunun 1 nci maddesinin 6 fikrasmin tefsiri hakkmda Maliye vekilliginden yazilan
24 - III - 1936 tarih ve 23260/7950 sayili tezkere sureti sunulmustur.
Isin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yiiksek musaadelerini dilerim.
Basvekil
/. Inonii

Maliye vekilliginin 24 - III - 1936 tarihli ve varidat

U. M. 23260/7950 sayili tezkeresi suretidir

Yiiksek Basvekalete
22 temmuz 1931 tarihli ve 1871 sayili kanunun 2 nci maddesini degistiren ve elektrik ve havagazi istihlak resmine dair olan 2442 sayili kanunun 1 nci maddesinin C fikrasinda bilumum sinai
muesseselerin elektrik istihlakati mutlak olarak resme tabi tutulmus ve D fikrasinda da biitun sinai
muesseselerin kendileri icin istihsal ettikleri elektrik ile elektrik miiesseselerinin elektrik istihsaHnden baska yerlerde kuwei muharrike olarak istihlak ettikleri elektrigm de C fikrasi hiikmiine
gore resme tabi oldugu tasrih edilmistir.
Bu hiikiimlere gore kullandiklari elektrigi ister kendisi istihsal etsin ister umumi bir sebekeden
alsin bilumum sinai muesseseler bu resme tabi tutulmuslardir.
Ancak bazi miiesseseler sozii ge^en kanunun G fikrasindaki hukmii ileri siirmiisler ve niifusu
on binden asagi olan kasabalarda olduklarindan veyahud belediye hududu haricinde bulunduklanndan bahsile gerek kendilerinin istihsal eyledikleri ve gerek umumi sebekeden alip sarfettikleri
elektrigin resimden muaf oldugunu iddia eylemirlerdir.
Arzolunan G fikrasmin ikinci bendinde, (belediyelere aid sokak ve caddeler tenvirati ile maden
oeaklarmdan ve niifusu 10000 ne kadar olan ka«; balarda elektrik sarfiyati resimden istisna edilmistir. Ancak resme tabi bir mahaldeki umumi sebekeden cereyan alan kasabalar halkin ve sinai muesseselerin istihlakati resme tabidir) denilmistir.
Bu maddedeki on bin niifus kaydile mevzu muafiyetin mutlak mi yoksa tenvirata munhasir mi
oldugu keyfiyeti tetkik edildi.
Kanun hazirlanirken Hukumet yaptigi teklifte sinai muesseselerin
istisnaiyeti hususunda bir
kayid koymus degildir. Mevcud istisna sokak ve caddelerle niifusu on bine kadar olan kasabalardaki tenvirata munihasirdir.
Iktisad enciimeni bu istisnaya (maden ocaklanni) da ilave etmistir. Su kadar ki teklifteki (tenviratta kullanilan elektrik sarfiyati) ibaresi de (elektrik sarfiyati) sekline koymus ve fakat muafiyeti mutlak surette istedigine dair esbabi mucibesinde hi§ bir ifade kullanmamistir.

Maliye Enciimeninm mazbatasmda da smai muesseselere aid muafiyet hakkmda her hangi bir
kayid yoktur.
Dahiliye Enciimeni ise Maliye Enciimenince hazirlanan ibareye bir de (Smai miiesseseler)
kaydini ilave eylemitsir. Ancak diye baslayan bu ibarenin nigin konmus oldugunu esbabi mucibelerinden sarahatle anlamak mumkiin degildir. Yalniz niifusu on binden asagi mahallerin nmumi
§ebekeden aldigi tenviratla bu kabil mahallercleki sinai miiesseselerin alelitlak bu istisnadan haric, tutuldugu ifadenin siyakmdan ve hukumlerde aranilan adalet ve miisavat kaidelerinin yardimlarindan anlasjlmaktadir. Qiinkii kanunun maksadi tesis ve miizakereleri smai miiesseselerin
her nerede olursa olsun miikellefiyetini istilzam edecek mahiyettedir. Netekim. kannnun 0
fikrasinda (Bilumum sinai miiesseselerde kuvvei nmharrike olarak istimal edilen) ; D fikrasinda
(Butiin smai miiesseselerin kendileri iein istihsal ettikleri elektrik....) vergi mevzuuna alinirken
0 fikrasinda, sirf sayfiyelere aid bir vaziyet dolayisile konulan hiikiim sirasinda sinai miiesseselerin vergiden istisnasmm kasdedilmeyeeegi kanaatindeyiz.
Bir taraftan kanim layihasmin gerek eneiimenlerdeki ve gerek Umnmi Heyetteki miizakerelerinde smai miiesseselerin alelitlak vergiye tabiiyeti mevzubahs olmus ve diger kuvvei nmharrike
ile isleyenlerin de vergiye tabi tutulmasmm teinini yolunda Hiikmnetin tetldkatta buiunmasi
arzusu izhar edilmi^tir. Bu talebelerin esasi vergi adaleti prcnsibine dayanmaktadir. Elektrikle is,leyen miiesseseler istihlak resmine tabi tutuldugu halde diger ranharrik kuvvetlerle isleyen miiesseselerin bundan istisnasi muvafik goriilmemistir. Esas
bu olduguna gore elektrikle isleyen
iki smai miiesseseden birisinin belediye hududu harieinde veyahud on binden az niifuslu bir kasabada kain buiunmasi dolayisile vergiden muaf tutulmasi ve bu yiizden maliyet bedellerinde sehirlerde kain miiesseseler alcyhine bir fark husule getirilmesi adalet prensiplerine ve kanunun tesis maksadma uygun diismeyecegi miitalea olimmaktadrr.
Kanunun tedvin maksadma gore her nerede olursa olsun smai miieseselerinin elektrik ve havagazi istihlakatinin resme tabi bulundurulacagi kasdedilmis olmasma ragmen ibarenin bn kabil
miiesseseler lehine bir mana istihracma da miisaid goriilmesinden dolayi keyfiyetin tefsiren halline
miisaade Ibuyurulmasini arzeylenm,

tktisad enciimeni mazbatasx
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Karar No. 30
Esas No. 3/218

6 - II - 1937

Yuksek Reislige
2442 sayili kanunun birinci maddesinin (G)
fikrasmm tefsiri hakkmda Maliye vekilliginden
yazilip Basvekaletten Yuksek Meelise gonderilen
tezkere eneumenimizc havale edilmekle Varidat
umum mudiirii hazir oldugu halde tetkik ve miizakere olundu.
Tefsiri istenen (G) fikrasmm ikinci bendi
olup bu bendde (Belediyelere aid sokak ve caddeler tenvirati ile madeu ooaklarmdan ve nlifusu
on bine kadar olan kasabalarda elektrik sarfiyali
resimden istisna edilmistir. Ancak resme tabi bir
mahaldeki umumi sebekeden eereyan alan kasa-

balar halkmin ve sinai miiesseselerin istihlakati
resme tabi) denilmektedir.
Kanunun Hukumet tarafindan ilk teklifinde
bu fikramn asli mevcud sokak ve caddeler ile niifusu on bine kadar olan kasabalardaki tenviratm
istisna edilmesi mahiyetinde idi. Layihanm enciimenimizde miizakeresi sirasinda bazi aza tarafindan: Niifusu on bine kadar olan kasabalarin basil basina yapacaklari tesisattan almaeak elektrigin fiati biiyiik kasabalara nazaran daima yiizdc
kirk, elli derecesinde yuksek oldugundan buralarda tenvirat harieinde kii^iik miiessesatm kulla-
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nacaklan elektrik fiati da hiq bir zaman biiyiik
kasabalarda jnuharrik kuvvet olarak sarfedilen
elefctrikten alinan fiatla kabili kiyas olamiyacagi
binaenaleyh kuc.uk kasabalar halkmi elektrigin
yalniz tenviratindan degil ayni zaananda diger
hususattaki faydalarma da alistirmak ve tesvik
etimek kastile yukarida arzedilen sekilde (6)
fikrasmin tadilen kabulii teklif edilmis ve enciimenimizce serdedilen
bu mucib
sebeb
yerinde
gorulerek
iHukumet^e de
kabuliinde mahzur goriilmemisti.
Encumenimiz
bu frkrayi kabul
ederken kanunun vergi
matrahi tayin eden diger fikralan bilhassa (D)
fikrasile bir iltibas hasil edecegini binaenaleyh
bu gibi ku§uk kasabalarda ve eivannda teessiis
eden ve kuvvei muharrikesini dogrudan dogruya
kendisi istihsal eden smai miiessesatm bu istisnadan istifade etmek isteyecegini dusiinmemisti. Esasen verilen izahata nazaran
tatbikatta
bu gibi biiyilfc miiessesatm bu istinadan istifade
talebinde bulunmadiklari da anlasilmaktadir.
Ancak Maliye vekaleti istisna fikrasmin nihayetindeki ancak ile baslayan (Resme tabi
bir mahaldeki umumi sebekeden cereyan alan
kasabalar halkmm ve smai miiesseselerin istihlakati resme tabidir) eiimelesindeki smai miiesseseler kasabalar halkmdan (ve) ile ayrildigina
gore bu miiesseseleri mutlak ve umumi olarak
istisna fikrasmm harieinde tutmakta ve miikellefiyeti
tesis eden (D) fikrasmi teyid
eden ve biitun smai miiesseselere samil bir hiikum mahiyetinde telakki etmektedir.

Halbuki! yukarida da arz ve izah ettigimiz
vechile encumenimizce istisna fikrasi hiikmii
tevsi edilirken dusumilen maksad kue.uk kasabalarm bash basina kendi istihsal
edeeekleri
elektirikin fiati biiyiik kasabalara nazaran c,ok
pahali oldugundan bu gibi vaziyetlerde ten^
virat harieinde kullanilacak kuvvei muharrikenin de biiyiik bir yekun tutmayaeagi ve ayni
istisnadan istifade etmesinde mali bir mahzur da
feulunmayacagi esasi idi. Yoksa esasen resme tabi
umumi bir sebeke denmekle istisna fikrasmin kasdettigi kueuk tesisatin (haricindeki Ibiiyiik sanatlar
kastedilmistir ki bunlar ile niifusu on bine kadar olan kasabalarm bash basma kendi mahalli
ihtiyaglan igin yaptiklan elektrik tesisati arasinda bir mtinasebet aramamak
lazimdir. Bu
miilahazata binaendir ki eneiimenimiz
fikrayi
ilk tesisindeki maksada gore tefsire liizum gormiis ve tanzim ettigi tefsir fikrasmi Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reisiige
sunmaga karar vermistir.
Ik. E. ieisi
M. M.
Katib
Tekirdag
Gfiresun
Nigde
8. Kesebir
1. Sabuncu
Dr. R. F. Talay
Afyon K.
Griimusane
Maras
B. Turker
JE. 8. Tor
K. Kusun
Zonguldak
Samsun
Konya
H. Karabacak
A. Tunalt
H. Dikmen
Aza
Aza
Aza
K. Okay
M. Boysan
R. Giires
Aza
Aza
M. KIIIQ

V. Yo$tn

Tefsir fikrasi
2442 numarali kanunun birinci maddesinin
(G)fikrasmda istihlak resminden istisna edildigi yazili (niifusu on bine kadar olan kasabalardaki elektrik sarfiyati) ciimlesi; mezkur
maddenin (D) fikrasi hiikmii ve resme talbi bir
mahaldeki umumi sebekeden alman cereyan

harig olmak iizere nufusu on bine kadar
olan yerlerde gerek halkm, gerek smai miiesseselerin tenviratta sarfettikleri
veya k u w e i
muiharrike olarak istihlak eyledikleri elektrigi
istihdaf etmektedir.
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- 4 Maliye enciimeni mazbatasi
2\ B M. M.
Maliye enctim&nd
Karar No. 37
Esas No. 3/218

3 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
Elektrik ve hava gazi istihlak resmine dair
olan 2442 sayili kanunun (G) fikrasinm itefsiri
hakkmdaki Ba^vekaletin 30 mart 1936 tarihli
ve 6/1088 sayili tezkeresi Iktisad enciiinenmee
miizakereden sonra encumenimize tevdi buyurulmustur.
Keyfiyet enciimenmizde
Maliye
vekaleti mustesari ve Sanayi umum miidiirii
bulundugu halde tetkik ve miizakere olundu.
Butiin sinai miiesseselerin kendilerinin istihsal edecekleri elektrik resme tabi olup ancak
kikjuk kasabalarda tesis edilen
sebekelerden
sinai muesseselere verileeek elektrik sarfiyati
resimden istisna edilmistir. Bunu tesis eden
cnciimen mazbatasinda da izah edildgi vecjhile
bu istisna on foinden az niifuslu yerlerde elektrik istihlakini arttirmak ve ucuzlatmak anaksadile yapilmi^tir, Fikra bu vaziyeti nisbeten

izah eder sekilde ise de enciimenimiz Iktisad encumenkiin
hazirladigi tefsir fikrasmin kaibuliinde fayda miilahaza etmistir.
Biitiin sinai muesseselerde elektirik istihlakinin tabi olacagi resim hakkmda bir layihanm
(hazirlanmakta oldugu enciimene ifade edilmis
ise de tefsir talebi diger enciimende de miizakere edileceginden o zamana kadar layiha yetisirse
dosyalarin tevhidi miimkun olacagi diisunulmiis
ve yiiksek Rleislige takdime karar verilmistir.
Katib
M). M.
Maliye En. Eeisi
Qankin
Isparta
Bayazid
M. Onsay
Kemal tfnal
Ihsan Tav
Bursa
Istanbul
Aydm
Br. 0. Kahraman A. Bayindir
Adrian
Izmir
Manisa
Diyarbekir
Kdnvil
Bursun
Tahir
Hitit
Ifuriye Oniz

But§e enciimeni mazbatasi
T. B.M. M.
Biltge encumeni
Mazbata No. 148
Esas No. 3/218

7-VI-1937

Yiiksek Reislige
2442 sayili kanunun birinei maddesinin (Gr)
fikrasinm tefsirine dair olan 30 mart 1936 tarih ve 6/1088 sayili Ba§vekalet tezkeresi Iktisad
ve Maliye enciimenleri mazbatalarile birlikte
Encumenimize verilmis, olmakla Maliye vekaleti
varidat umum mudiiru. Ismail Hakki "Olkmen
hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Tefsiri istenen husus 2442 sayili kanunun
(G) fikrasinm ikinci bendinde, niifusu on bine
kadar olan kasabalarda resimden istisna edilen
elektirik sarfiyatinin §iimul dairesinin tayinidir.
Vazn kanun bu bendin birinei fikrasinda istisnayi alelitlak belediyelere aid sokak ve caddeler
tenvirati, maden ocaklari ve niifusu on bine ka-

dar olan kasabalardaki elektirik sarfiyati diye
sarahaten zikretmistir. Bu nokta vazihdir.
Niifusu on bine kadar olan kasabalardaki sarfiyata tenvirat ile bu mahallerdeki her turlii sanayiin dahil bulundugunda §iiphe yoktur.
Yalniz bu bendin ancak ile ba§layan ikinci
fikrasmda (Ancak resme tabi bir mahaldeki
umumi §ebekeden ceryan alan kasabalar halkin m ve sinai miieseselerin istihlakati resme tabidir) denilmek suretile (ve) den sonraki kismm
nereye matuf oldugu sarih bulunmadigindan bu
nokta ihtilaf mevzuunu teskil etmektedir. Qiinkii, bu fikranin mefhumu muhalifinden umumi
sebekeden eereyan almayan ve niifusu on bine
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kadar olan kasabalardaki sinai muessesatin kendi vesaiti ile istihsal eyledikleri elektirigin dahi
resme tabi olmadigi manasi cjkmaktadir.
Halbuki, vazn kaimn niifusu on bine kadar
olan kasabalann istihsal edeeekleri cereyamn
bahaliligini nazari itibare alarak miinhasiran
buralardaki ufak sanayiin bu istisnadan istifadesini kasdetmi§tir. tstisnalarcn
kanunlarda
sarahaten zikredilmesi tabii ve ayni kanunun
(C) fikrasinda bihimum sinai miieseselerde kuvvei muharike olarak istimal edilen elketirik sarfiyati ile (D) fikrasinda biitiin sinai miieseselerin
kendileri iqin istihsal eyledikleri elektirik sarfiyatmin vergi mevzuunu te§kil edecegi sarahaten zikredildigine gore (G) bendindeki (ve) den
sonra ba^layan kismm da bir iltibasa mahal
kalmamak ve bunlarcn behemehal vergiye tabi
oldugunu ifade etmek iizere bu hususu tasrih
maksadile.yazildigi, yoksa bu hiikmiin mefhumu
muhalifi ile nufusu on bine kadar olan kasabalardaki btlumum elektirik sarfiyatma matuf bir
hukiim olarak konmadigi ve kanunun umumi

hukiimlerinden boyle bir istisnayi tecviz edeeek
bir hukiim gikarmanin da mumkun bulunmadigi alman izahattan ve mucib sebeblerle enciimenlerin mazbatalarinin tetkikinden ve eeryan
eden miizakerelerden anla§ilmakla tktisad enciimeninin hazirladigi tefsire Enciimenimizce de
i§tirak edilmi§tir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.

Reis
Burdur »
M. §. Ozkan

Rs. V.
M. M.
Isparta
Trabzon
Mukerrem tfnsal R. Karadeniz

Ka.
Istanbul
F. Oymen
Coram
E. S. Akgol
Malatya
0. Taner
Srvas
Remzi Qiner
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Balikesir
E. Adakan
Kayseri
N. Kerven
Manisa
T. Turkoglu
Sivas

R. Ba§ara

Coram
M. Cantekin
Kirklareli
#. Odill
Maras,
A. Tiridoplu

S. Sayisi:243
Mill! mudafaa vekaleti hava kisminda iicretle ?ali§an ugu§
muallimleri maa§lan hakkmdaki 2797 sayili kanuna ek
kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi 1/856
>

4».a

Ba§vekalet
Kararlar mudurlugu
Sayt : 6/1898

29 -7" - iP57

B. M. M. Yiiksek Reisligine
Milli mudafaa vekaleti hiava kisminda iicretle galisan ugus muallimlerinin maaslari hakkindaki
2797 sayili kanuna ek olarak Milli miidafaa vekillignce hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince
28 - V -1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile foirlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnonu

Esbabi mucibe
Bizde Ciimhuriyet basmdan beri tayyareci pilot olarak <jali§mata olan bir takim sivil ugucular
vardir.
Bunlar; esasen buyiik sava§la, kurtulus, sava§larinda yedek subay veya gedikli ku§iik zabit
olarak uQueuluk yapmi§, onemli odevler gormiis, ve Ciimhuriyet devrine intikal etmi§, ilistirilerek
sunulan listede adlan yazili mahdud ve belli ba§li emekdar uQUCularimtzdir.
EHmizde bagka ugucu olmadigi iqin Ciimhuriyet devrinde havaciligimizm yeniden kurulmasinda UQU§ Sgretmenligi yaparak miihim hizmetler gormii§ler ve sag kalaiilar elan bu odevlerine
devam etmektedirler.
Kurtulu^ sava§ini miiteakib, ilk devrelerde o zamanki kanuni mevzuatimiza ve usullerimizle
tegkilatrmiza gore subay veya gedikli erbas. olarak miireffeh bir ya§ayi§da istihdam imkanlari bulunmadigmdan; bunlar bizzarur iicretli sivil olarak kullanmaga ba§lanmi§ ve bir 50k noksanlar
ve eksikliklerimiz iginde istikballeri du§unulememi§ idi.
Nihayet bunlari da diisiinme sirasi gelmi§, ilk olarak yine sivil ve iicretle istihdamlanna devam ile beraber kismen olsun terfihleri igin haziran 1931 tarihinde agagida arzedilen sekilde
bir tazminat sistemi kabul edilmi§ti:
a) Vekaletle yapilan mukavele tarihinden itibaren onar sene Qalismalan,
b) On sene bitmeden arzusu ile ayrilmak isteyene Vekaletge 1 500 lira tazminat verilmesi.
e) Miideti bitmeden sakat kalan veya olenlere 3 500 lira tazminat verilmesi.
d) Miiddeti sonuna kadar bitirenlere de yine Vekaletge 4 500 lira tazminat verilmesi,
Fakat bu tazminat sistemi ihtiyarlikda kendilerini ve oliim halinde ailelerini liizumu kadar
terfih etmeyecegi anla§ilmi§ ve bunun iizerine de maa§li sivil muallim sifatile memuriyete gee,irilmeleri du§uniilmu§ ve bu maksadla da 14 - IV -1935 tarih ve 2797 sayili kanun kabul edilmisti.
Aneak bn kanunda yapilan ufak bir unutkanlik yuziinden diisunulen terfih imkaninin maalesef verilememekte oldugu kanunun ne§rinden sonra ogretmen Kazimin olumii ile meydana gikmistir.

Mesele §uchif :
Kanimda bunlarm eski hizmetleri nazan dikkate almmamigtir. Bundan dolayi da tekaiidliik
ve eytam maaglari ancak bu kanunun ne§ri tarihinden ba§Iayan hizmetlerile hesablanmaktadir.
Bu suretle; bu tarzda olenlerin yetimlerine 1683 numarali tekaiid kanununun 52 nci maddesine gore; ve hie, mesabesinde maddi bir tazminat verilmektedir.
Goruluyorki bunlan daha ziyade terfih i(dn yapilmi§ olah bu kanun; bu §eklile bundan
evvelki tazminat sisteminden qdk fena ve qdk az bir sonunc, vermektediir.
Tabiidirki bu kanunun istihdaf ettigi maksad; ewellki tazminat sisteminden daha faideli ve
daha terfih edici bir usul koymadi.
Bunlar da 4 500 lira gibi biiyiik ve toplu tazminattan bunun igin vaz ge<mii§lerdi.
Bunun boyle olusu, yalniz kanuna (Eski hizmetlerin de nazan dikkate almaeagi) hakkindaki
kaydin unutulmus, olmasmdan ileri gelmektedir.
Esasen, sivil makinist ve pilotlarm tasfiyesi maksadile 1492 sayili hava ve deniz gedikli kuQiik
zabitlerin kanuna konmus. olan 10 ncu madde (D) fikrasmda da bunlar gediklilige gegirildikleri
zaman sivil olarak hizmet ettikleri seneler dikkate alinmak suretile havaeiligimizin eski emektarlarmm terfihi prensib olarak kabul edilmis. oldugu goriilmektedir.
Ayni maksad igin cjkarilmi§ olan bu iki kanun maddelerinde prensib ihtilafi mevzubahis olmayacagi tabiidir.
Bu suretle diger bir kanunla da teyid edilmis, olan ve eski hizmetlerin mahfuziyeti prensiblerinin 2797 sayili kanuna da te§mili ile mezkur kanunun nesri tarihinden muteber addedilmesi
tabii ve zaruri goriilmektedir.
Bu maksadla bu kanuna ek olarak hazirlanan layihanm Yiiksek Meelise sunulmasma delalet ve
miisaade buyurtilmasini saygilanmla dilerim.

Butce enciimeni mazbatasi

t. B. M. M.
Biitge enciimeni
M. No. 150
Esas No. 1/856

7

-Vl-1&3?

Yiiksek Reislige
Milli Miidafaa Vekaleti hava kisminda iieretle Qalisan UQUS muallimleri maaslari hakkindaki 2797 sayili kanuna ek olarak Basvekaletin
20 mayis 1937 tarih ve 6/1898 sayili tezkeresile
Yiiksek Meelise sunulan kanun layihasi Milli
Miidafaa vekaleti Siyasi miistesan Neeib Ali
Kugiika hazir oldugu halde okundu ve konusuldu:
Kanunun teklifinden maksad 2797 sayili
kanun ile iicretleri maasa kalbedilen 6 sivil ugus
mualliminin iicretli zamanda gegirdikleri miiddetlerin de tekaiidluge mahsub edilmesinden ibarettir. Tayyareciligin bizde ilk zamanlardan beri
inkisafma uzun miiddet hizmet etmis olan bu
zatlerin terfihi maksadile teklif edildigi Hiikumetin mucib sebeblerinden anlasilan bu layiha

eneiimenimizce oldugu gibi kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.

Reis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §. Ozkan Mukerrem tfnsal R. Karadeniz
Katib
Istanbul
CJorum
Coram
F. Oymen
M. Cantekin E. Sabri Akgbl
Edirne
Kayseri
Kirgehir
Kaltahhiran
N. Kerven
M. Seyfeli
Ordu
Seyhan
H. Yoilman
Naci Eldeniz
Sivas
Yozgad
R. Ba§ara
& tcoz
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MtlKOMETlN TBKLlPt
Milli Miidafaa vekaleti hava kxsmmda ilcretle QdUsan ugus muallimlerinin maaslan hakkmdaki
2797 sayilt kanuna ek kanun layihasi
MADDE 1 — 2797 numarali kanunla maMADDE 3 — Bu kanunun hukmunu icraya
ash memur yapilan ugu§ muallimlerinin orduMilli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
da gedikli kiiciik zabitlik, yedek subaylik ve
28-V-1937
sivil tayyarecilikle gegen siiel ve sivil hizmetB*.V.
A&V.
M.M.V.
leri fili hizmetten sayilir. Harb ve ucug yip/. tnonu
#. Saracoglu
K.Oeolp
ranma zamlan; tekaud ve yetim maa§larmm
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
baglanmasmda Have olunur.
§. Kaya
§. Saracoglu
F. Agrali
MADDE 2 — Bu hiikum 2797 numarali ka- J
m. v.
Na. V.
Ik. V.
nunun negri tarihinden muteber olup o tarihS. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
ten bu kanunun negrine kadar olen ve tekaud l
8. 1. M. V.
G. t. V.
Zr. V.
olanlar hakkinda da tatbik olunur.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

»©«
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S. Sayisi: 245
Istanbul universitesinin muvazenei umumiyeye almmasma
dair olan 2467 sayih kanunun bazi maddelerinde degi§iklik
yapilmasi hakkmdaki 2928 numarah kanunun 2 nci maddesinin degi§tfrilmesine dair kanun layihasi ve But?e
encumeni mazbatasi (1/873)

z\ c.
Ba$vehMet
Kararlar rrmdurlugu
Say% : 6/1&91

5 -VI

- 1937

B. M. M, Yuksek Reisligine
2928 sayih kanunun -2 nci maddesinin degistirihnesi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan
Ve tera vekilleri Heyetinee 4/VI/1937 tarihinde Yuksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile 'birlikte sunulmu^lur.
Basvekil
/. '

Mucib sebebler
Istanbul tJmversitesi do^entleri ancak talimatnamesine tevfikan orijinal bir tez yazmak
yiaJbanci bir dile cyi sahib oldugunu isbat etmek ve mensubu oldugu ilim subesi prof esorleri huzurunda bir kollekyom gegirmak ve prof esorlerle talebe karsismda bir uiimune dersi vermek su*
retile agregasyon imtihanini gegirdikten sonra tayin edilmektedirler.
Yalniz
Darulfuniinun
Universiteye kalbinde isin miistaceliyeti dolayisile bir kisim. namzetler imtihansiz alinmis ve bunlariU imtihanlari icin iig yillik bir miiddet verilmisti. §imdi bunlardan bir §ogu bu initihanlanni
vermis bulunmaktadir. Kismi azami artik olgunluk yasina gelmis olup 55 lira asli maasi da uzun
zamandanberi almaktadirlar. Hayatlarini ilme vakfeden bu yetiskin genglerin, docentligin
son aylik kademesi olan 70 lirayi alabilmeleri1 eldeki teskilat kanunile maalesef mumkiin olamamaktadir. Bunun igin 2928 sayih kanunda gosterilen 70 liralik dogentliklere 10 aded j l a v e
edilerek buna mukabil 40 lira aylikli dogentliklerden de 10 aded tenzil ediMis, bu silfetle
dogentliklerin sayisi muhafaza
edilmistir.

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 157
Esas No. 1/873

7 -VI - 1937

Yuksek Reislige
Istanbul tlniversitesinin muvazenei umumiyeye alinmasma dair olan 2467 sayili kanunun bazi
maddelerinde degisiklik yapilmasi hakkindaki
2928 sayili kanunun 2 nei maddesinin degistirilmesine dair olup Basvekaletin 5 haziran 1937
tarih ve 6/1991 sayili tezkeresile Yuksek Meclise
sunulan kanun layihasi Maarif vekaleti namina
Yuksek tedrisat umum mudiiru. hazir oldugu
halde okundu ve konusuldu.
tlniversitede dogent olarak galisanlarm maas
olarak azami yetmis lira aldiklari ve bunlann
adedi mahdud oldugundan bu dereceye cjkabilmek icjn uzun seneler miinhal beklemek istirarmda kaldiklanni dustmen Hiikumet bu mahzuru bertaraf etmek iizere 40 lira maasli do§entlerin adedini azaltarak bunlann adedini yirmiye, 70 lira maasli do<jentlerin adedini de 30 a

(jikarmistir. Gerek Hukumetin mucib sebeblerini
ve gerek sifahen alinan izahati yerinde goren
enciimenimiz layihayi oldugu gibi kabul etmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yuksek Reislige sunulmustur.
M. M.
Katib
R. V.
Trabzon
Isparta
Istanbul
F. Oymen
M. Dnsal
R. Karadeniz
Qorum
Balikesir
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin
F. Kaltakkiran
Kayseri
Kirsehir
Malatya
N. Kerven
0. Taner
M. Seyfeli
Manisa
Maras
Mus
#. Qiloglu
T. Tiirkoglu
A. Tiritoglu
Seyhan
Yozgad
Mus
$. Ataman
8. Igoz
Nad Eldeniz

HttKtfMETlN TEKLlFt
2928 sayili kanunun 2 nci maddesinin degistiriU
meisine dair kanun
MADDE 1 — 2928 sayili kanunun ikinci
maddesinde gosterilen 70 lira maasli docentlerin
adedi 30 a gikarilmis ve 40 lira maash dagentlerin adedi de 22 ye indiiilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nefri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini Ic-

raya Kultiir ve Pinans bakanlan memurdur.
B§. V.
/. Indnii
Da. V.
Mf. V.
S. Arikan
S. I. M. V.
Br. R. Saydam

*>9<i
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Ad. V.
$. Saracoglu
H. V. V.
§. Saracoglu
Na. V.
A. Qetinkaya
G. I. V.
Rana Tarhan

6 - VI - 1937
M. M. V.
Ma. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr.V.
M. Erkmen

S.Sayisi:246
Bazi maddelerden istihlak vergisi ahnmasi hakkmdaki 2731
sayili kanunun I nci maddesinin 5 nci fikrasmin tefsiri hakkmda Ba§veUalet tezkeresi ve Gumrtik ve inhisarlar, iktisad, Maliye ve Biitge enctimenleri mazbatalan (3/257)
T. C.
Ba§vekalet
Kararlar mudurliigii
Sayi : 6/3573
*

23 - X - 1936

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

2731 sayili kanunun birinei maddesinin besinei fikrasmin tefsiri hakkmda Maliye vekilliginden yazilan 5 - VIII - 1936 tarih ve 23228/5/23037 sayili tezkere sureti sunulmustur.
Isin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yiiksek miisaadelerini dilerim.
Basvekil
/. Inonu

Maliye vekilliginin 5 - VIII - 1936 tarih ve 23228/5/23037

sayili

tezkeresi

suretidir

Bazi maddelerden almaeak istihlak vergisi hakkmdaki 2731 numarali kanunun birinei -maddesinin besinei fikrasmin (D) bendi: lastik boru ve lastikten yapilmis her nevi elektrik levazrmi (Ithalat umumi tarifesinin 444 ve (H) 558 numarasma gore giren esyanin her nevi) beher kilogrammdan
20 kurus,
Snretindedir. Fikranm parantez disinda kalan kismmda (Lastik boru ve lastikten yapilmis her
nevi elektrik levazimi) denildigi halde parantez ieindeki kismmda miikellefiyet mevzuunu genisletecek daha siimullii bir ifade ile (Tarifenin 444 ve (H) 558 numaralarma giren esyanin her nevi)
denilmistir. Bunlardan 444 numarada borudan maada levha, yaprak serit ve Qubuk, (H 558) de ise
bakir tel ve kablolarm muhtelif maddelerle teeridve teghiz edilmis olanlan da yer almaktadir.
Gumriik ve inhisarlar vekaleti, vazn kanunun maksadmi, lastikten yapilmis boru ve elektrik
levazimma maksur gormekte ve parantez igindeki kismi, bu numaralarda bulunan her nevi lastik
boru ve her nevi lastik elektrik levazimi seklinde izah etmektedir.
Her nekadar mezkur fikrada (Lastik) kelimesi zikredildigmden dolayi elektrik levazrmmm yalniz lastikten yapilmi^ olanlarmm vergi mevzuuna girdigi manasi Qikabilirse de bu ibareyi
takib
eden parantez igindeki siimullii ve mutlak ifade ile mezkur pozisyonlarda bulunan bilumum elektrik levaziminm maddei iptidaiyesi ne olursa olsun vergiye tabi tutulmasi lazim geldigi ve vazn Kanunun maksadmm da boyle oldugu netieesine varilmaktadrr.
Mezkur fikranm parantez ig ve dismdaki ibareleri ayri ayri mana ifade edecek mahiyette bulundugu gibi bu suretle ihtilaf mevzuu da oldugundan giimriik tarife kanununun 444 neii numarasmdaki esyadan lastik borudan baska lastik levha, serit ve gubugun ve (H 558) fikrasinda yazili lastikten gayri muhtelif maddelerle teerid ve teghiz edilen tel ve kablolarm da istihlak vergisine tabi
olub olmadigmin tefsiren halline miisaade buyurulmasi arzolunur,

Giimruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B M. M.
G. ve t. Enciimeni
Esas No. 3/257
Karar No. 3

23 - XT - 1936

Yuksek Reislige
2731 sayili kanunun birinci maddesinin be§inci fikrasmin tefsiri hakkmda Basvekaletin
23 te§rinievvel 1936 tarih ve 6/3572 numarali
tezkeresi enciimenimize havale edilmekle Giimruk umum mudiirii Nedim ve Varidat umum
miiduru Ismail Hakki hazir bulunduklan halde konu§uldu ve incelendi:
2731 sayili kanunun, Hiikumetge gosterilen
ve encumenlerce de kabul edilen mucib sebeblerinin ba§licalan 1935 senesi biitgesindeki yeni masraflara kar§ihk membalar bulmak ve
2458 numarali kanun ile bu kanuna ek olan
2546 ve 2583 numarali kanunlar hiikumlerini
birle§tirerek bazi maddelerdeki vergi nisbetini bir miktar arttirmak, bakirla demiri yeniden vergi mevzuuna almak maksadmdan ibarettir. Eger Giimriik ve inhisarlar vekaletinin
diigundugu gibi 2731 numarali kanunun birinci maddesinin bessinci fikrasmin (D) bendindeki yalniz (lastik boru ve lastikten yapilmi§ her
nevi elektrik levazimi) fikrasi nazari itibare
alinip yaliniz bu vasifta olanlan vergi mevzuu
telakki edersek 2583 numarali kanun zeylindeki
istihlak vergisi mevzuuna ithal edilen ve mutlak olarak (tecrid edilmi§ tel, kablo, boru ve
elektrik levazimi mamulati) tabirile giimriik
umumi tarifesi kanununun (558 H.) fikrasma
tetabuk eden bir 90k mevaddi vergi mevzuun-

dan gikarmi§ olmakla §imdiye kadar ahnmi§
olan vergilerin iadesini mucib bir vaziyet hasil etmi§ oluruz ki, bu takdirde kanunun sevkindeki birle§tirme ve nisbetlerde arttirma
maksad ve sebeblerine mugayir olarak 2583
numarali kanun zeyli tadil edilmi§ olacagmdan, encumenimiz, parantez igerisindeki umumi
izahm zikredilen kanun zeylinin tesis ettigi
D fikrasmdaki vergi mevzulanni ilk fikrajim
hususiyetinden kurtarmak ve miiesses vergi
mevzuunu itmam etmek oldugu kanaatile tarifenin* 444 ve 558 H numaralarma giren butiin
e§yanm vergi mevzuuna dahil bulundugu neticesine varmis ve miilga 2583 numarali kanun
zeylile miiesses vergi mevzuunun tadili lazimsa bunun yeni bir kanun layihasile teklifi muvafik gbriilmu§tiir.
Havalesi mucibince tktisad enciimenine tevdi edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
G. ve t. En. Rs.
M. M.
Katib
Oorum
Balikesir
Istanbul
t. Eker
#. Vraz
Aydm
Sniob
Amasya
Nafiz Akhn
TV. Golctepc
H. Orucoglu
Mardin
Seyh.an
A. $ at ana
/. Mete
Konya
Yozgad
Ekrem Pekel
Bediz

tktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Esas No. 3/257
Karar No. 20

26-1-1937

Yuksek Reislige
Bazi maddelerden almacak istihlak vergisi
hakkmdaki 2731 sayili kanunun birinci maddesinin besinci fikrasmm (D) bendinin tefsiri
hakkmda Basvekaletten Yuksek Meclise arzedi-

len tezkere Gumruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasi Giimriik umum miidiiru hazrr oldugu halde tetkik ve miizakere olundu:
Kanunda bahsi gegen (D) bendi (Lastik boru

( S. Sayisi : 246 )

ve lastikten yapilmis, her nevi elektrik levazmii)
seklinde tanzim ve ayni fikrayi izah eden parantez igindeki fikra ise (Ithalat umumi tarifesinin 444 ve 558 H numarasma giren e§yanm
her nevi) suretinde kabul edilmis oldugundan
tatbikatta tahsisi ifade eden esas (D) bendi ile
parantez igindeki umumiyet ve sumul ifade eden
bu fikra arasmda fark goriilmiis ve parantez
igindeki farkmm heyeti umumiyesi hukmiine giren e§ya ile (D) bendinin saydigi lastik boru
ve lastikten mamnl elektrik levazmii arasmda
kalan mevad igin tahakkuk ettirilen istihlak
resmi dipozito olarak almmistir.
Giimruk ve inhisarlar enciimeni 2731 sayili
istihlak vergisi kammundan ewel tatbik edilen
kanimda bu fikranm (Tecrid edilmis tel, kablo,
boru ve elektrik levazmii) tarzmda yazili olmasma ve son kanunun mucib sebeblerinde
biitge acigma yardrni mahiyetinde olarak istihlak vergisini bir miktar arttrrmak kasdile
layihanm sevkedildigi binaenaleyh ilk kanundaki sayili elektrik levazmii ile 2731 sayili kanunun (D) bendini izah eden parantez igindeki
fikrada tevafuk oldugu binaenaleyh verginin
(D) bendini izah eden fikrada yazili umumi
ithalat tarifesinin 558 (H) ve 444 numaralarma
giren e$yanm heyeti umumiyesine samil olacagi
kanaatine varmistir.
Halbuki keyfiyeti tetkik eden enciimenimiz
Giimriik ve inhisarlar enciimeninin mazbatasm-

da bahsi gegen 2583 numarali kanunla bu defa
bir bendinin tefsiri istenen 2731 numarali kanun arasmda bu noktadan bir miinasebet gorememi^tir. §oyle ki 2731 numarali kanun mahiyet itibarile (2583) numarali kanun gibi bir istihlak vergisi kanunu ise de Hiikumetten gelen
layihanm asil bir tadil mahiyetinde olmayib
miistakil bir teklif oldugundan hukiimler itiba
rile iki kanun arasmda tatbik ve tefsir noktasmdan bir miinasebet aramagi enciimenimiz yerinde bulmami^trr
Esas meseleye gelince; mukellefiyeti tesis
eden esas fikra (D) bendi olub parentez igindeki tarife numaralari bu hiikmun izahmdan baska bir mana ifade edemiyeceginden enciimenimiz izah hukumlerinin esas hiikiim gergevesini
tecaviiz etmesini tefsir ve izah noktai nazarmdan muvafik bulmamis ve bu miitaleaya binaen tanzim ettigi tefsir fikrasmi Umumi heyetin
tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunmaga karar vermi^tir.
Iktisad En. Reisi
M. M.
Katdb
Tekirdag
Giresun
Nigde
$. Kesebir
1. Sabuncu
Kdmil trdelp
Afyon
Konya
Samstm
Berg Turkcr
K, Okay
A. Tunah
Konya
Maras
Ankara
H. Dikmen
Kemal Kuftun
A. Vhis
Oiiimisane
Aydm
fldib Tor
27. Alatas

Tefsir fikrasi
Bazi maddelerden almacak istihlak vergisi
hakkmdaki 2731 numarali kanunun birinci maddesinin besinci fikrasmm
(D) bendi umumi

giimriik tarifesinin 444 ve 558 (H) numaralarmda dahil lastik boru ve lastikten yapilmis.
her nevi elektrik levazmxmi istihdaf etmektedir.
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Maliye enciimeni mazbatasi
T.B.M.M.
Malvye encumeni
Esas No. 3/257
Karat No; 46

17 - TV -1&37

Yiiksek Reislige
Bazi maddelerden almacak istihlak vergisi
hakkmdaki 2731 sayili kanunun birinci maddesi
be§inci fikrasi " D " bendinin tefsiri hakkmdaki 23. te§rtnievvel. 1936 tarih ve 6/3572 sayili
Basvekalet tezkeresi Gumriik ve tnhisarlar ve
Iktisad enqiimenlerince gortildtikten sonra enciimenimize havale edilmistir.
Keyfiyet Maliye ve Iktisad vekaletleri salahiyetli memurlan hazir olduklari halde tetkik ve miizakere edildi.
Gumriik ve Inhisarlar enciimeni; 2731 sayili
istihlak vergisi kanunundan evvel tatbik edilen
kanunda bu fikranin (tecrid edilmis. tel, kablo,
boru ve elektrik levazmu) tarzmda yazili oldugunu ve son kanunun mucib sebeblermde de
tasrih edildigi vechile layihanm biitce agigma
yardrm. mahiyetinde olarak istihlak vergisini
bir miktar arttirmak iizere sevkedildigini, ilk
kanunda sayili elektrik levazimi ile 2731 numarali kanunun " D " bendine ilave olunan parantez igindeki fikrada tevafuk bulundugunu gbz
online alinis, ve " D " bendini izah eden fikrada
"umumi ithalat tarifesinin 444 ve 558 H numaralarma giren egyanm her nevi" denildigine
gore mukellefiyetin bu numaralarm heyeti umumiyesine gamil olacagi kanaatinde bulunmu§tur.
Iktisad enciimeni ise Giimriik ve inhisarlar
enciimeninin mazbatasinda bahsi gegen 2583
numarali kanun ile bu defa bir bendinin
tefsiri istenen 2731 numarali kanun arasmda bu noktadan bir miinasebet gormemis ve 2731 numarali kanun mahiyet
itibarile 2583 numarali kanun gibi bir istihlak vergisi ise de Hukumetten gelen layihanm
asli bir tadil mahiyetinde olmayip miistakil bir
teklif oldugunu ve binaenaleyh htikUmler itibarile iki kanun arasmda tatbik ve tefsir noktasmdan bir miinasebet aramak luzumsuz oldugunu miilahaza etmis, ve mukellefiyetin " D "
bendine munhasir olub parantez icinde bulu-

nan tarife numaralarmm izahindan ibaret olduguna dair bir tefsir fikrasi tanzim eylemi§tir.
Encumeniiniz keyfiyeti tetkik etti. 2731 sayili istihlak vergisi kanununun birinci mddesinin (D) fikrasmda : lastik boru ve lastikten yapilmis her nevi elektdrik levazimi (Ithalat umumi tarifesinin 444 ve 558 (H) numarasma giren
esyanm her nevi) beher kilogramdan 20 kurus
istihlak vergisi alinacagi yazilidir.
Bu fikra okundukta vazii kanun, lastik boru
ve lastikten yapilmis her nevi elektirik levazimi
dedikten sonra kerre icinde ithalat umumi tarifesinin 444 ve 558 (H) numarasma giren esyanm her nevinden istihlak vergisi almmasmi
kasdetmi^tir.
Esasen enciimende verilen izahata nazaran
tarife kanununun 444 ncii bendinin tatbikmda
ihtilaf yoktur. Qiinkii bu bendin serlevhasi (Lastik, kauguk ve mamulati) olmasma nazaran hepsinin lastikten ve kauguktan yapilmis. olmasi
iktiza eder. Asd mucibi ihtilaf olan nokta mezkur tarife kanununun (Balar ve halitasi) basligi
altmda devam eden (H) fikrasmdadir. Bu fikra
muhteviyatmda lastik boru ve lastikteia yapilmis elektrik levazimi dahil oldugu gibi lastik
ile tecrid olunmamis tel ve saire gibi elektrik
levazimi da dahildir.
Iktisad enciimeni, ibarenin sarahatine ragmen (H) fikrasmda dahil lastikten yapilmayan
leva,zimm istihlak vergisinden istisna etmek
istiyor. Halbuki vazn kanun yalniz lastik ve kauguktan yapilmis elektrik levazimmdan istihlak
vergisi almak ve digerlerinden almamak maksadmi takib etmis olsa idi (H) fikrasmi mutlak
olarak zikretmez ve mukellefiyeti yalniz lastik
ile yapilmis olanlarma hasreylerdi.
Ibarenin mutlak sarahati karsismda encumenimiz tefsire hacet olmadigi kanaatine vasil olmu§ ve Giimriik ve inhisarlar enciimeninin mutaleasma isjtirak etmi^tir.
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Yiiksek Reislige sunulur.
Maliye E. Beisi
M. M.
Bayazid
Isparta
/. Tav
M Vnsal

Katib
Qankiri
M. Onsay

Istanbul
Malatya
A. Bayandir
M. N. Zabci
Bursa
Dr. G. Kahraman

Gumiisane
§. Giivendiren

•
Biitge encilmeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encilmeni
Mazbata No. 156
Esas No. 3/257

7-VI-1937

Yiiksek Reislige
2731 sayili kanunun birinci maddesinin beisnci fikrasmm tefsirine dair olau Basvekaletin
23-X-1936 tarih ve 6/3572 sayili tezkeresi
Gumruk ve inhisarlar, Iktisad ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte Enciimenimize
verilmis olmakla Varidat umum miidiirii hazrr
oldugu halde okundu ve konusuldu:
Tefsiri istenen husus bazi maddelerden istihlak vergisi almmasi hakkmdaM 2731 sayili kanunun [Lastik boru ve lastikten yapilmis her
nevi elektrik levazimi (tthalat umumi tarifesinin 444 ve 55/H numarasma giren esyanm her
nevi)] seklinde yazili olan birinci maddesinin
besinci fikrasmm (D) bendinde parantez dahilindeM ibareden bu maddelere giren her nevi
esyanm tamami mi yoksa bunlardan yalniz lastikten mamul olanlarm mi parantez dismdakiler gibi istihlak resmine tabi oldugunun tayinidir.
Gumruk umumi tarifesinin 444 numarasma
dahil olan esya (Levha, yaprak, serid, gubuk,
boru ve bunlarm adi maadin veya mevaddi saire
ile miiretteb olanlari) diye gosterilmekte ve
558/H numarasma giren esya da (Bakirdan cereyani elektrikide mustamel tel ve kablolar Diger madeni tellerle mahlut olanlar da dahildir) diye tariften sonra iige ayrilmis ve 1 numarasmda: (Lastik, giitaperka, kagid, aspestos ve saire ile tecrid edilmi§), 2 numarasinda
(Ipek veya suni ipek ile tecrid edilmis - Mevaddi saire ile mahlut ipekli olanlar da dahil), 3 numarasinda: (Tecrid edildikten sonra ayrica kur§un veya demir borularla veya sair surette
miicehhez) seklinde yazili bulunmaktadir.
Iktisad enciimeni bu numaralardaki e§yadan ancak lastik boru ve lastikten yapilmig her

nevi elektrik levaziminin resme tabi olabilecegi ve maadasmin resimden miistesna tutulmasi lazimgelecegi miitaleasmda bulunarak bunu temin maksadile bir tefsir fikrasi hazirlami§, Gumruk ve inhisarlar enciimeni ile Maliye enciimeni ise bu miitaleayi kabul etmeyerek bu maddelere dair e§yanm mahiyetleri ne
olursa olsun kamilen resme tab! olacagini kabul ederek maddenin sarahatine binaen ayrica tefsir yapilmasma liizum olmiyacagi neticesine varmi§tir.
Enciimenimizin mutaleasina gelince: Kanunlarda parantez dahilindeki kayidlerin her zaman asil hiikmii takyid etmeyip bazan da hiikmi, asli giimulunu tevsi eyledigi ve burada da
parantez dahilindeki kayidlerin miikellefiyet
hukmiinii tesis eden asil fikra hiikmiinii sarahaten tevsi eylemi§ bulundugu ve §ayed 444 ve
558/H maddelerine giren e§yanm lastikten mamul olanlari miikellefiyete tabi tutulup ta
bunlarm lastikten mamul olmayanlarmi miikellefiyet harici birakmak lazimgelirse harig
birakilanlar kanunla ayrica miikellefiyete tabi
tutulmus, olmadiklan igin ayni hizmeti goren
muhtelif egyadan bir kismini miikellefiyete tabi tutarak diger kisimlannin harig birakilmi§
olmasi gibi bir neticeye vasil olunacagi ve
boyle bir netice ise vazn kanunca kastedilmemi§ olacagi tabii goriilmiis olmakla mezkur
maddelerde yazili bilumum agyanm istihlak resmine tabi olacagi neticesine vanlmis. ve bu
babda kanun hiikmii sarih olup bu yolda devam etmekte bulunan tatbikat kanununa uygun bulundugundan enciimenimizce ayrica tefsire mahal gorulmemi§tir.
Umumi heyetin tasvibine
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konulmak iizere

—6—
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $eref Ozkaii Miikerrem tlnsal R. Karadcniz
Katib
Istanbul
Qorum
Qorum
F. Oymm
M. Cantekin
E. Sabri Akgdl

Edirne
F. Kaltakkiran

mm**
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Kayseri
N. Kerven

Kir§ehir
M. Seyfeli

Ordu
//. Yalman

Seyhan
Nad Eldeniz

Sivas
R. Basara

Yozgad

8. tgoz

r Sayisi: 2 4 7
Gumritk ve inhisarlar vekaleti te§kilat ve vazifeleri hakkmdaki 2825 sayih kanuna bagli kadro cetvelinde degi?iklik
yapilmasina dair kanun layihasr ve Gumruk ve inhisarlar
ve Biitge encumenleri mazbatalari (1/813)

2*. a
Bafvekalet
Kararlar rmidiirlugii
8ay% : 6/1674

14 - V - 1937

B .M .M. Yiiksek Reisligine
2825 sayrli Gumruk ve Miisarlar vekilligi teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna bagli kadro
cetvelindeki muhasebe mudurliigii teskilatinda degisiklik yapilmasina dair Maliye vekilligince
hazirlanan ve lera Vekilleri Hieyetince 13 - V - 1937 tarihinde Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan
kanun layihssi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet vekili
Dr. R. Saydam

Esbabi mucibe
Mexkez ctaireleri muhasebe miidiiriikleri kadrolan otedenberi Mjaliye vekaleti teskilatma dahil
bulunmakla beraber son defa kabul edilen 2996 sayili Maliye vekaleti teskilat ve vazifeleri hakkindaki kanun ile bu miidiirliikler te§kilati tasrihan Biitge ve Mali kontrol umjim miidiirlugune
baglanmak suretile de bu vaziyet tesbit ve Muhasebei umumiye kanununun buna aid hiikiimleri
teyid edilmistir. Gumruk ve inhisarlar vekaleti muhasebe miidiiriinun Vekaleti miisarunileyha kadrosurida bulunmasi Rusumat umum mudurlugunun Maliye vekaletine bagli oldugu zamandan
kalma bir vaziyetin devami seklinden baska bir sey olmadigmdan bu vaziyetin islahi igin mezkilr muhasebe mudiirliigii kadrosunda diger vekaletler muhasebe miidiirliikleri kadrolan gibi
Maliye vekaleti te§kilati meyanina almmasi gerek kanun hukumlerinin yerine getirilmesi gerek
maslahatm ieabi olarak zaruri bulunmakla beraber muhasibi mesullerin de Muhasebei umumiye
kanunu mucibince Muhasebat umum miidiirlugiine bagli olmalari itibarile yine vekaleti musariinileyha teskillti arasinda bulunan bir kisim muhasiblerin de Maliye vekaleti te$kilati arasma almmasi ieab etmi$tir.
Gumruk ve inhisarlar vekaleti teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2825 sayili kanuna bagli
cetvelde miidiir ve muhasib besinci dereceden gosterildigi halde maasi altmci dereceye muhassas 70 lira iizerinden tesbit edilmis oldugundan gerek bu vaziyetin islahi gerek bu miidiirliik vazifesinin viisat ve ehemmiyeti ve ayni zamanda muduriin uhdesinde muhasibi mesulliik bulunmasi ve mezkur 2996 sayili kanunla kadrolan tesbit edilen muhasebe miidurleri meyanmda 80
liralik muhasebe mudurliikleri de meveud olmasi itibarile bu mudiirliigiin maasi da (80) liraya
Qikarilmistir.

Gumriik ve Inhisarlar eneiimeni mazbatasi
t . B. M. M.
G. ve t. Eneiimeni
Karar No. 15
Esas No. 1/813

26-V-1937

Yiiksek Beislige
2825 sayili Giimriik ve inhisarlar vekilligi
teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna bagli
kadro cetvellerindeki muhasebe mudurlugu te§kilatmda degi§iklik yapilmasina dair Hiikumetqe tanzim edilen ve Ba§vekaletin 14. mayis. 1937
tarih ve 6/1674 numarah tezkeresile Biiyiik ^Tillet Meelisine sunulup eneumenimize havale edilen kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar ve Maliye vekilleri miimessilleri hazir oldugu halde
miizakere ve tetkik edildi.
Hiikumetge serdedilen esbabi mucibe yerinde goriilerek kanun layihasi enciimence aynen
kabul edilmi§tir.
Havalesi mueibinee Biitge enciimenine veril-

mek iizere Yiiksek Reislige sunulur.

G. ve 1. En. Reisi
Qorum
1. Eker
Amasya
Nafiz Akttn
N
Kocaeli
Ali Dikmen
Samsun
Memed Giinesdogdu
Seyhan
1. Mete
Yozgat
Ekrem Pekel

M. M.
Istanbul
8. Uraz
Aydm
Goktepe

Katip
Balikesir
8. Gokgiil
Eskisehir
Ozdamar
Mugla
Dr. H. Avni Ercan
Mardin
A. §atana
Trabzon
D. Eyiboglu
Sinop
H. Orugoglu

Biitge eneiimeni mazbatasi

T. B. M. M.
7 -VI

Biitge eneiimeni
Mazbata No. 146
Esas No. 1/813

- 1937

Yiiksek Eeislige
2825 sayili Gumriik ve inhisarlar
vekaleti
teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna bagli
kadro eetvelindeki muhasebe mudurlugu teskilatmda degisiklik yapilmasina dair olub Basvekaletin 14 - V -1937 tarih ve 6/1674 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar eneiimeni mazbatasile bir
likte eneiimenimize verilmis olmakla Maliye vekaleti namma Biitge ve Mali kontrol umum miidiirii hazrr oldugu halde okundu ve konusuldu.
Bu layiha ile teklif olunan degisiklik, Giimriik ve inhisarlar vekaleti kadrolannda bulunan
vekalet muhasebe miidurlugii ile muhasiblerin
Maliye vekaleti teskilati arasma almmasmdan
ibaret olub Hiikumetin esbabi mucibesinde de
izah edildigi gibi muhasebei umumiye kanunu
hiikiimlerinin ieabi olan bu teklif enciimenimizce de esas itibarile kabul edilmistir,

Muhasibi mesul vaziyetinde olan Giimriik ve
inhisarlar muhasebe miidiirliigu vazifesinin viisat ve ehemmiyeti dolayisile miidiirliik dereeesinin besinciye Qikanlmasi Hukumetge teklif
edilmis ise de mevzubahs miidiirlugiin Maliye
.vekalet teskilati arasma dahil olacagi ve merkez daireleri muhasebe miidiirliikleri kadrosunda
zaten bu derecede miidiirliikler bulundugu, binaenaleyh mevcud kadro iginde bunun temini miimkiin oldugu nazari itibare almarak simdiki derecesile nakli muvafik goriilmiistiir.
Layihanm enciimende miizakeresi sirasmda,
2006 sayili kanuna bagli Giimriik
muhafaza
umum kumandanligi kadrosundaki
muhasibi
mesuliin de digerleri gibi Maliye vekaleti kadrosuna nekli Hiikumetge teklif edilmistir.
Kanuni vaziyeti itibarile diger muhasiblerden hie, bir farki olmadigi ve digerleri i<jin serdo-
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lunan esoabi mucibe bunun hakkmda da aynen
varid bulundugu cihetle vaki teklif enciimenimizce de kabul edilmistir.
Yukariki izahat dairesinde tadilen hazirlanan layiha Umumi Heyetin tasvibine konulmak
iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $. Ozkan
M. tfnsal
R. Karadeniz

Katib
Istanbul
Qorum
F. Oymen
M. Cantekin
Edirne
Kayseri
F. Kaltakkiran
N; Kerven
Ordu
Seyhan
1£. Yalman
N. Eldeniz
Yozgad
8. Igoz

Qorun
E. S. Akgol
Kirsehir
M. Seyfeli
Sivas
R. Qiner

HftfrCttMETl NTEKLlFl

BUTQE ENCtlMENtNlN DE&t§TlRl§l

2825 sayih Gilmriik ve inhisarlar vekilligi teskildt ve vazifeleri hakkxnddki kanuna bagh
kadroda degisiklik yapilmastna dair kanun
layihasi

Devlet memurlan ayltklartmn tevhid ve teadiilii hakkrndaki kanuna bagh cetvelde bazi
tadildt yapilmasina dair olan kanun tie Gumrilk ve inhisarlar ve Maliye vekdletleri teskilat ve vazifeleri hakkrndaki kanunlara bagh
kadro cetveUerinde degisiklik yaptimastna
dair kanun layihasi
MADDE 1 — Devlet memurlan ayliklarmm
tevhid ve teadulii hakkrndaki kanuna bagli cetvelde bazi tadilat yapilmasma dair olan 2006
sayili kanuna bagli kadro cetvelindeW (Muhasibi mesul) ile Giimruk ve inhisarlar vekilligi
te§kilat ve vazifeleri hakkrndaki 2825 sayili kanuna bagli kadro cetvelinin merkez memurlan
arasmda (Muhasebe mudiirlugu) bagligi altmdaki 59 ve tasra memurlan arasmda (Muhasibler) ba$ligi altmdaki 27 memur bu cetvellerden
Qikanlmi^tir.
MADDE 2 — Bu kanuna bagli cetvelde yazili memuriyetler Maliye vekaleti teskilat ve vazifeleri hakkrndaki 2996 sayili kanuna bagli
kadro cetvelinin merkez memurlan kismma eklenmistir.

MADDE 1 — 9 - 1 -1935 tarihli ve 2825 sayili Gumruk ve inhisarlar vekilligi teskilat ve
vazifeleri hakkrndaki kanuna bagli kadro cetvelinin merkez memurlan arasmda (Muhasebe
miidiirliigii) basligi altmdaki 59 ve tasra memurlan arasmda (Muhasibler) basligi altmdaki
27 memur bu cetvelden §ikanlmistn\

MADDE 2 — Bu kanuna bagh 1 numarali
cetvelde yazih memuriyetler Maliye vekaleti
te^kilat ve vazifeleri hakkrndaki 2996 sayili kanuna bagli kadro cetvelinin merkez memurlan
krsmma ettenmistir. fr
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hiikmiinii icraya
Maliye veMli memurdur.
13 - V -1937
Bs.V.V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam §. Samgog'lu
K. Ozalp
Da. V.
Bja. V. V.
Ml. V.
$. Kaya
$. Saragoglu F. Agralt
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arikan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Say.dam Rana Tarhan Muhlis Erkmen
(S. Say

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir.
MADDE 4 *— Aynen kabul edilmistir.
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BvMmetin teklifine bajjh
[1] NTJMAKALI OBTVBL
t).

Mmuriyetin nevi

Acted Maa§

Merkez dmreleri muhasebe mudurlukleri
5
7
8
10
9
11
12
14

Mudur ve muhasib
Muavin
>
Miimeyyiz
Veznedar
Tetkik memuru
Meniur (bin veznedar muavini)
»

1
1
1
6
1
18
21
10

80
55
45
85
40
30
25
20

59
QumrQk muhasibleri

9
10
11
12

1
2
3
4

5
6
12
4

nci simf muhasib
nci »
»
neu »
»
ncii »
»

40
35
30
25

27
jBti^p^ encitmemmw degistiri§i7ie bagh
OETVEL
Merkez daireleri muhasebe mudurliikleri
6
7
8
10
9
11
12
14

Muhasebe miidurii
Muavin
»
Miimeyyiz
Veznedar
Tetkik memuru
Memur (biri veznedar muavini)
>

1
1
1
6
1
J8
21
10

70
55
45
35
40
30
25
20

5
6
12
4
1

40
35
30
25
30

Qumruk muhasibleri
9
10
11
12
11

Birinci smrf muhasib
tkinci
>
>
Ucuncu »
»
Dordiincu»
»
Muhasibi mesul
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S. Sayisi: 248
Resml daire ve miiessesat ile Devlete aid idare ve ?irketlerde ve menafii umumiyeye hadim miiesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkmdaki kanuna ek kanun
layihasi ve Mill? mudafaa ve Butce encumenleri
mazbatalan (I 820 )

T. C.
Ba?veMlet
Kararlar miidurlugil
8ayi : 6/1737

*

"

r

^
"
• - • ••

19-V-1937

Biiyiik Millet Mecli si Yiiksek Reisligine
Resmi daire ve miiessesat ile Devlete aid idare ve sirkeilerde ve-menafii umumiyeye hadim
miiesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkmdaki 24 mayis 1928 tarih ve 1296 sayili
kanuna ek olarak Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 14 - V -1937 de
Yiiksek Meelise arzi kararlastmlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet vekili
Dr. R. Saydam

Esbabi

mucibe

1 — Bir binek arabasimn bir senelik masrafi, bir binek otomobilinden §ok ucuz degildir.
2 — Tiimen komutanlari; muhtelif siniflara mensub olan ve dagmik yerlerde bulunan krtalarini her yil dord muhtelif talim ve terbiye safhasinda teftis etmek ve aynea 15 giinliik ordugali tatbikatlarini takib etmek ve manevralarda bulunmak mecburiyetinde olduklarmdan kira
ile otomobil tutulmak zaruretinde kalinmaktadir.
Bunun su mahzurlari vardir:
a) Halen kadro mucibince bulundurulan bir binek arabasimn bir senelik masrafi tutari yekiinuna, ikinci maddede yazili sebebler dolayisile tutulacak kira otomobiline verilecek para eklendigi takdirde, bir binek otomobilinin bir senelik masrafi tutarina muadil bir masraf yapilmaktadir.
b) 2 nci maddede yazili maksadlar ic,in tiimen komutanlanna verilen nakliye tahsisati; tiimen komutamnin daginik kitalarinm talim ve terbiye vaziyetlerini her zaman ve liizunru kadar yakindan takibe miisaade etmeyecek derecede az gelmektedir.
c) Sivil sofor; otomobilde gorusiilen seyleri duymakta, gizli kalmasi lazimgelen vaziyetlere
(Her tiirlii t*kayyiide ragmen) agah olmaktadir.
d) Tiimen komutanlari; giinden giine yeni ve asri vasita ve sillMarla takviye edilen ve genis cephelei- iizerinde hareket yapan tiimen kitalarinm harekatmi yakinen takib edememek ve bu
yiizden sevk ve idarede kafi oynaklik temin edememekj;e ve emirlerini vaktinde verebilmek imkanlarmdan mahrum kalmaktadir.
Bu maksadla bagli kanun layihasi hazirlanmistir.

—2—
Mint miidafaa enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
M. M. Enciimeni
Karar No. 39
Esas No. 1/820

1 -VI -1937

Yiiksek Eeislige
Resmi daire ve miiessesat ile Devlete aid idare
ve sjrketlerde ve menafii umumiyeye liadira miiesseselerde bulujiidurulabilecek vesaiti nakliye
hakkmdaki 24 mayis 1928 tarih ve 1296 sayih
kairana ek olarak Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise
arzi kararlastirilan Basvekaletin Encumenimize
havale edilen 19 mavis 1937 tarih ve 6/1737 iramarali tezkeresi Enciimenimizce Mill! miidafaa
vekilligi Siyasi miiste^ari ve Ordu dairesi sube
miidiirii ve Maliye vekaleti biitc.e kontrol IT. Miidiirii bulundugu halde okundu ve gorusiildii:
Tumkomutanlari giinden giine yeni ve asri
silahlarla takviye edilen ve daginik yerlerde bulunan kitalari her yd dort defa teftis. etmek ve
tatbikat larda, manevralarda bulunmak mecburiyetinde oldiiklarmdan kira ile otomobil tutmaktadirlar. Halen emirlerinde bulunan binek arabasinin masrafile bir binek otomobilinin masrafi
arasinda da hemen az fark bultmmasma binaen
gerek masraf ve gerekse askerlik bakimindan
tiimkomutanlanna birer binek otomobilinin verilmesi hakkmdaki Hiikumetin esbabi mueibesi

yerinde goriilmiis, ve kanun layihasinda otomobil alim fiatmdan tasarruf edilerek Milli miidafaa vekilligi 1933 biitcesine bagli vesaiti nakliye
eetveline sekiz otomobil ilfivesile Hiikumetin layihasindaki otomobil adedinin 34 e iblagi ile M.
M. Vekaletinde ve Genelkurmaydaki Tiimkomutanlanna da otomobil tahsisi muvafik goriilerek
kanun layihasi tadilen kabul edilmistir.
Havalesi veghile Biitc,e eneiimenine gonderilmek iizere Yiiksek Baskanlrga sunulmustur.
M. M. En. Rs.
Diyarbekir
K. Seviiktekin
Balikesir
H. Carikh

M. M.
Erzurum
S. Kocdk
Balikesir
G. Esener

Qoruh
Asim Us
Istanbul
Dr. H. S. Erd
Mugla
N. Tuna
Tokad
Hiisnii Konay

Elaziz
A. S. Ohkay
Kocaeli
N. BozaUk
Sinob
C. K. Incedayt
TTrfa
A. Yazgan

Ka.
Samsun
R. Barkm
Bilecik
8. Bozok
Erzurum
A. Akyurek
Manisa
K. N. Duru
Tekirdag
R. Apak
Yozgad

C. Arat

Biitce enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 145
Esas No. 1/820

7 -VI

- 1937

Yiiksek Eeislige
Resmi devair ve miiessesat ile Devlete aid
idare ve §irketlerde ve menafii umumiyeye hadim miiesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkinda olub Ba§vekaletin 19. mayis. 1937
tarih ve 6/1737 sayili tezkeresi ile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Milli Miidafaa enciimeninin mazbatasile birlikte encumenimize

verilmis, olmakla Milli Miidafaa vekaleti siyasi
miiste§ari Necib Ali Kii^iika hazir oldugu halde okundu ve konu§uldu.
Kanun layihasmm teklifinden maksat Tiimen komutanlarrnin dagimk bir halde bulunan
kitalarmi tefti§, talim ve terbiyelerini takip ve
manevralarda biitiin harekati idare etmek ic,in
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— 3—
seri nakil vasitalarma ihtiyaglan oldugu ve kitaatin gtinden giine makinele§mesi yiiziinden,
bu ihtiyacm temini zaruri bulundugu i^in tiimen
komutanlarrna mahsus olmak iizere 24 ve Askeri §mra azalari iqin de iki otomobilin tahsisi
istenmektedir. Bundan ba§ka merkezde Tiimen
komutanligi yapmis, olan generallerin riikuplan n a tahsis edilen arabalarm vaziyetleri ordunun §erefile miitenasip goriilmemesi ve yine bazi daire reislerinin kendilerine merbut olan merkezdeki miiessesati sik sik teftis, zaruretinde bulunmalari goz oniinde tutularak bunlarm da
modern vesaiti nakliyeden istifadeleri Milli Miidafaa enciimenince du§iinulmii§ ve bu maksatla
Hiikumet^e istenilen miktar 26 dan 34 e ejkarilmi§tir.
Hiikumet^e verilen izahata ve yapilan tetkiklere gore halen biitiin bu i§ler ic,in otuzu ta§rada ve otuzu merkezde olmak iizere 60 araba kullanilmaktadrr. 34 otomobil kabul edildigi tak dirde merkezdeki 30 araba ile Tiimen komutanlarrna mahsus olan 24 arabayi kadrodan cjikarmak miimkiin olacagi ve bu suretle kadrodan

cjkarilan 54 arabanin 34 otomobil masrafina tekabiil eyledigi anla§ilmakla Tiimen komutanlari
igin 24 ve munhasrran hizmette kullanmak iizere Milli Miidafaa vekaleti emrine 10 otomobil
verilmesi ve bu suretle kadrodaki 54 arabanm
kadrodan gikarilmasi miitaleasi miinasib goriilerek layiha bu §ekilde kabul olunmu§tur.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Eeis
R. V.
Burdur
Isparta
M. ISeref Ozkan
Mukerrem Unsal
M. M.
Katib
Trabzon
Istanbul
R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Qorum
E. Addkan
M. Cantekin
E. 8. Akgol
Diyarbekir
Edirne
Kayseri
R. BeMt
F Kaltakktran
N. Kerven
Kirklareli
Malatya
Manisa
$. Odul
0. Taner
T. Turkoglu
Mara§
Sivas
Srvas
A.- Tiridoglu
Remzi Ciner
Rasim Ba§ara

( S. Sayisi : 248 )

HttKtMETtN TEKLlFt

MlLLl MttDAFAA ENCttMENfNlN D E G I § -

TlRt^I
Resmi daire ve miiessesat He Devleie aid idare
ve sirketlerde ve menafii umumiyeye hadim milesseselerde bulunabilecek vesaiti nakliye hakkmdaki 24 mayis 928 tarih ve 1296 sayili kanuna
ek kanun layihasi

Resmi daire ve miiessesat He Devlete aid idare
ve sirketlerde ve menafii umumiyeye hadim muesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye
hakkmdaki 24 mayis 1928 tarih ve 1296 sayili
kanuna ek kanun layihasi

MADDE 1 — 24 mayis 1928 tarih ve 1296
numarali kanuna merbut (2) numarali cetvele
asagrdaki cetvel Have edihnistir:

MADDE 1 — 24 mayis 1928 tarih ve 1296
numarali kanuna merbut iki numarali cetvele
a§agidaki cetvel ilave edilmistir:
Asgari istimal
miiddeti
Sene

Aded
34

Beherinin mubayaa fiati
2 500

MADDE 2 — Bu kanun ne$ri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Hukumetin ikinci maddesi aynen.

MADDE 3 — Bu kaamnun ahkammi icraya
Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
14 - V -1937

MADDE 3 — Hukumetin iigiincii maddesi
aynen.

24 mayis 1928 tarih ve 1296 sayili kanunun
(2) numarali cetveline eklenecek cetvel
Asgari istimal
miiddeti

Adet

3

2

3

24

Beherinin mubayaa
fiati
3 000 All askeri §ura
azalarma
3 000 tumen kcwmtanliklarma

26
B$ V. V.
Dr. R. Saydam
Da. V.
#. Kaya
M l V.
S. Ankan
S. t. M. V.
Dr. R. Saydam,

Ad. V.
M. M. V.
$. Saracoglu
K. Ozalp
Ha. V. V.
Mai. V.
#. Saracoglu
F. Agrah
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
G. I. V.
Zr. V
Rana Tarhan M. Erkmen

( S. Sayisi : 248 )

-5 —
BttTQE ENCtMNtNtN DE£t§TtRt§t
Besmi devoir ve muessesat He Devlete aid idare
ve §irketlerde ve menafii umumiyeye hadim
muesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakUye hakkindaki 24 mayis 1928 tarih ve 1296
saydi kanuna ek kanun layihasi
MADDE 1 — Milli miidafaa vekaleti emrine
munhasrran hizmette kullanilmak ve asgari istimal miiddetleri iiger yil olmak iizere 2 000
lira kiymetinde on aded otomobil tahsis edilmi§tir.

MADDE 2 — 1296 sayili kanuna bagli (2)
numarali cetvele bu kanuna bagli cetvel eklenmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

Butge enciimeninin degi§tiri§ine bagli
CETVEL
Beherinin
azamimuAsgari
bayaa bemiiddeti
deli Aded istimali
Tiimen komutanliklan

2 000

3 sene

»«(h»u
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S. Sayisi: 249
Siyasal bilgiler okulu hakkindaki 2777 sayili kanunun 6 nci
maddesinin tefsirine dair Ba?vekalet tezkeresi ve Butge
encumeni mazbatasi (3/383)

T.

a

Bayvekdlet
Kararlar mudwrlu§u
8ay% : 6/1908

29 - V - 1937

B. M .M. Yiiksek Reisligine
2777 sayili kanunun 6 nei maddesinin tefsiri hakkinda Maarif vekilligince yazilan 29 - V - 1937
tarih ve 41218 sayik tezkere sureti sunulmustur.
tsin tefsir yolu lie halline ve sonunun
Ibildirilmesine yiiksek miisaadelerini
dilerim.
Ba$vekil
/. Inonu

Maarif vekilliginin 29 - V - 1937 tarih

ve 41218 sayili tezkeresi sureti

Siyasal bilgiler okuluna aid 2777 sayili kanunun 6 nci maddesinin 2 nei fikrasinda: «B» cetvelindeki ayliklar karsiligmda t u t a n iicret verilmek iizere Maarif bakanligi ogretmen kullanabilir.»
denilmektedir.
Ayni maddenin 3 ncii fikrasinda ise: «tstanbul tJniversitesi okutma heyeti hakkindaki hukiimler bu okulun okutma heyeti hakkinda da tatbik edilir» diye yazilidrr.
Bu son fikradaki hiikiim sarihtir: tTniversite tedris heyeti arasmda miistakil ders sahibi olanlar «Ordinariyusler» le «Profesorler» dir. Siyasal bilgiler okulunun tedris heyeti de - aynen bir
fakiilte gibi - bu katagorilere tekabul etmektedir. Binaenaleyh - 2777 sayili kanuna bagli, yukan d a sozii gecjen, B cetvelindeki «Profes6Y ve 6gretmen» unvanlan da - 6 nci maddenin son fikrasmdaki sarahate binaen - «Ordinariyiis ve profesorler» e tekabul etmektedir.
Nitekim ayni maddenin 2 nci fikrasinda B cetvelindeki biitun ayliklar karsiligi iicret verilmek
iizere bakanlikea «0gretmen» kullanilabilecegi ibaresinde «Ogretmen» tabiri B cetvelindeki profesorleri de tazammun etmek iizere kullanilmistir. Bundan da anlasiliyor ki 6 nci maddenin 2 nci
fikrasinda geqen ogretmen tabiri, lise derecesindeki okullar tedris elemanlanna mahsus olan bir
unvan olarak degil, alelitlak «ogreticiler, ders verenler» manasmda kullanilmistir.
Tatbikatta, bundan mutevellid, bazi giicUikler gorulmekte oldugundan 2777 sayili kanunun 6 nci
maddesine bagli B cetvelindeki «Profesor ve ogretmen tabirlerinin ayni maddenin son fifcrasmdaki sarahate binaen» Ordinariyiis ve profesorliige tekabiil etmekte oldugunu - kanunun ruhuna uygun
olarak - tefsir edilmesine zaruret vardir.
Tasvib buyuruldugu tafcdirde bu cihetin Yiiksek Kamutay tarafmdan tefsiri igin delalet buyurulmasini diler, derin saygilarrmi sunarrm.

— 2—
But$e enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge enctimewi
Mazbata No. 142
Esas No. 3/383

7 - VI - 1937

Yuksek Reislige
2777 sayili kanunun 6 nci maddesinin tefsiri
hakkmdaki 29 mayis 1937 tarih ve 6/1908 saydi
Ba§vekalet tezkeresi enciimenimize verilmis, olmakla Maarif vekaleti siyasi miistesari Nafi Atiif
Kansu hazrr oldugu halde okundu ve konusldu:
Mesele, siyasal bilgiler okulu hakkmdaki
2777 saydi kanuna bagli okutma heyeti kadrosunda ve halen okulda resen kursii isg-al etmekte
bulunam ogretmenler diger muallimlerden farkli vaziyelfcte bulunduklari cihetle bunlara tabi
olacaklan maas rejimi bakrmmdan profesorler
gibi muamele yapdmasi icab eyledigi mezkur kanunun 6 nci maddesinden anlasilmakta ise de
bu cihet tamamen vazih olmadigmdan i?in tefsir
yolu ile haUi talebinden ibarettir.
Uhdelerinde iki veya daha ziyade miiderrislik veya mualMmlik ictima edenlere verilecek
maas hadleri 1452 sayili kanunun besinci maddesile bu maddeye aid olarak Buyuk Millet Meclisince Ikabul edilen 1 tesriniewel 1935 tarihli
ve 215 saydi tefsirde tasrih edilmektedir. Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki 2777 saydi kanuna
bagli ve bu okulun tedris heyetine aid (B) cetvelinde bu heyetin 80 liradan yukan maas alanlar icm profesbr, daha asagi maas aJanlar igin de
ogretimen demis ise de mezkur kanunun 6 nci
maddesinde universite tedris heyeti hakkmdaki
hukumljerin aynen siysal bilgiler okulu tedris
heyeti hakkmda da tatbik edilecegi zikredilmis

olub bu hukum hem mezkur okulun tedris heyeti azasmm secilmesine ve hem de maaslarmm
verilmesine samil olacagi tabii bulunmasma ve
2777 saydi kaftunun (B) cetvelinde gosterilen
ogretmenlerden her biri okulda diplomatik, mall ve idari ilimlerin kiirsiilerini resen i§gal ederek tedrisatta bulunmalarma binaen bu ogretmenler hakkmda da maas bakimindan profesorlere tatbik edilen usulun aynmm tatbik edilmesi bu okula yuksek bilgi tedris anasin getirilmesini temin edeceginden kanunun ruh ve
maksadma uygun gorulmus, oldugu cihetle bu
hususun temini maksadile hazirlanan tefsir fikrasi Yuksek Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
yiice katmiza sunulmuftur.
M. M.
R. V.
Reis
Trabzon
Isparta
Burdur
R. Karadeniz
M. Vnsal
M S. Ozkan
Katib
Balikesir
Qorum
Istanbul
E. Adahan
M. Cantekim,
F. Oymen
Izmir
Kayseri
Edirne
N. Kerven
K. tnang
F. Kaltakkiran
Manisa
Mara§
Maltya
T.
Turkoglu
A.
Tiridoglu
0. Taner
Ordu
Mu§
Mus
H. Talman
$. Ataman
$. (Jiloglu
Yozgad
Sivas
8. tgoz
B. Basara

Tefsir fikrasi
Siyasal bilgiler okulunda diplomatik, mail
ve idari ilimlerin kursulerini resen is»gal eden

ogretmenlere profesorler hakkmda tatbik edilen
maas. ve iicrete aid hukumler tatbik olunur.

«••»<

( S. Saysi : 249 )

S. Sayisi: 2 5 0
Vilayetler evinin tesisat ve mefru§ati igin gelecek senelere
sari taahhudat icrasina dair kanun layihasi ye Butge
enciimeni mazbatasi (1/759)
T. C. •
Ba§vekalet
Kararlar mudurliigU

30 - III - 1937

Sayi : 6/1066

<

B .M. M. Yiiksek Reisligine
Vilayetler evi tesisat ve mefrusati ic,in gelecek senelere sari taahhiid icrasi hakkinda Maliye
vekillignce hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 29 - III - 1937 tarihinde Yiiksek Meelise arzi
krarlastmlan kanun layihasi esbabi raucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnonii

Esbabi miicibe layihasi
Vilayetler evinin cebhesile diger vekaletler arasindaki bos ve agik yerlerin duzeltilmesi ve geregi
nisibetinde tarh ve tanzimi ve binanin meveud krokilere nazaran etrafmdaki pergulalar insaatinin ikmali ve umuimi tenvirat gibi tesisatin yapilmasi lazim ve zaruri olmakla bu muibrem
kisimlarin insa ve tesisatina aid icab eden tahsisatin almmasina ehemimiyetle ihtiyac, gorulmiis ve
Nafm vekalet butgesine imevzu tahsisat umum vekaletlerin insaatina aid olub alinan bu gayri kafi
tahsisatla e,abuk yapilmasi muktazi olan Vlayetler evinin bu noksanlarmm ikmali imkansiz bulunmustur. Binaenaleyh maruz ihtiyacin temini zimninda 2604 numarali kanunun 2 nci maddesi
hukum ve muhteviyatmin iki sene daha temdidi mahiyetinde olan bu kanun layihasmin tanzim
ve teklifine kati liizum hasil olmustur.

Biitce enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biiige enciimeni
M. No. 143
Esas No. 1/759

7 -VI -1937

Yiiksek Beislige
Vilayetler evi tesisat ve mefrusati iqin gelecek senelere sari taahhiid icrasi hakkinda
olup Basvekaletin 30 - III -1937 tarih ve 6/1066
sayili tezkeresile Yiiksek Meelise gSnderilen kanun layihasi enciimenimize havale edilmis olmakla Dahiliye vekaleti Siyasi miistesan AbdulmuttaliS) Oker hazir bulundugu halde okundu ve konusuldu:

Vilayetler evinin noksan kalan insaat, tesisat ve mefrusatini tamamlamak igin 2604 sayili kanunun 2 nci maddesile verilen 200 000
liralik taahhiid salahiyetinin 1937 ve 1938 yillarina aid olmak uzere tekrar verilmesi maksadile sevkedildigi anlasilan layiha, alinan izahata nazaran enciimenimizce de esas itibarile
kabul edilmistir.

- 2
Ancak, istenilen salahiyet miktarmin 100 000
Yiiksek Reislige sunulur.
lirasi 1937 mali yili Dahiliye vekaleti btitgesiReis
Reis V.
M.M.
nin (Merkez mefrusat ve demirbasi) faslina mevBurdur
Trabzon
Isparta
zu tahsisattan mezkur mali sene zarfinda sarM. §eref Ozkan Miikerrem Tfnsal R. Karadeniz
fi mumkiin oldugundan 1938 yilina gegiei taKatib
ahhud salahiyetinin(yalniz 100 000 liraya hasIstanbul
Balikesir
Qorum
rmi ve bu is i§in 1937 biite.esinden sarfedileF. Oymen
E. Adakan
M. €antekin
cek paralann mezkur vekalet butgesinin (MerKayseri
Edirne
Mara§
kez mefrusat ve demirbasi) faslmdan odenmesiF. Kaltakkiran
N. Kerven
A. Tirito§lu
ni temin edecek sekilde layiha yeniden yaziJ- «
Malatya
Manisa
Mug
mistir.
O. Taner
T. Turkoglu
$. Qiloglu
Mu§
Srvas
Yozgad
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Remzi Qiner
R. Basara
8. Igoz

HlTKtTMETlN TEKLlFt

BtlTQE ENCUMENlNlN DE£I$TtRl§t

Vildyetler evinin tesisat ve mefru§ati igin gelecek senelere sari taahhud icrasma dair kanun
layihast

Vildyetler evinin in§aat, tesisat ve mcfru§atinm
ikmali igin 100 000 liraya kadar gelecek senelere gegici taahhud icrasma dair kanun
layihasi

MADDE 1 — Vilayetler evinin tesisat, in§aat ve m.efru§ati igin her yil bdenmesi icab
eden miktari o yil biitcesine konacak tahsisattan
verilmek iizere 200 000 liraya kadar 1937 ve
1938 yillarma sari taahhiid icrasma ve taahhud
miktari nisbetinde bono gikarilmasma mezuniyet veriln»i§tir.

MADDE 1 — Vilayetler evinin in§aat, tesisat ve mefru§ati igin 100 000 liraya kadar 1938
senesinde odenmek iizere taahhiide girigmege
Dahiliye veMli ve taahhud miktari nisbetinde
bono cikarmaga Maliye vekili mezundur.

MADDE 2 — Birinci maddede yazili i§ler
igin 1937 senesinde yapilacak sarfiyat Dahiliye
biitgesinin merkez mefrusat ve demirba§i faslmdaki tahsisattan odenir.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu icraya
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
29-III-1937
Bs. V,
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonu
8. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V. V.
$. Kaya
Br. T. R. Aras Dr. R. Saydam
Mi V.
Na. V.
Ik. V.
S. Arikan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. I. V.
ZY. V.
D. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 3 — tkinci madde aynen.
MADDE 4 — tlgiincii madde aynen.
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S. Sayisi:251
Gogmenlere ve muhta? giftcilere tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkinda kanun layihasi ve Ziraat,Sihhat ve igtimai
muavenet, Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan(l/645)

r.e.
Ba$veMlet
Kararlar mudiirlugu
Sayi : 6/3587

'
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B .M. M. Yiiksek Reisligine
GrOQmenlere ve muhtac, §ift§ilere tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkinda Ziraat vekJlligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 14 - X I - 1936 tarihli toplantisinda Yiiksek
Meclise
arzi kararlastrran kanun lahihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. Indnii

Esbabi

mucibe

Her sene yurda yeniden yerlestirilmekte olan gogmenlerin tohumluk ve yemeklik ihtiyaglanm n temini, yine her sene yurdda mahal mahal zuhur eden kuraklik, sel, dolu gibi af etler yuziinden kassilasilan yardim zaruretleri bu hususta Hukumetin 2056 numarali kanunla mubayaa
etmekte bulundugu Devlet bugdaylarmdan istifadcyi icab ettirmis ve bu saikledir ki 2661 numarali yardim kanunu tedvin edilmistir.
2661 nuanarali kanunun yerdim igin tayin ettigi bir milyonluk azami miisaade ta 33 senesinden.beri yapilan yardrmlar ve goc,men iskani faaliyetleri dolayisile 1935 senesi nihayetlerine dogru sonueuna erismis oldugundan bu miisaade haddinin tadilen ihzar edilen 2863 numarali kanunla
2 250 000 liraya iblagi zarureti hasil olmustur.
1935 seaesinin istisnai bir sekilde kurak gidisi dolayisile yurdun bir Qok alanlarina yapilmasi
icab eden yardimlarla bu gun bu miisaade sonucuna da erismis bulunuyoruz. Oniimiizdeki kampanya igerteinde memlekete yeniden yerlestirile cek goQmenler dolayisile yalniz bu husus igin
25 000 tonluk bir tevzi mecburiyeti karsismdayiz. Halbuki kampanya ne kadar miisaid olursa olsun memleketin bir gok iklim tenevviilerine malik bulunusu her sene igin bazi mahallere muhakkak yardim liizumunu icab ettirmektedir ve halen derhal yardim edilmesi icab eden bir gok
verier de vardir. §urasmi da arzedelim ki, gerek gogmenlere ve gerekse muhtaglara Devlet bugdaylarmdan yapilan yardimlar 2661 numarali kanun mucibince bu bugdaylarin maliyet fiati iizerinden ne bir kasdi menfaat ve ne de bir maksadi ticaret gozetilmeyerek sirf yardim mahiyetinde
ve dolayisile bilafaiz ve tevziin umumi masraflari da dahil edilmeksizin yapilmakta bulundugundan, odiinc, olarak dagitilan bu bugdaylarin faizleri ve bugdaylar, banka deposundan alakadarlarm eline eristirilinceye kadar yapilan umumi masraflar miihim bir yekuna balig olmakta ve bugday hesabindan sarfedilmekte ve bu yiizden mezkur hesab miktari gittikge kabarmakta ve tevziat
yekunu bugday hesabini hareketsiz bir hale getirmektedir. Bu vaziyet, tedvin ruhu ve tatbik
maksadi busbutiin bambaska olan 2056 sayili bugday koruma kanunu ile istihdaf edilen gayelerin istihsali igin kabul edilen zarar toleransini azaltmis ve tabiatile ondan gozetilen maksadlarin
teminini bu gun igin zorla§tirmis, y a n n igin ise biisbutiin imkansiz bir hale getirecektir. Bundan baska tedvin maksadlan bambaska olan iki kanunun, birinin ziyaninm digeri igin kabul edi-

—2 len toleranstan mahsub edilisi iki kanunun tatbila dolayisile yapilan masraflarin da tedahiilimii
ve dolayisile bunlarm hesabini tutmagi da zorlastirmakta ve tatbikatta da hududsuz miiskulat ihdas etmektedir. Binaenaleyh:
Bu yardnnlar igin Ziraat bankasinca miistakil bir kredinin acjlmasi ve iic senelik bir tecriibe devmsinde teinas edilen butiin teferruata tekabiil edeeek bir kanunun tedvini zamani gelmis
bulunmaktadir. Bu suretle yardim iqin ayrica tesis olunacak bir krediden mahsub edilmek suretile 2056 numarali bugday koruma kanunu hesabmdan devredilen Devlet bugdaylanndan yardim yapilirsa bu is miistakil, tatbiki kolay bir mahiyet alacak, iki kanunun, iki hesabin biri birine tedahiilii vaki olmayaeak 2056 numarali kanunda daha velut olacak, hesabda ve tahsislerdeki siirat ve serbesti muhtaglarm uzun zaman intizarda kalmayarak hem en tatmin edilmelerini do
temin edecektir.
Bu maksadla yapilan kanun projesinin kanuniyet kesbetmesi hususuna yiiksek delaletlerinizi
rica ederim.

Ziraat enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ziraat encilvieni
Karar No. 7
Esas No. 1/645

11-XU

-1936

Yiiksek Reislige
(rocjnenlerle muhtac. eifteilere tohumluk ve
yemoklik dagitilmasi iein Ziraat vekilligince hazirlanib tera Vekilleri Heyetinin 14-XT-1936
taribli toplantisinda Yiiksek Meelise a m kararla§tTnlan kanun layihasT Smhat ve ietimai muavenet vekili ile Maliye miistesiiri ve Ziraat vekilliginin miitehassis memuru bazrr oldugu halde
okundu
Yurdumuza ber sene disardan gelen go^menlerle memleket ieinde zaman, zaman has, gosteren
kurakhk, sel, dolu ve Irani a r gibi bir takirn afetler yiiziinden zarar goren ciftQilerin tohumluk
ve yemoklik ibliyaelarim karsjlamak ic,in 266 v
sayili kanun ile bir milyon lirahk bir had tayin
edilmisti.
Beliren ihtiyacjar karspsmda bu miktar 2863
sayili kanunla 2 250 000 liraya iblag edildi.
Oelmekte olan goc.menlere ve gecen seneki kuraklik dolayisile eiftqilere verilen tohumluk ve
yemeklik miktarlari bu son haddi de doldurarak geemis oldugundan bir taraftan yeniden gelmekte
olan goemenlerin ve memleket ieinde yarduna
mahtae eiftoilerin ibtivaelarrru karsdamak iizere

2863 sayih kanunla verilmi§ olan 2 250 000 liraya
1 500 000
lira ilave edilmek
suretile bu
3 750 000 lira iein Ziraat bankasmea a y n bir
bugday yardim kredisi aeilmasmi ve sjmdiye
kadar yapdrais olan tevziatm biitiin masraflarile bu krediye geeirilmesini Enciimenimiz de
yerinde bularak kanun layihasim ufak degisikliklerle kabul etmisjtir.
Havalelerine gore Sibhat ve le.timai muavenet eneikneriine gonderilmek iizere Yiikslk Reislige sunuldu.
Zr. En. Rs.
Izmir
R. Kokem

M. M.
Manisa
M. Ozey

Ankara
IT. (lirpan

Boln
M. Dagdcmir

Nigde
C. Vral

Seyhan
T. Tarmai)

Ktr§ehir
A. Esen

Bursa
$. tnsel

Denizli
E. As. Tokad
Kirklareli
Z. Akin

Maras,
Nuri Vral

Bolu
£. Giilez
Yozgad
0. Evci
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Ka.
Bolu

- 3 —
Sihhat ve igtimai muavenet enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Sihhat ve Ic. M. Ennciimeni
Esas No. 1/645
Kurar No. 5

19 - / - 937

Yuksek Reislige
Gogmenlerle muhtag giftgilere toliumluk ve
yemeklik dagitilmasi igin Ziraat vekaletince hazirlanib lera Vekilleri theyetinin 14 - X I - 1936
tarihli toplantismda Yuksek Meelise arzi kararlas,tirclan kauun layihasi ve Ziraat enciimeni
mazbatasile tadilati, Sihhat ve igtimai muavenet
Vekili ile Iskan umum miidurii ve Ziraat vekaletinden gelen memur hazir oldugu halde okundu
ve konusnldu:
Ziraat enciimeni mazbatasinda izah edildigi
veghile layiha esas itibarile kabule muvafik gorulmu$ ve mezkur enoiimen teklifinin birinci
maddesinde «afetlere ugrayan muhtag giftgilere»
ibaresinden sonra «nakledilenlerle iniiltecilere»
ibaresinin ilavesi muvafik gorulmus ve madde
ona gore tanzim edilmi§tir.

Ikinci madde aynen kabul edilmi§, ugiincu
maddeye «gdgmenlere, nakledilenlerle multecilere» ibaresi ilave edilerek keza madde yeniden
tanzim edilmi§tir.
Diger maddelerde yapilan ufak tadilatla layiha kabul edilerek havalesi mucibince Maliye enciimenine tevdi kilinmak iizere Yuksek Reislige
sunuldu.
Sihhat ve tg. M. En. R. Bu M. M.
Erzurum
Zonguldak
Dr. A. F. Tuzer
Dr. M. Alhok
Bursa
Dr. 8. Konuk
Malatya
Dr. H. Oytag

Kayseri
S. Turgay
Mardin
Dr. R. Levent

Katib
Edirne
Dr.F. Memik
Kutahya
Dr.$. Ediz
Qankiri
F. Orkun

Maliye enciimeni mzbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 39
Esas No, 1/645
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Yuksek Reislige
Gogmenlerle muhtag giftgilere tohumluk ve
yemeklik dagitdmasi hakkmda olub Basvekaletin 18 ikinci te§rin 1936 tarih ve 6/3587 sayili
tszkeresile Biiyiik Meclie sunulan kanun layihasi
Ziraat ve Sihhat enciimenlerince miizakereden
sonra enciimenknize tevdi kilmmistir. Kanun
layihasi ickan umum miidurile Ziraat vekaleti
ve Ziraat taankasi memurlari hazir olduklari halde
tetkik ve miizakere edildi.
Kanun layihasi, simdiye kadar muhtag giftgilere ve gogmenlere muvakkat mahiyette yapilan tohumluk ve yemeklik yardimlarini esasli ve devamli bir nizama tabi tutmaktadir.
Bugday fiatmi korumak igin yapilan mubayaalarla, -Devletin elinde bir stok bulunmaktadir. Bununla kuraklik ve saire gibi arizalarm

muhtag kildigi zamanlarda giftgilerimize yapilan
yardim §iiphesiz yerindedir. Yeni giristigimiz
gogmen politikasmin yurda kazandirdigi binlerce yurddasa da yine bu stoktan tohumluk ve
yemklik verilmesi Devlete dii§en bir hizmettir.
Bu cihetler evvelce de derpis edilerek 2661 sayili kanunla bir milyon liralik bugday dagitimis.
ve bu miktar ihtiyacm artmasi yiizunden 2863
sayili kanunla iki milyon iki yuz elli bin liraya
gikarilmistir. Bu kanun layihasile yardim haddi
iig milyon yedi yiiz elli bin liraya gikanlmakta
ve bu miktarm miistakil, sabit bir kredi halinde
tutulmasi ve tahsil edildikge yeniden yardimlar yapiknasi esasi konulmaktadir. Enciimenimiz; iklim sartlarinin yer yer giftgilerimizi daima Devletin yardimma muhtag kildigini diis,un-
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dii. Ba§anlmakta olan gogmen i^lerinde tohumluk ve yemeklik yardiminin muhim roliinu de
nazari itibare aldi. Devamli ve esasli bir tetbir
almak kararmi taiiiamen tasvib etti.
Maddelere gelince; enciimenimizce birinei
maddeye bir fikra ilave edilmistir. §oyle ki :
Ziraat bankasi depolarmdan yardim yerine kadar nakledilecek bugdaylarm maliyeti, gogmenlere ve muhtaglara daha yakin mmtakalardaki serbest bugday fiatlerinden yiiksek olabilir. Bu takdirde tevzi edilecek miktarin o mmtakalardan serbestge tedariki daha yerindedir.
Borglandirilarak yapilan yardimlarin giftgi ve
gogmenler igin imkan nisbetinde asagi fiat iizerinden oimasi bu Devlet isinde en mantiki bir
zarurettir.
Ikinci maddeye ilave edilen bir fikra ile
borglandirma yekununa girecek memur masraflannin, te§kilat olmayan mahallerde ve liizumu halinde yalniz tevzi isjerinde kullamlacak
memur masraflari oldugu tavzih edildi.
Ugiincu maddenin fikralarimn tertibinde
bir degisiklik yapilmistir. Bugday kredisinin
mahfuz kalmasi igin dord sene iginde tahsil edilmeyen borQlarm biitgeden karsjlanmasi esasi
konulmustur. Enciimenimiz bu dord senenin
tahsil vadesinden ba^ladigini tasrihte fayda gor-

miis ve dorduncii maddeye bir fikra koymustur,
Zineirleme kefaletle yapilacak borglandirmalarda borg senedlerinin noterleree parasiz
tasdiki faydali ise de yine koyler igin esasli bir
kiilfet kalkmamis olm\ Noterlerin memuriyet mahallinden ayrilmasi, gerek masraf ve gerek zaman bakimmdan giig oldugu gibi zineirleme sened yapanlarm topluca ijiehirlere gelmeleri de
uygun degildir. 2036 sayili kanun, zirai krediler igin koy ihtiyar heyetinin tanzim edecegi
senedlere noter senedi mahiyetini vermi^tir. Enciimenimiz bu ciheti dusiincrek bugday islerinde de noter bulunan kasabalarda bore, senedlerinin noteree tanzimini, bulunmayan yerlerde ise
2036 sayili kanunun tatbikini faydali bulmus ve
6 nci maddeyi buna gore tadil etmi^tir.
Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunuldu.
Mai. En. Rs.
M. M.
Katib
Bayazid
Isparta
Qankiri
Ihsan Tav
Kemal tfnal
Mustafa Onsay
Istanbul
Malatya
Istanbul
Y. Yazici
M. Nedim Zabci
A. Baymdir
Bursa
Gumugane
Dr. Galib Kahraman
$. Ondersev
Iqel
E. Inankur

Manisa
Tahir Ilitit

Izmir
Kdmil Dursun

Biitge encumem mazbatasl
T. B. M. M.
Butge encumeni
Mazbata No. : 155
Esas No. : 1/645

¥ - VI - 1937

Yiiksek Reislige
Goemenlere ve muhtag giftgilere tohumluk ve
yemeklik dagitilmasi hakkinda olub Ba§vekaletin
18 - X I -1936 tarih ve 6/3587 sayili tezkeresile
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Ziraat,
Sihhat ve icjtimai muavenet ve Maliye enciimenleri mazbatalarile birlikte enciimenimize verilmi§
olmakla Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu
halde okundu ve konusuldu.
Layiha; simdiye kadar 2056 sayili kanun mueibince Ziraat bankasmca miibayaa edilen bugdaylardan gogmenlerle nakledilenlere ve kurakliktan muteessir olan muhtac, giftgilere yapil-

makta olan yardimlara aid hesabin asil bugday
hesabindan ayrilarak mustakil bir hesabta gosterilmesdni temin etmekte ve gerek gogimen siyasetimizin ve gerek memleket ikliminin icablari
dolayisile bu giine kadar yapilan yardimlari
genisleterek 2661 ve 2863 sayili kanunlarla verilen 2 250 000 liralik salahiyetin 3 750 000 liraya iblagini ve uq senedenberi yapilmakta olan
bu tevziattan alinan tecrubelere gore tevzi, borglandirma ve tahsdl iisullerinde yapilmasi lazim
gelen bazi tadilati ihtiva eylemektedir.
Layiha encumeniimizce
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esas itibarile

onuva-

fik gorulmuftur. Aneak tevzi edilen bugdaylarm
nakten veya aynen tahsili hiiikmu Maliyeye verilmis bir lhakki ihiyari ifade etmekte olub halbuki
bu ihtiyarm borglulara verilmesi uygun olacagini dustmen encumenimiz buna add fikraya
bu suretle tavzih eyledigi gibi aynen odendigi
tafcdirde ikiaiei madde mucibince yapilan masraf• lara tekabiil eden miktarin da nakten odenmesini kabul eyMyerek ona gore maddede tasrihat
yapilmistir.
Bu borglarin besinci madde mucibince bidayeten Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasinea ve
kendi usullerine tevfikan tahsiline tevessiil edilecek ve bu suretle tahsil edilefmeyenler tahsili
emval kanunu hukumleri dairesinde ve mal memurlan tarafmdan takib edilecek ise de bankannx tahsil etmesi icin bir miiddet tayini hem
borglular bakraiindan ve hem de alacagm miiruru zamana ugratilmaksizin miiteakib tahsilatin
Maliyece icrasma meydan birakilmis olacagi cihetle Hazine bakimmdan faydali goriilerek iki
sene gibi bir miiddet tayin
edilmis ve madde
ona gore dejgistirilmistir.
Ahiren Biiyiik Millet Meclisince kabul edilmis olan 3202 sayili Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi kanunu layihasmin altmci maddesinde

yazili kanunlari ilga eylemis oldugundan bu vaziyeti ifade eder sekilde mezkur maddede dahi
lazim gelen tadilat yapilmista-. Bundan baska
layihada noter har§lari ve ueretleri muaf olarak
gosterilmis ise de iicret noterin sahsi hizmetinin
mukabili oldugundan bunun kanun ile affi uygun goriilemedigi gibi noterlerin bu senedlerin
tasdiki isinde gayret gostermelerini de temin
bakimmdan iicretle yapmalari faydali olacagi da
du§unulerek buna aid hukiiim o yolda tashih
edilmistir.
Umumi HeyetQe mustacelen miizakere ve tasvib buyurulmak dilegile yiiksek katmiza
sunulmu^tur.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §. Ozkan
M. Unsal
R. Karadeniz
Katib
Istanbul
Qorum
Balikesir
F. Oymen
E. S. Akgol
E. Adakan
Diyarbekir
Edirne
Kirsehir
R. Bekit
F. Kaltaktoran
M. SeyfeU
Maras
Mus
Mus
A. Tiridoglu
$. Ataman
§. QUoglu
Ordu
H, Yalman
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Gogmenlere ve muhtag giftgilere
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkinda kanun projesi

Gogmenlere ve muhtag giftgilere
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkinda kanun Idyihasi

(rogmenlere ve muhtag giftgilere
tohumluk ve yemeklik dagitilmasi hakkinda kanun Idyihasi

MADDE 1 — Gogmenlerle kuraklik, dolu, sel gibi afetlere
ugrayan muhtag giftgilere bdiing
olarak tohumluk ve yemeklik
bugday dagitilmasi igin Ziraat
bankasi 3 750 000 liraya kadar
bir bugday yardim kredisi agar.
Bu kredi ile dagitilacak bugdaylar, Ziraat bankasmm 2056
sayili kanunla Devlet namma
satin aldigi bugdaylardan mal
olduklan fiat uzerinden mubayaa edilmek suretile temin edilir.

MADDE 1 — Gogmenlerle,
kuraklik, dolu, sel, yangm ve
hastalik gibi afetlere ugrayan
muhtag giftgilere bdiing olarak
tohumluk ve yemeklik bugday
dagitilmasi igin Ziraat bankasi
3 750 000 liraya kadar bir bugday yardim kredisi agar. Bu
kredi ile dagitilacak bugdaylar,
Ziraat bankasmm 2056 sayili
kanunla Devlet namma satm
aldigi bugdaylardala mal olduklan fiat uzermdem mubayaa
edilmek suretile temin edilir,

MADDE 1 — Gogmenlerle,
kuraklik, dolUj sel, yangm ve
hastalik gibi afetlere ugrayan
muhtag giftgilere ve nakledilenlerle miiltecilere bdiing olarak tohuimluk ve yemeklik bugday dagitilmasi igin Ziraat bankasi, 3 750 000 liraya kadar bir
bugday yardim kredisi agar.
Bu kredi ile dagitilacak bugdaylar Ziraat bankasmm 2056
sayili kanunla Devlet namma
ssAia. aldigi bugdaylardan mal
olduklari fiat uzerinden mubayaa edilmek suretile temin edilir.

MADDE 2 — Bu bugdaylarm; nakil, tevzi depo, guval
vesair masraflarile bu hususta
kullamlacak memur maa§, harcrrah ve yevmiyeleri bu krediden sarf olunur ve bu masraflar mubayaa fiatma zam
edilerek tevziatta bu yekun
iizerinden borglandirma yapilrr.

MADDE 2 —
maddesi aynen.

Hukumetin

MADDE 2 — Ziraat enetimeninin 2 nci maddesi aynen.

MADDE 3 — Bu bugdaylar,
muhtag giftgilere bir, gbgmenlere tig yd vade ile ve zincirleme kefaletle ve nakden oden-

MADDE 3 — Bu bugdaylar
muhtag giftgilere bir, gogmenlere iig yd vade ile ve zincirleme kefaletile ve nakden bden-

MADDE 3 —. Bu bugdaylar,
muhtag giftgilere bir, gogmenlere ve nakledilenlerle miiltecilere iig yil vade ile ve zincir-
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Gogmenlerle nakledilenlere, muU Gogmenlerle
nakledilenlere ve
tecilere ve muhtag giftgilere tomuhtag giftgilere tohumluk ve,
humluk ve yemeUik dagitilmayemeklik dagthlmasi
hakkmda
st hakkmda kanun layihasi
kanun layihasi
MADDE 1 — Ziraat baukasi
gogmenlerle nakledilenlere, multecilere ve knraklik, dolu, sel,
yangm ve hastalik gibi afetlere
ugrayan muhtag giftgilere 6dting olarak tohumluk ve yemeklik bug-day dagrtilmasi igin,
3 750 000 liraya kadar bir bugday yardim kredisi agar. Bu
kredi ile dagrtilacak bugdaylar
Ziraat bankasmm 2056 sayili
Kanunla Devlet namma satm
aldigi bugdaylardan mal olduklari fiat iizerinden mubayaa
edilmek suretile temin edilir.
Ancak ziraat bankasi depolarmdan tevzi mahalline nakledilecek bugdaylarm maliyeti mtimasillerinin mahallindeki rayicinden ytiksek olacaksa tevzi
mahallerinden veya yakmlarmdan mubayaa edilebilir.

MADDE 1 — Ziraat bankasi
gogmenlerle nakledilenlere, multecilere ve kuraklik, dolu, sel,
yangm ve hastalik gibi afetlere ugrayan muhtag giftgilere
odung olarak tohumluk ve yemeklik bugday dagitilmasi igin
3 750 000 liraya kadar bir bugday yardim kredisi agar. Bu
kredile dagitdacak bugdaylar
Turkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasmm 2056 sayili kanunla
Devlet {namma satm aldigi bugdaylardan mal olduklari fiat
iizerinden mubayaa edilmek suretile temin edilir. Ancak Ziraat bankasi depolarmdan tevzi
mahalline nakledilecek bugdaylarm maliyeti miimasillerinin mahallindeki rayicinden
yiiksek olacak olursa tevzi mahallerinden veya yakmlarilndan
mubayaa edilir.

MADDE 2 — Bu bugdaylarm, naMl, tevzi, depo, guval
ve sair masraflarile tesMlat
olmayan mahallerde ve liizumu
halinde yalniz tevzi islerinde
kullanilacak memur maas, harcirah ve yevmiyeleri bu krediden sarfolunur ve bu masraflar mubayaa fiatma zammedilerek tevziatta bu yekun tizerinden borglandirma yapilrr.

MADDE 2 — Bu bugdaylarm naMl, tevzi, depo, guval ve
sair masraflarile tesjMlat olmayan mahallerde ve luzumu halinde yalniz tevzi islerinde kullanilacak memur imaas, harcirah
ve yevmiyeleri bu krediden sarfolunur ve bu masraflar mubayaa fiatma zammedilerek tevzitta bu yekun iizerinden borglandirma yapilir. Aynen odelnmek vaziyetinde bu naktin tekabiil ettigi niiktar aynca ve
para ile bdenir.

MADDE 3 — Bugdaylar muhtag giftgilere bir, gogmenlerle
nakledilenlere ve multecilere
tig yd vade ile ve zincirleme

MADDE 3 — Bugdaylar
muhtag giftgilere bir, gogmenlerle nakledilenlere ve multecilere ug yil vade ile ve zincirle( S. Sayisi : 251 )
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mek iizere dagitilir. Her sene
tahsilat nisbetinde tekrar dagitilabilir. Vade yilmm uriinii
giftginin borcunu odeyemeyecek kadar az olursa bu borg
geri birakilabilir.

mek iizere dagitilir. Her sene
tahsilat nisbetinde tekrar dagrtilabilir. Vade yilmm iiriinu
giftginin borcusnu odeyemeyecek
kadar az olursa bu borg geri
birakdrr.

leme kefaletile ve nakden odenmek iizere dagitilir. Her sene
tahsilat nisbetinde tekrar dagrtilabilir. Vade yilmm iiriinii
giftginin borcunu odeyemeyecek
kadar az olursa borg geri brrakdir.

MADDE 4 — Tevziden sonra
tahakkuk edipte borglandirmaya girmeyen tevzi masraflan,
bugdaylarm nakil ve tevziine
kadar gegen zamana aid faizler tahsil masraflan, dort sene zarfmda tahsil edilmeyipte
gayri kabili tahsil hale gelen borglar muhtag giftgiler
igin Ziraat vekaleti, gbgmenler
igin ise Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti iskan biitgesine her
sene bu husus igin agilacak
hususi fasillara tahsisat konarak kar§ilanir.

MADDE 4 — Tevziden sonra
tahakkuk ©dibde borglandirmaya giremeyen tevzi masraflan,
bugdaylarm nakil ve tevziine
kadar gegen zamana aid faizler, tahsil masraflan, dort sene
zarfmda tahsil edilmeyibde gayri kabili tahsil hale gelen borglar; muhtag giftgiler igin Ziraat
vekaleti biitgesine, gbgmenler
igin ise Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti Iskan biitgesine
her sene bu husus igin agilacak
hususi fasillara tahsisat konarak karsilanrr.

MADDE 4 — Tevziden sonra
tahakkuk edib de borglandirmaya giremeyen tevzi masraflan, bugdaylarm nakil ve tevziine kadar gegen zamana aid
faizler, tahsil masraflan dort
sene zarfmda tahsil edilmeyibde gayrikabili tahsil hale gelen
borglar; muhtag giftgiler igin
Ziraat vekaleti biitgesine gbgmenler ve nakledilenlerle miilteciler igin ise Sihhat ve igtimai
muavenet vekaleti iskan biitgesine her sene bu husus igin agilacak hususi fasillara tahsisat
konularak karsilanrr.

MADDE 5 — Dagrtma ve
tahsil Ziraat bankasmca kendi
usulii ile yapilir ve tahsil edilemeyen borglan tahsili emval
kanununa gore mal memurlan
toplarlar.
0 seneki iiriinii borcunu odeyemeyecek kadar kifayetsiz bulunmami§ ve binaenaleyh
tecil muamelesine tabi tutulmami§ borglular, borglarmi odemedikleri takdirde aleyhlerine,
vadenin inkizasi tarihinden borcun tahsili emval kanununa
tevfikan istirdadi anma kadar
gegen miiddet igin % 7 faiz
tahakkuk ettirilir.

MADDE 5 — Dagrtma ve
tahsil, Ziraat bankasmca kendi usulii ile yapilir ve tahsil
edilemeyen borglan tahsili emval kanununa gore mal memurlan toplarlar.
0 seneki iiriinii borcu odeyecek derecede bulunan borglular, borglarmi odemedikleri
takdirde aleyhlerine, vadenin
bittigi tarihten borcun tahsili
emval kanununa tevfikan almdigi zamana kadar, gegen miiddet iginde % 7 faiz yiiriitiiliir.

MADDE 5 — Ziraat enciimeninin 5 nci maddesi aynen.
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kefaletle nakten odemek iizere
dagrtilrr. Vade yilmm iiriinii
giftginin borounu odemiyecek
kadar az olursa bu borg geri
birakilabilir.
Her sene birinci maddedeki
yardun kredisinden yapilan tahsilat nisbetinde bugday tekrar
dagrtilabilir.

me kefaletle senedde yazili nakti veya ayni miktar odenmek
iizere dagrtilir. Vade ydmm
iirunii giftginin borcunu odeyemeyecek kadar az olursa bu
borg geri birakilabilir.
Her sene birinci maddedeki
yardun kredisinden yapilan
tahsilat nisbetinde bugday tekrar dagitilabilir.

MADDE 4 — Tevziden sonra tahakkuk edipte borglandirmaya girmeyen tevzi masrafIan, bugdaylarm nakil ve tevriine kadar gegen zamana aid
faizler, tahsil masraflan, vadesinin hululiinden itibaren
dord sene iginde tahsil edilmeyipte gayrikabili tahsil hale
gelen borglar; muhtag giftoiler igin Ziraat vekaleti butgesine, gogmenlerle nakledilenler ve miilteeiler igin ise Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti iskan biitgesine her sene bu
husus igin agilacak hususi fasillara tahsisat konarak kar§ilanir.

MADDE 4 — Ziraat enciimeninin ddrdiincu maddesi aynen.

MADDE 5 — Ziraat enciimeninin besinci maddesi aynen.

MADDE 5 — Dagrtma muamelatile iigiincii madde mueibince hulul edecek vadeden
itibaren iki sene iginde tahsil
muamelati Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmca kendi usuli ile yapilir ve bu miiddet iginde tahsil edilemeyen borglan
tahsili emval kanununa gore
mal memurlari toplarlar.
0 seneki iiriinu borcu odeyecek derecede bulunan borglular borglarmi odemedikleri takdirde aleyhlerine, vadenin bittigi tarihten borcun tahsili emval kanununa tevfikan almdigi
zamana kadar, gegen miiddet
iginde % 7 faiz yiiriitiilur.
( S. Sayisi : 251)
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MADDE 6 — Bu kanunun
tatbikma aid muamelelerdeki
evrak ve senedlere pul yapistinlmaz ve harg almmaz ve noter tasdiki icab ederse noterler
bu senedleri bedava tasdik
ederler.

MADDE 6 — Bu kanunun
tatbikma aid muamelelerdeki
evrak ve senedlere pul yapistinlmaz ve harg almmaz ve noter tasdiki icab ederse gerek
gbgmenler ve gerek muhtag
yerliler igin 2510 sayili iskan
kanununun 37 nci maddesinin
«C» fikrasi hiikiimlerine gore
noterler bu senetleri bedava
tasdik ederler.

MADDE 6 — Bu kanunun
tatbikma aid muamelelerdeki
evrak ve senedlere pul yapi§tirilmaz ve hare almmaz ve
noter tasdiki icab ederse gerek gocmenler ve nakledilenler ve multeciler ve gerek muhtag ciftgiler igin 2510 sayili iskan kanununun 37 nci maddesinin (C) fikrasi hukumierine
gore noterler bu senedleri bedava tasdik ederler.

Muvakkat madde — 2661 ve
2863 numarali kanunlarla tevzi edilen bugdaylarla bu kanunlarla kabul edilen haddin
fevkinde dagrtilmis olan bugdaylarm bedeli ve masraflan
ve faizleri birinci madde mucibnce Ziraat bankasmm tohumluk ve yemeklik igin agacagr
3 750 000 liralik krediye almir
ve mahsub edilir. Bunlarin tahsilleri mal aldiklan fiatlarla
nakden veya aynen yapilir. Aynen tahsilattan elde edilecek
bugdaylar ya satilrr veya o siradaM rayig uzerinden 2056
numarali kanunun bugday hesabma devredilir.
Bu tevzi edilen bugday bedellerile masraflarmm faizleri guval ve borglandrrmaya girme-

MUVAKKAT MADDE;
Madde — 2661 ve 2863 numarali kanunlarla tevzi edilen bugdaylarla bu kanunlarla kabul edilen haddin fevkinde dagrtilmis, olan bugdaylarm
bedeli ve masraflan ve faizleri birinci madde mucibince
Ziraat bankasmm tohumluk ve
yemeklik icin agacagi 3,750,000
liralik krediye almir, ve mahsub edilir. Bunlarin tahsilleri
mal olduklan fiatlarla nakden
veya aynen yapilir. Aynen tahsilattan elde edilecek bugdaylar ya satilrr veya o siradaki
rayig uzerinden 2056 numarali
kanunun bugday hesabma devredilir.

MUVAKKAT MADDE —
2661 ve 2863 numarali kanunlarla tevzi edilen bugdaylarla
bu kanunlarla kabul edilen
haddin fevkinde
dagitilmi§
olan bugdaylarm bedeli ve masraflan ve faizleri birinci madde mucibince Ziraat bankasinm tohumluk ve yemeklik igin
agacagi 3 750 000 liralik krediye almir ve mahsub edilir.
Bunlarin tahsilleri malolduklari fiatlerle nakten veya aynen
yapilir. Aynen tahsilattan elde
edilecek bugdaylar ya satilir
veya o siradaki rayig uzerinden
2056 numarali kanunun bugday
hesabma devredilir.
Bu tevzi edilen bugday bedellerile masraflarmm faizleri
guval ve borglandirmaga gir-

Bu tevzi edilen bugday bedellerile masraflarmm faizleri
( S. Sayisi : 251 )
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Mai. E.

B. B.

MADDE 6 — Bu kanunun
tatbikma aid muamelelerdeki
evrak ile senedlere pul yapi§tirilmaz. ttguneii maddedeki zincirleme kefaletle yapilacak
bore senedleri koylerde (Ziraat bankasi hakkmdaki 19 mart
1340 tarihli ve 444 numarali
kanuna miizeyyel 8 haziran
1930 tarih ve 1697 numarali
kanunun ikinei ve ugiincu maddelerinin tadiline ve 21 mayis
1928 tarih ve 1301 numarali
kanunun be§inci maddesinin
son fikrasmm ilgasma dair)
2036 sayili kanunun birinci
maddesinin son fikrasma gore
tanzim edilir. Bu hukmun di§mda kalip noter tasdiki icab
eden hallerde gerek gogmenler,
miilteciler, nakledilenler ve gerek muhtag giftgiler igin 2510
sayili iskan kanununun 37 nci
maddesinin (0) fikrasi hukiimlerine gore noterler bu senedleri bedava tasdik ederler.

MADDE 6 — Bu kanunun
tatbikma aid muamelelerdeki
evrak ile senetlere pul yapi§tinlmaz. tfgiincu maddedeki
zincirleme kefaletle yapilacak
borg senetleri koylerde 3202 sayili Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanununa gore
tanzim edilir. Bu hukmun dismda kalip noter tasdiki icab
eden hallerde gerek gogmenler,
miilteciler ve nakledilenler ve
gerek muhtag giftgiler igin
2510 sayili iskan kanununun
37 nci maddesinin (C) fikrasi
hukumlerine gore noterler, noter ucreti harig olmak iizere
bu senetleri bedava tasdik ederler.

MUVAKKAT MADDE —
Sihhat ve ictimai muavenet enciimeninin muvakkat maddesi
aynen.

MUVAKKAT MADDE —
Sihhat ve igtimai muavenet
enciimeninin muvakkat maddesi aynen.

( S. Sayisi : 251 ),
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mis olan tevzi masraf Ian, ayni
ve nakdi tahsilatm masraflarile ayni tahsilattan elde edilen
bugdaylarm devir veya satismda arada husule gelen fark
muhtag gftgilere ise Ziraat vekaleti, gogmenler ise Sihhat ve
igtimai muavenet vekaleti Iskan butgelerinde agilacak hususi fasla konacak tahsisatla
karsilanrr.
2661 ve 2863 sayili kanunlarla dagztilan bugdaylarm borcu
da vade yilmm uriinu giftginin
borcunu odemiyecek kadar azolursa geri birakilabilir.

guval ve borglandirmaga girmemi§ olan tevzi masraf Ian, ayni
ve nakti hasilatm masraflarile
ayni tahsilattan elde edilen
bugdaylarm devir veya satisinda arada husule gelen fark
muhtag giftgilere ise Ziraat vekaleti butcesine, gogmenlere iss
Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti iskan biitgesinde agilacak
hususi fasla konacak tahsisatla
kar§ilanrr.
2661 ve 2863 sayili kanunlarla
dagrtilan bugdaylardan borcu
da vade yilmm uriinu giftginin
borcunu bdemeyecek kadar az
olursa, geri brrakilrr.

memis olan tevzi masraflari,
ayni nakdi tahsilatm masraflarile ayni tahsilattan elde edilen
bugdaylarm devir veya satigmda arada husule gelen fark,
muhtag giftgilere ise Ziraat vekaleti biitgesine, gogmenlere,
nakledilenlerle multecilere ise
Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti iskan biitgesinde agilacak
hususi fasla konacak tahsisatla
kar§ilamr.
2661 ve 2863 sayili kanunlarla dagrtilan bugdaylardan dogan borg ta, vade yilmm iiriinii giftginin borcunu bdemeyecek kadar az olursa, geri brrakilrr.

MADDE 7 — Bu kamm nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Hiikumetin
maddesi aynen.

MADDE 7 — Hiikumetin yedinci maddesi aynen.

MADDE 8 — 2661 ve 2863 sayili kanunlarm hiikumleri kaldrrilmistir.

MADDE 8 — Htikumetin
maddesi aynen.

MADDE 8 — Hiikumetin sekizinci maddesi aynen.

MADDE 9 — Bu kanunu
Maliye Sihhat ve igtimai muavenet, Ziraat vekilleri yuriitur.

MADDE 9 — Bu kanunun
hiikiimlerini, Maliye, Sihhat ve
igtimai muavenet, Ziraat vekilleri yerine getirir.

MADDE 9 — Hiikumetin dokuzuncu maddesi aynen.

14 - XI -1936
~ Bs. V.
Ad. V.
1. tnonil
8. Saracoglu
M. M. V.
Da. V.
§. Kaya
Ha. V.
Mai. V.
Dr. T. R, Aras
F. AgraU
Mf. V.
Na. V.
8. Arikan
A. (JeUnkaya,
Ik. V.
S. I. M. V.
C. Bayar
Dr. R. Saydam
G. 1. V.
Zr. V.
Rana Tarhan
M. Erkman
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MADDE 7 — Sihhat ve igtimai muavenet enciimeninin yedinci maddesi aynen.

MADDE 7 — Sihhat ve igtimai muavenet enciimeninin 8
nci maddesi aynen.

MADDE 8 — Sihhat ve igtimai muavenet enciimeninin sekizinci maddesi aynen.

MADDE 8 — Bu kanun ne§ri
tarihinden muteberdir.

MADDE 0 — Sihhat ve ictimai muavenet enciimeninin dokuzuncu maddesi aynen.

MADDE 9 — Bu kanunun
hiikumlerini icraya Maliye,
Sihhat ve igtimai muavenet ve
Ziraat vekilleri memurdur.

»*«
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S. Sayisi:252
Turkiye Cumhuriyetile jtalya Kiralhgi arasinda 29 ilk kanun
1936 tarihinde Romada imza edilen ticaret ve seyrisefain
muahedenamesile ticaret anla?masinin ve bunlann ili§iklerinin tasdikina dair kanun layihasi ve Harieiye ve iktisad
encumenleri mazbatalan (1/689)

r. a
Ba§veWet
Kararlar mudurlutfii
Sayt: 6/279

30 - 7 - i&?7

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Turkiye Ciimhuriyeti ile Italy a Kiralhgi arasinda 29 - X I - 1936 tarihinde Romada imza edilen
ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlas^masmrn ve bunlann ilisiklerinin 1 - I - 1937
tarihiriden itibaren meriyetinin tasdiki hakkinda Harieiye vekilligince hazrrlanan ve Icra Vekilleri
Heyetince 2© - I - 1937 de Yiiksek Meclise arzi kararla^tmlan kanun layihasr esbabi mucibesile birlikte sunulmu^tur.
Gizli vesikalarm nesredilmemesine yiiksek miisaadelerini dilerim.
Ba^vekil
/. Inonii

Esbabi mucibe mazbatasi
Icra Vekilleri Heyetinin 1 6 - X - 1 9 3 6 tarihli ve 25425 sayili kararnamesi mucibince Roma
Biiyiik Elgimizin riyaseti altmda te§ekkiil eden Heyetle ttalva Heyeti murahhasasi arasinda son
tegrin 1936 ba§langicmda acrlan miizakerat Romada 29 ilk kanun 1936 da bir Turkiye - Italya
ticaret ve seyri sefain muahedenamesile ticaret ve clearing- anla§m alarm in imza olunmasile neticelenmi§tir,.
Miiddetleri 18 ay olan isbu muahedename ile anlasmalar 1 -T-1937 taribinden itibaren meriyete
konmus. olub tarihi inkizadan iiq ay evvel ihbar gartile fesihleri kabildir; aksi takdirde meriyetleri
birer senelik miiddetler ic,in devam edecektir.
4 nisan 1934 tarihli mefsuh ticaret anla§masmda
derpis. edilmi§ olan hususi takas kaldrrilmi§trr. Italyan adalarile miistemlekeleri miibadelatma aid tediyat, mefsuh anlagmada oldugu gibi,
clearing disjnda birakilmi^tir. Hususi takas usuluniin bertaraf edilmesile bu usulden rmitevellit mahzurlarm ve bilhassa mill! sanayiimizin inki§afini miiteessir edebileeek amillerin onune gecilmiftir.
1 temmuz 1937 tarihinden sonra iki memleket
miibadelati arasinda 15 milyon liretten fazla bir
fark tezahiir ederse, iki Akid Taraftan birinin talebi iizerine kontenjanlar, ilerdeki mubadelatm tanzimi maksadile, tetkik edilecek ve bu tetkik on bes gun iginde neticelendirilemez ve miitabakat hasil olmazsa muahede ve anla§malar bir aylik bir ihbarla feshedilebileceklerdir.
Miitekabilen kontenjanli listeler kabul edilmesi ve bunlarda 1934 senesi ithalatmin esas olarak
almm'asi Italyanin ticaret anlasmalarrnda tatbik ettigi siyaset icabrdrr.
Baglica ihracat maddelerimiz ic,in elde edilen kontenjanlar yekunu 87 milyon liretten fazladir.
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I§bu maddelercten 1934 senesi iqinde Italyaya vaki ihracatimiz yekiimi 44 milyon lirettir.
§imdiye kadar nisfi serbest dovizle tediye edilmekte olan bahri tezgahlar taksitleri tamamen
tiitiin, zeytin yagi, ipek kozasi, komiir ve kromihrac. etmek suretile tediye olunacaktir. Halen
raemieketimizden ihraci memrni olan ceviz kutiigii, deniir cevheri ve hurdalari ve bozulacak gemi
aksammm iiejineu bir memlekete ihracma Hukumetimizce miisaade edildigi takdirde §antiye hesabmdan bu mubayaattan da yapilabilecegi mahrem protokolda miinderi^tir.
Italyanlar kontenjanlarm kiymet iizerinden tesbitini akdettikleri anla^malarda esas olarak kabul ettikletinden, ancak Heyeti Murahhasamizm israrile ithalatimiza aid kontenjanlarm mikdarla
ve ihracatimiza aid kontenjanlarm kiymeti iizerinden tayini kabil olmu§tnr.
Italyada mevcud tahdidata ragmen ehemmiyetli mikdarda alman kontenjanlardan baska 6 milyon
liretlik balik kontenjani elde edilmistir.
Ana hatlari yukarida tadad olunan ve ezhercihet menafiimizi koruyacak §ekilde yapilmis bulunan ticaret ve seyri sef ain muahedenamesile ticaret anla§masi ve bunlarin ili§ikleri mektub ve protokolleri Hukumet Kamutaym yiiksek tasdikma arzeder.

Harioiye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Haciriye enciimeni
Esas N&, 1/689
Karat No. 15

21 -IV -1937

Yiiksek Reislige
Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti ile ttalya
Hiikumeti arasmda 29 - X I -1936 tarihinde Romada imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasinin ve bunlarin ilisiklerinin 1 - 1 -1937 tarihinden itibaren meriyetinin kabul ve tasdiki hakkmda Hariciye vekilliiginee hazirlanip lera Vekilleri Heyetinin
26 - 1 -1937 tarihli Eararile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi encumenimizin 16-IV-1937
tarihli toplantismda, Harieiye vekaleti namina
Nebil Bati hazir oldugu halde, tetkik ve miitalea edildi.
Bu hususta mevzu ahkam, Italyada meveud
tahdidata ragmen bize ehemmiyetli kontenjan
kabul ettikten maada aynca alti milyon liret-

lik balik kontenjani kabul etmek gibi iktisadi
menafiimizi tevsi eder mahiyette goriilmiis olmakla kanun layihasi bilvucuh kabule sayan
goriilmiis ve havalesi mucibince Iktisad enciimenine tevdi kilinmak iizere Yiiksek Reislige takdimine karar verilmistir.
Ha. En. Rs.
M.M.N.
Katib
Trabzon
Kastamonu
Kastamonu
Hasan Saka
§. llden
§. llden
Nigde
Kiitahya
Kdmil Irdelp
Hiiseyin Rahmi Gurpmar
Izmir
Erzurum
Halil Mentese
Pertev Demirhan
Koeaeli
Bolu
Sureyya Yigit
Hasan Gemil Qambel
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tktisad enciimeni mazbatasl
T. B. M. M.
Iktisad enciimeni
Esas No. 1/689
Earar No. 56

8 -VI - 1937

Yiiksek Eeislige
Tiirkiye Giimhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda Bomada akid ve imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasmin
ve bunlarin ili§iklerinin 1 - I - 1937 tariiiinden
itibaren meriyetinin tasdiki hakkinda Hariciye
vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekiileri heyetinin 26 - 1 - 1937 toplantisinda Yuksek Meclise arZL kararla§tnxlan kanun layihasi enciimenimize
havale edilmekle Tiirkofis smiidurii hazir oldugu
halde tetkik ve miizakere olundu.
Verilen izahata ve yapilan tetkikata nazaran
son aktedilen bu ticaret mukavelesinin esaslan
Tiirkiye ve Italya ithalat rejimlerinin icablari
goz oniind'e tutularak kararla§tirilmi§ oldugun-

dan enciimeninrizce kabulii muvafik gbrulmu§tur.
Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yuksek Eeislige sunulur.
ktisad En. EeisiL
M. M.
Katib
Giresun
Nigde
Tekirdag
$. Kesebir
/. Sabuncu
Aydin
Seyhan
Afyon K.
Berg Tiirker
Esma Nayman N. Topcuoglu
Gazi Anteb
Kayseri
Samsun
A. Tunah
Veli Yasm
B. Gres
Zonguldak
Ankara
Konya
H. Dikmen
A. Vlus
H . Karabacak
Giimusane
Zonguldak
Izmir
B. Ozdemirpglu
Benal Ariman Edib Tor

HUKO^ETlN T E J J I F I
Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasida
29 ilkkdnun 1936 da Romada imza edilen Ticaret
ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlastmsinin ve bunlarin iiisiklerinin 1 - I - 1937
den itibar§n meriyetinin tasdiki hakkinda
kanun layihasi
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda 29 ilkkanun 1936 da Bomada imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasinm ve bunlarm
ilisiklerinn 1 - 1 -1937 den itibaren tatbik mevkiine konulmalari kabul ve tasdik olunmustur.
MADDE 2 — tsbu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
, ., . fc;liA
MADDE 3 — l$bu kanunun hiikumlerini ieraya Icra Vekiileri Heyeti memurdur.
26 - 1 -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
K. Ozalp
§. Saragoglu
1. tnbnu
Ha.
V.
V.
ML V.
Da. V.
$. Saragoglu
$. Kaya
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
C. Bayar
A. Qetinkaya
8. Artkan
Zr.V.
G. I. V.
S. t M. V.
Dr. R. Saydam Barn Tarhan Muhlis Erkmen

HCTISRD ENCUMEjNtNlN DEGI§TlEl§I
Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi arasinda
29 - ilkkanun 1936 da Bomada imzalanan ticaret
ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlasmasinm ve merbutlannin tasdikma dair
kanun layihasi
MADDE 1 — Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kirilligi arasinda 29 -ilkkanun 1936 tarihinde
Romada imza edilen ticaret ve seyrisefain
muahedenamesile ticaret anla§masi ve merbutlari 1 ikmcikanunl937 tarihinden itibaren meri olmak iizere kabul ve tasdik olunmuftur.
MADDE 2 — Hfiikumetin 2 nci maddesi
aynen.
MADDE 3 — Hukumetin 3 ncii maddesi
aynen.
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TttRKtYE Ct)MHl RlYETt tLE ITALYA K1RALLI&I ARASINDA
SEYRlSBPAtN MUAHEDESt
Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti ve Italya Hiikumeti iki memleket
ri tanzim etmek maksadile atideki lmsuslan ka rarlastirmislardir:

TlCARET

YE

arasmda ticari munasebetle-

Madde — 1
Iki Akid Taraf memleketler, mense ve mevridli tabii mahsulat veya mamulati diger Taraf
memleketine hini ithalinde sair bilumum memleketlerden gelen miimasil esyaya tatbik edilen veya edilecek olan vergi, emsal, resim, munzam resim veya her hangi bir mukellefiyetten baska
veya daha yiiksek bir mukellefiyete tabi tutul mryacaktir.
Italyaya vaki olacak ihraeatta Tiirkiye ve Tiirkiyeye yapilacak ihracatta Italya bu hususta her hangi bir memlekete ihrac. olunan ayni mevaddan aldiklari ve alacaklan ihrac, resminden veya her hangi bir resimden baska veya daha yiiksek resim almiyacaktir.
Madde — 2
tlguncu bir memlekete yapilacak muameleye miisavl muamele teminati, ithalat ve ihracat resimlerinin eibayetine ve giimriik teminatina esyamn giimriik depolanna vazina, giimruk aidat
ve muamelatina ve gumriikten ithal ve ihrac. edilen veya transit olarak geqen emtianin sevki muamelesine, esyamn tahmiline ve verification usullerine, tarifelerin tasnif ve tefsirine, muvakkat
ithalat ve ihracat ve yeniden ihracata samil buhi nacaktxr.
Madde — 3
Gec,en maddelerde zikredilen uguncii bir memlekete yapilacak muamelenin ayni muamele atideki hususata tatbik edilmeyecektir:
1) Iki Yiiksek Akid Taraf tan birinin memleket! erile hemhudud olan memleketlerde iki Taraf tan on bes kilometreyi teeaviiz etmeyen bir saha dahilindeki hudud ticaretini kolaylastirmak
iizere bahsedilmis olan ve ileride bahsedilecek menafi;
2) Akid Hiikumetlerden biri tarafmdan halen aktedilmis veya ileride aktedilecek olan bir giimriik ittihadindan inbias eden hususi miisaadata;
3) Italya tarafmdan kendi miistemlekelerine veya himayesi altindaki memleketlere bahsedilmis veya ileride bahsedilecek olan menafi ve miisaadati mahsusaya;
4) Tiirkiye tarafmdan 1923 senesinde Osmanli Imparatorlugundaii ayrilmis olan memleketlere bahsedilmis veya ileride bahsedilecek menafi vt miisaadati mahsusaya.
Madde — 4
Iki Yiiksek Akidlerden birine aid olup transit suretile bir veya miiteaddid memleketlerden
gegerek diger Akidin arazisine ithal edilmis olan tabii veya mamul mevad, hini ithallerinde kendi menselerinden dogrudan dogruya ithal edildikleri takdirde tabi olaeaklari giimriik resim veya
aidatmdan baska veya daha yiiksek bir vergi, resim ve aidata tabi tutulmiyacaklardir.
Bu hiikum dogrudan dogruya transit esyasina tatbik edileeegi gibi aktarma yeniden ambalaj
ve bir miiddet antrepoda kaldiktan sonra transit olarak ge^en emtiaya da tatbik olunacaktir.
Madde — 5
Iki memleket arasmdaki ticari muamelata miiteallik tediyat ve ithalat rejimi isbu mukaveleye
bagli olan hususi itilaf mucibince tanzim edileeektir.
Ancak §urasi mukarrerdir ki Yiiksek Akid Taraftan her biri iki memleket arasmda alrm ve sa( S. Sayisi : 252 )
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timmevzuu olabilecek emtianm ithal ve ihrac. ve transitini tahdid veya menetmek hakkini isbu tahdidat ve memnuiyete miimasil serait altinda buhman diger bilumum memleketlere de ayni zamanda tatbik edilmekte olmasi sartile ve atideki ahvalde muhafaza ederler.
a) Devletin emniyetine veya uinumi asayise niiiteallik esbab saikasile;
b) Zabitai sihhiye ve baytariye sebebile ve hayvanat ve nebatati hastaliklardan, bocek ve her
tiirlii tufeyli hayvanattan muhafaza maksadile;
c) Harb levazimi tedarikinde ve fevkalade ahvalde;
d) Halen tesis edilmis veya atiyen tesis edilecek olan Devlet inhisarlarma riayeten;
e) Memleket dahilinde yerli emtianm istihsali, ticareti nakil ve istihlakine taalluk eden dahili
mevzuat mueibinee tatbik edilen veya edilecek olan memnuniyet ve tahdidati miimasil eenebi emtiasina da tesmil edebilmek igin.
Madde — 6
Iki Akid Taraftan birinin sancagmi hamil hamuleli veya kiralanmis (surlest) gemiler diger Tarafrn liman ve sularrna girib giktiklari veya tevakkuf ettikleriesnada Devlet, komiin korporasyon, amme
hizmetinde bulunanlar veya her hangi bir miiessese menfaatine mahiyeti ve ismi ne olursa olsun
cibayet edilen vergi, resim ve tazminat hususunda milli gemilerin tabi bulunduklan muamelenin
aynina ve muadiline tabi olacaklardir.
Ayni muamele gemilere yer tahsisinde, sefainin liman, koy, korfez, havuz ve doklarda tahmil ve tahliyelerde her tiirlii tesisat ve ingaattan istifadelerinde ve nmumiyetle gemilerin yiik ve
yolcu ve murettebatinin tabi bulunabilecegi her hangi ahkam ve muamelatta tatbik olnnacaktir.
Ancak surasi mukarrerdir ki, Yiiksek Akid Taraflardan biri canibinden kabotaj servisine tahsis
edilen milli sefaine bah§edilmi§ veya edilecek olan hususi teshilat muvacehesinde muamelede tesavi taleb olnnamaz.
Yukandaki fikralarda derpi? edilen hususata miiteallik her nevi imtiyazat ve serbestiden istifade hakki Akidlerden biri tarafmdan iiQiincii bir Devlet gemilerile miirettebat, yolcu ve yiiklerine bahsolundugu takdirdr isbu menafi kayidsizve §artsiz olarak hemen diger Taraf gemi, miiret
tebat, yolcu ve hamulelerine de bah§edilecektir.
Madde — 7
Akid Taraftan birinin bayragini tasiyan gemiler her hangi ecnebi bir memlekete aid mail yiiklemek veya yiikumi tamamlamak veyahud eenebi bir memleketten getirmis. olduklari hamulenin
tamammi veya bir kismini tahliye etmek igin diger Akid Taraf in limanlarmdan birine girdikleri takdirde milli kanun ve nizamlara riayet etmek §artile hamulesini ayni memleketin ba§ka bir limanina
veya ecnebi bir limana bo§altilacak olan kismini bu kisim iqin muhafaza rusumundan maada hig
bir resim ve masraf vermeksizin gemide muhafaza veya yeniden baska bir mahalle ihrag edebilecektir.
I§bu muhafaza resmi milli gemilerden alinan mikdarda istifa olunacaktir.
Madde — 8
Yiiksek Akid Taraflardan birine aid bir gemi diger Akid Tarafin sularmda battigi, karaya oturdugu ve hasara ugradigi veya mecburi tevakkufa maruz kaldigi takdirde mezkur sefine ve hamulesi miimagil vaziyetlerde mahalli kavanin ve nizamat ile milli sefinelere bahsedilmis olan miisaadat ve muafiyete mazhar olacaklardir.
Kaptan, miirettebat ve yolculara oldugu gibi
gemi ve hamulesine de milli gemilere yapildigi
misiillii ayrdim ve imdad gosterilecektir.
Dahili sarfiyat igin memlekete idhal edilmedigi takdirde batmig veya kazazede olmu§ olan gemiden kurtanlan e§ya idhalde alman riisum ve vergilerden hie, birine tabi tutulmayacaktir.
( S. Sayisi : 252 ).
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Gemilerin tabiiyeti, her iki Hiikumet makamati tarafindan mensub olduklari memleket kavanin
ve nizamatma tevfikan ita edilmis olan sehadetname ve vesikalara gore, her iki tarafca tanmacaktir.
Mahkeme karari ile yapilan sati§ haric. olmak iizere Akid Taraflardan birine gemiler, sancak
tebdili muamelesi yapildigma dair geminin mensub oldugu Devlet memurini tarafindan verilmis beyanname olmaksizm millilestirilemiyeeektir.
Akidlerden biri tarafindan ita edilmis, olan hacmi istiabi vesikalari ve hacmi istiabiye miiteallik sair vesaik yine mezkur iki Akid Hiikumetler arasinda yapilacak hususi anlagmalara tevfikan tanmacaktir.
tsjbu anlagmalarm akdine degin Yiiksek Akidlerden her birine mensub gemiler diger Yuksek
Akid Taraf limanlarinda genii seyrisefer rusumunun tediyesi hususunda gemi vesaikinde mukayyed bulunan safi hacmi istiabi, mill! gemilerin safi hacmi istiabisini tayin ic,in tatbik olunan usullerle tesbit olunan safi hacmi istiabiye muadil addedilerek yeniden hi§ bir haemi istiabi tayini mu
amelesine t&bi tutulmiyacaktir.
Madde — 10
Mill! muamele ve en ziyade mazhari miisaade millet muamelesi tatbikma miitedair yukardaki
maddelerde munderic, ahkam atideki hususata §amil degildir.
1) Her iki memleketten birinde meri olan veya meri olacak olan kavanine tevfikan devam
edilecek olan kabotaj;
Herhalde Turk ve Italyan gemileri ecnebi memleketlerden getirmis olduklari hamulenin tamamini veya bir kismmi cikarmak veya ecnebi memleketlere goturecekleri hamuleyi yiiklemek veya tamamlamak maksadile iki Akid memleketin lima/ilarmdan bir veya birkaQina ugrayabileceklerdir:
2) Mill! ticareti bahriyeye yapilan ve yapilacak olan te§vikata;
3) Deniz sporu cemiyetlerine ve tenezziih gemilerine bah§edilmi§ olan hususi imtiyazata.
4) Inhisar veya istirak suretile isletilmekte bulunan kendi gemilerine Hiikumet tarafindan
yapilan tesvikata;
5) Iki Yuksek Akid Tarafin kara sulannda yapilacak balik avciligina ve milli balik avciligi mahsulatirun miistefid oldugu veya olabilecegi hususi menafie,
6) Limanlar, sahiller ve plajlarda bahri hizmetler icrasma ve tahlisiye ve imdadi bahri ve romorkor ve klavuzluk isleri icrasma,
Madde — 11
Mevrid ve cinsi ne olursa olsun her nevi esyanm iki Yuksek Akidlerden birinin erazisine milli
gemilerle idhali; transit veya deposu mumkiin olabildigi takdirde ayni esyanm diger Akid Taraf
gemilerile de oraya idhali, oradan ihraci, transit olarak gegirilmesi kabil olabilir.
Bu takdirde bu esya ayni teshilata mazhar olacak ve milli gemilerle naklolunan mumasil esyaya tatbik edilen vergiden daha yuksek hie, bir vergi ve resme veya daha agir tahdidata tabi tutulmiyacaktir.
tsbu kaide yabanci ulkelerden gelen gemilerden §ikan yolculara veyahud yabanci iilkelere giden gemilere binen yolculara da tatbik olunur. Bu son vaziyette gemiler hangi limandan hareket
ediyorsa ve o liman Akidlerin hangisinin arazisinde kain ise o memlekette bu gibi yolcu nakline
mahsus gemilere tatbik edilmekte veya edilecek olan ahkami kanuniyeye riayetle mukelleftirler.
Madde — 12
I$bu mukavele tasdik olunacak ve tasdiknameler mumkun oldugu kadar kisa bir miiddet zarfmda
( S. Sayisi : 252 ),

Ankarada tfeati olunacaktir.
!
MamafiH Romada nota teatisi suretile ve muvakkat kaydile meriyete girebilecektir.
tsbu mukavele inuvakkaten meriyte girdigi tarihten itibaren on sekiz ay miiddetle muteber olacaktir.
"CQ ay ewel ihbar edilmek suretile fesliolunmadigi takdirde isbu anlasma kendiliginden birer senelik miiddet igin tecdid olunur.
Tasdikaiililniekal Yiiksek Akid Taraflar murahhaslan isbu mukavelenameyi
hurlerini vazetmislerdir.

imzalamislar ve mii-

29 ilkkaaun 1936 tarihinde Romada iki niisha olarak tanzim kilmmistir.
Turkiye namma
Hiiseyin Ragib Baydur

Italya namina
Ciano

Roma, 29 ilkkdnun 1936
MUNZAM PROTOKOL

t

Bu gunku tarihle aktedilmis olan ticaret ve seyrisefain mukavelesinin imzasi muamelesine tevessul olundugu sirada zirde vaziiilimza murahhaslar mezkur mukavelenin ayrilmaz bir cuzunii teskil etmek iizere atideki beyanatta bulunmuslardir:
(Madde 5 e)
tktisadi ?vaziyeti hazira miinasebetile iki Akid Taraf icabi takdirinde hali hazirda kendi paralanna eeneli mallarmm ithalini tanzim eden sistemde bazi tdilat salahiyetini mutekabilen tanrrlar.
Bu takdirde Yiiksek Akid Taraflardan biri tarafindan
almacak yeni tedbirler, iki memleket
arasmdaki miinasebati ticariyeyi miimkun oldugu kadar haleldar etmemek suretile diger tarafm
emtiasma tatbik edilecektir.
Maamafit boyle^tebedduller dolayisile menafiinin haleldar oldugunu takdir eden Yiiksek Taraf
yeni muzakere acjlmasmi taleb etmek hakkma malik olaeak ve taleb tarihinden itibaren bir ay
zarfmda bu husus igin aejlan miizakere bir netieeye varmadigi takdirde isbu muahedeyi feshetmek hakkmi haiz bulunacak ve isbu fesih keyfiyeti feshin tarihinden itibaren 30 giinluk bir muddet zarfmda miiessir olacaktir.
Isbu protokol ayrica bir tasdika tabi olmayib aid oldugu muahedenin musaddak nushalarinm
teatisile Akfd Yiiksek Taraflarca tasdik edilmis addedilecektir.
Hiiseyin Ragib Baydur

Ciano

Italya Hariciye Nazinndan

Roma, 29 birinci kanun 1936
Roma Turkiye Buyuk Elgisine

Bay Buyttk Elgi,
Italya Ktalkgi ile Turkiye Cumhuriyeti arasinda bu gun Romada imza edilen tiearet ve seyrisefain muahpdesinin 12 nci maddesinin ihtiva ettigi hiikme gore isbu muahede nota teatisi suretile
muvakkat olarak tasdikmdan e w e l meriyete konulabilecektir.
Mezkur muaiiedenin 1937 senesi ikineikanununbirinci giinundeh itibaren meriyet mevkine kourtl( S . Sayisi: 252 Y
... i
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masinda Italyan Hnkumetinin imutabik oldugunu rttilainrza arzetmekle seref kazanirim.
Derin saygilarimin kabuliinii dilerim Bay biiyuk elgi.
Ciano

TURKlYE C U M H U R I Y E T I ILE ITALYA KIRALLlGl
ANLA§M1ASI

ARASINDA

Ticari miinasebetlerini inkisaf ettirmek arzusunda bulunan
deki noktalari kararlastirmislardir:

MtJNAKlD

Tiirk ve Italyan

TlCARET

Hiikumetleri ati-

Mtadde — 1
ttalya menseli emtia, melfuf 1 numarali listede gosterilen
kiyeye ithal edilecektir.
,

kontenjanlar hududu

daihilinde Tiir-

kontenjanlar hududu

dahilinde Ital-

Madde—-2

Tiirk menseli emtia, melfuf 2 numarali listede
yaya ithal edilecektir.

gosterilen

Madde — 3
1 ve 2 numarali listelerde yazili kontenjanlar on iki aylik bir miiddet icin tayin edilmis olub,
her alti aylkk devre icin % 50 nisbetiinde verilir.
. Mamafih surasi mukarrerdir ki mevsime tabi mahiyette olan mallar ie,in, kontenjanlar anlasnianin
mavkii meriyette bulundugu miiddet zarfinda alti aylik devre tevziatina tabi tutulmaksizm tiirk ve
italyan makamati aidesinee bilitilaf tayin olunacak bir miiddet ligin verilir.
Her senenin birinci alti aylik devresinde istimal edilmemis bulunan
kontenjanlar otomatik
bir surette miiteakib alti aylik bir devreye nakledilir.
Madde — 4
1 temmuz 1937 tarihinden itibaren Tiirkiyeye vaki Italyan ihraeatile ttalyaya vaki Tiirk ihraeati arasinda on bes imilyon Italyan liretini miiitecaviz gayri tabii bir muvazenesizlik
musaihede
ediieeek olursa her iki Hfukumet verilmis veya verileeek olan kontenjanlarin tekrar tetkikini veya
yeni kontenjanlar verilmesini taleb etmek hakkini haiz olacaktir.
i
Bu takdirde taleb tarihinden itibaren bir ay zarfinda miizakerata baslanilmis ve bu miizakereler
intac edilmis bulunacaktir.
Bu bir aylik miiddet zarfinda itilaf hasil olamadigi takdirde Akid Taraflarin her biri tic, ay ewelinden yapilacak bir ihbarla itilafi feshetmek hakkini haiz olacaktir.
Madde — 5
tsbu itilafnaimenin mevkii meriyete girmesinden sonra her iki memleketten biri menseli olup birinden digerine ihrac, ediieeek emtia ile birlikte ihracatci memleketin makamati aidesinee verilmis ve meirtmt niimuneye tevfikan iki niisha olarak tanzim edilmis bir mense sehadetnamesi olaeaktir. tsbu sehadetnamenin bir niishasi idhal giimriigii tarafindan miihiirlenerek ayni gun zarfinda idhalatoj memleketin clearing muamelatini tebdile memur olan bankasma tevdi edilecektir.
( S. Sayisi : 252 )
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Madde — 6
Isbu anlasma tarihinde mevkii ierada bulunan ve Tarafeyni Akideynce tasdik edilmis olan hususi takaslar, 4 nisan 1934 tarihli Tiirkiye ile ttalya arasinda miinakid olub miibadelati ticariyenin
tediyatina mutedair bulunan anlasma ahkamma tevfikan tasfiye edilecektir.
Isbu anlasma bu giinkii tarih ile imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedesile birlikte mevkii
meriyete gireoektir. Meriyet muddeti ayni olup ayni tarihte hitam bulacaktir.
Yukarida zikredilen ticaret ve seyrisefain mukavelesinin gayri kabili tefrik bir ciiziinu teskil eden
isbu anla$tnanm feshi mezkur mukavelenamenin de meriyetten dtismesini ioab ettirecektir.
Tasdikanlilmekal isbu anlasma imza olundu.
Romada 29 birinci kanun 1936 da iki niisha olarak tanzim edilmistir.
Tiirkiye namma
ffiiseyirl Bagib Baydur

Italya namma
Ciano

Liste : 1
Tiirkiyeye ihrag edilecek Italyan emtiasi

T. Giirn.
T. No.
23 a, b
Slit tozu harig
75 c
89
102 a, 1
a, 2
b, l b , 2
c, 1
c, 2
103
105 a, b
106 a
b
c
107 b
125 a, 2
b, 2
126 a
129 b
132 b
133 a
139 b
144
(Yalniz lastik <2oraplar,
sihhi korseler ve suspansuarlar)

Senelik
kontenjan
(Ton)
2
0,500
20
8
48
90
1
1
10
10
4
5
2
2,5
3
2
150
2
40
0,250
0,300

0,200

Senelik
kontenjan
(Ton)

T. Giim.
T. No.
164 a
170 b
178
227
•'
271
281 a
c

d
299 a
b
306 a
b
321 b, 1
b,2
327 a
b
335 a

b

(Kokulu her tiirlii ni§astalar haricj

2,5
6
1250
0,030
0,900
10
20
5
0,250
20
0,500
5
2
0,400
20
20
60
15
3

353 b
366 - 370 dahil (Yalniz b ve c pozisyonlan igin)
230
371 a
60
b
10

( S. Sayisi : 252 )
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T. Glim.
T. No.
373
377 c, 4
d, 4
e, 1
e, 2
e, 3
f, 1
f, 2
f, 3
378 b, 3, b, 4
c, 2
c, 3
c, 4
d, 2
d, 3
d, 4
c, 2
^, 3
«, 4
f. 1
t 2
*, 3
t 4
379-1
a, 3
b, 2
b, 3
b, 4
c, 1
<% 2
c, 3
c, 4
d, 1
d, 2
d, 3
d, 4
e, 1
«, 2
e, 3
e, 4
f, 1
379
2
a, 3
b, 2
b> 3

Senelik
kontenjan
kontenjan
(Ton)
(Ton)
40
40
2,5
2
,5
2,5
2
,5
2, 5
2,
55
1
1
11
11
1
1
. 66
88

8
2
2
2,
2,
30
30
22
10
10
55
3
3
*1
10
10
55
1
!

10 T.
Griim.
T. Giim.
(
T.
No.
T. No.
b,
b, 44
c,
c, 2
c, 3
c,
c,
c, 44
d,
d, 2
d,
d, 3
d,
d, 44
e,
e, 1
e, 2
e,
e,
e, 33
, 44
ee,
379 - 3
, 11
aa,
a,
a, 22
a, 33
a>
b,
b, 1
b, 22
b,
b,
b, 3
b,
b, 44
c,
c, 1,
1, c,
c, 44
c,
2
c> 2
c,
c, 33
d, 1
1
d,
2
dd, o

17,5
5

20
30
8
75
145
80
12
35
140
20
2
5
5
44
5
5
33
25
25
75
75

d, 3

d,7 4
d, 2
e, 3
e, 4
f, 1
380 b

383
386
390 a
392
400 a, b
403
412 a, 2 b, 2
413
413
414 a,
a, b
425
425

441
442
442
444
444
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Senelik
kontenjan
(Ton)
80
45
30
20
25
45
10
2
2
2
1
6,5
10
40
6
15
15
15
90
615
120
80
200
130
30
12
20
4
15
0,300
10
0,500
4
12
0,500
2
30
17
1
5
3
4
20

11 Senelik
kontenjan
(Ton)

T. Gum.
T. No.
445 a, 1 si, 2
b, 1 b, 2
446 a
b
c
Lastik sun gerler haric.
448
449
451
452 a
b
453
468
477 h
485
487 a
b
c
d
488
495
497 a,l
a,2
a, 3
b,
501
503 a
b
505
510 a
c
511 b, c
512
515 d
520 a
523
524 a, 1 a,
a, 3
b, 1 b,
526 c
528 a
528 )b
c, 2
c, 3

Vantuzlar haric,

2
Kanisrallar hari?
2 b, 3

T. Gum.
T. No.
Daihili kuturlari 9, 5 milimetdreden 76, 25 milimetreye kadar olan dikisli
veya kaynakli borular
•hang (9, 5 ve 76, 25
milimetre dahil olmak
uzere)

529 b
165
0,500
1
10
10
11
100
100
120
32
1,8
5
50
40
2
30
2
90
30
100
250
200
100
25
10
10
11
6
0,200
10
5
30
3000
12
103
400
150
10
10
10
2
0,500

Senelik
kontenjan
(Ton)

530
531 a
b
532 a,
b,
533
534
535 a
538 a
b,
b,

1
c, d

1
2

d
h
v, 1
v, 2
541 a
b
c
544
552 a
b
c
553 a, b
558 h, 1

fa, 3
563
565 a
b
566 a
b
567 a
b
568 a
569 h, 1
h, 2
582
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250
300
500
600
15
150
80
100
4
13
27
50
100
50
15
20
25
200
75
100
10
50
50
10
61
100
100
5
10
30
0,250
0,250
2
1
2
5,5
2
3
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Senelik
kontenjan
(Ton)

T. Gum.
T. No.

T. Giim.
T. No.

0,250
3
2

595
598
614

Sekiz defadan fazla >buyiiten her tiirlii tek ve
§ift diirbinler, alakadar
vekaletin once vereeegi
miisaadeye tabidir.

617 a
b

618
619
648 b

653 a
662
Kompres
665
667 a, 1
a,%
a,&
b, Zh, 3
h
V
CO

00

CO

OS

co co

a
a
679 a
b
0

d

680
702 a
b
c
d
b

706
709
1
20
3
10
10
250
60
5
15
40
45
10
125
30
10
40
40

i
2
5
0,500
1
30
300
6
35
50

Senelik
kontenjan
(Ton)

710

711
716
720

a,
a,
b,
b,
a
a
b
c
d
v
d
v
h
c
d
h
c

3
3
2
2
60
25
75
2
3
0,200
0,050
2
2,5
5
5
60
100
0,100
1

2
3
1
2

725
726
728
729
745 a, b7 c

Alakadar vekaletin evvelce vereeegi miisaade
ile

754 d
i
k

70
0,700
10
70
0,300
0,160
2,4

y

774
799
553
Sihhat vekaletinin evvelce vereeegi miisaade ile

52,4
5
10
10

859
861

704 a, 1

Sair emtia [1]

[1] Sair emtia hasltkli siltun ishu Hstede zikr olunmayip hint ithallerinde cari olan umumi, ithaldt kar&rnamesi mucihince serhestce ithal edilehilen Italyan menseli mallardir.
MezMJr kararnameye merhut V listesinde zikrolunup,
ishu Hstede tekrar edilmemis olan malin dahi, " alakadar vekdletlerin evvelce verecekleri miisaade ile ithal edilehilirler.
Bu mallann her hirinin ithali 1934 senesinin ayni zamanma tekahill eden miiddet zarfinda
hokiki iihal edilmis olan miktarlann % 50 si nishetinde kabul edilehilir.

( S/Sayisi : 252)
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Liste : 2
ttalyaya ihrac edilecek Turk

maltart
Senelik Kon.
1000 italyan
liretlik

Italyan
Ta. No.
24
33
41
66
67
69
74
84 b
ve 90 - 97 ye
dahil
117
124 a, 2
125 e
181
211 a ve lb
x 212 - 951
248, ex 951
274 a, 2 f
274 c
654 b
778 bis
783 den 786
dahil
790
791,
796, 803
805
918
925

Kumes hayvanlan yumurtasi
Taze balik
Melas
Arpa
Misir
Ayiklanmamis hububat
Kuril sebze
Kuril iizum
Kuru meyveler
Yag ejkarilan tohumlar
Balikyagi
Zeytinyagi
Ham pamuk
Kirli veya yikanmis yapagi
Yiin dokiintuleri ve yiinlu pa^avralar
Ipek dokiintiileri ve ipekli paqavralar
Kromit yahud krom cevheri
Kursun cevheri
Kitre
Afyon
Debagate elverisli ve boyayici maddeler

6 000
6 000
300
13 000
3 500
2 500
10 000
1 000
1 250
2 000
500
7 000
7 000
1 500
650
650
1 000
3 000
300
2 500
1 000

Kiirk yapmaga elverisli olmayan ham deriler

4 000

Yulaf
Kepek

7 500
5 000
Diger sair emtia [1]

HI Sair emtiadan maksad 1934 se.nesinde ttalyaya ithal edUip ishu Ivstede tadad edilmemis bulunan
tilrk men§eli mallardir.
Bu mallann her biri hini ithaUerinde ttalyada
can olan umumi rejim ahkami dairesinde ve 1934
senesinde ayni zamanina tekabiil eden hakiki ithaldt miktanmn % 50 nisbetinde ithal olunur.
tsbu % 50 nisebtin halen (A) liat^inde mevcud emtiaya samil oldugu gibi ttalyan
umum
rejiminin (C) listesinde mukayyed esyaya dahi samil bulunmaktadir.

( S. Sayisi : 252 )
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A - Niiahasi
Mm§e §ehad&tnamesi
Melfuf

No.
Gidecegi yer

eren

Isim
Ikametgah
Sokak

Isim
Ikametgah
Sokak
Malm einsi
Ambal&jm t a r n
Parga adedi
Marka No.

Kg.

Safi
Siklet

Gayrisafi
Kg.
Kiymet
Sevk tariki
Yukarda zikredilen
mengeli oldugu, ve i§bu menge §ehadetnamesinin 29 kanunuevvel 1936 tarihli Tiirk - ltalyan ticaret mukavelesi ahkamma tevfikan verilmis. bulundugu
tasdik edilir.

B - Niishasi
Melfuf

No.

t§bu niisha, A niishasile ayni numarayi tagiyaeak, giimrukler tarafindan muhurlenerek tediyeyi yapacak olan Bankaya tevdi olunacaktir.
Gonderen
Gidecegi yer
Isim
Ikametgah
Sokak

Isim
Ikametgah
Sokak
Malm cinsi
Ambalagm tarzi
Parga adedi
Marka No.
Safi

Kg,

Gayrisafi

Kg.

Siklet
Kiymet
Sevk tariki
Yukarda zikredilen emtianm
mengeli oldugu ve igbu menge §ehadetnamesinin
29 kanunuevvel 1936 tarihli Tiirk - Italya ticaret mukavelesi ahkamma tevfikan verilmis bulundugu tasdik olunur.
• H

^mm^

• •
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S. Sayisi: 2 5 3
Kan giitme sebebile i§lenen katiller hakkinda kanun
layihasi ve Adliye encumeni mazbatasi( 1/626)

Bafvekdlet
Kararlar mudiirlugu
Sayi: 6/1917

8-VI-1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Kan giitrne sebebile i§lenen katiller hakkinda Adliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri
Heyetince 6 - VI -1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlagtirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulm.u§tur.
Ba§vekil
1. Inonu

Kan giitme sebebile islenen katiller hakkindaki kanunun mucib sebebleri
Memleketimizin muayyen bazi mintakalarinda adam oldiirmek suglarimn onemli yekiinlara Qikmasi bu yerlerin halki arasmda kan giitme davasmm el'an ya§amakta olmasmdan ileri gelmek-

tedir.
tnsanlarm heniiz muntazam Devlet teskilatina malik bulunmadigi devirlerde cari sahsi intikam
esasina dayanan bu kotii ananenin tesirinden her nasilsa kendilerini kurtaramamis olan bu aileler arasmda mevcud husumetlerin giin gegtikge daha ziyade kokleserek her sene yiizlerce gene. oldiiriilmekte oldugu gibi intikam hissile yapilan bu katiller gok vahsiyane ve toyler iirpertici sekiller
almaktadrr.
Her hangi bir sebeble olduriilmus olan kimsenin kan hisimlarmdan olan erkekler bu ananeye
gore maktuliin bizzat intikammi almak mecburiyetindedirler. Fiili islemis olan suglunun Adliyece takib edilerek mahkum edilmis olmasinin ehemmiyeti yoktur. Oldurulenin kanmin alinmasi lazim
oldugu cihetle katilin veya kan hisimlarmdan her hangi bir erkegin behemehal oldiiriilmesi sarttir. Bu sebebledir ki her katli mukabil katiller takib etmekte ve bu halin ailelerden birisin de eli
silah tutacak erkek kalmaymcaya yahud o memlsketten gog edinceye kadar yillarca siirmekte oldugu goriilmektedir.
Medeni milletler arasmda serefli bir mevki ihraz etmis. olan Turk milletinin modern prensiplere dayanarak yarattigi Ciimhuriyet idaresinin memleketin biitiinune nisbetle pek mahdud sahalara inhisar etmis olsa dahi bir kisrm ailelerin kan giitme gibi ibtidai zihniyetlerin zebunu olarak
vahsi hislerle bogusmalarma ve birbirlerini yok etmege galiijimalarma seyirci kalmasina imkan
yoktur .
Bu sebeble tanzim edilmis olan layihada kan giitme davasi denilen bu sakim itiyadin kokiinden
yokedilmesi ve ocaklar yikan canavarea katillerin oniinun alinmasi igin suglunun biitiin hisimla*
r m m o memleketten uzakla§tirclmasi esasmm kabuliine zaruret hasil olmu^tur.
Adam oldiiren kimsenin bu fili ewelce kendi akrabasmdan birisini oldurdiigiinii sandigi kimse yahud
onunkan ve sihri hisimlarmdan birisi aleyhinde munhasiran kan giitme sebebile isledigi sabit oldugu takdirde failin kanunda yazili kan hisimlarile yakm sihri hisimlan oradan suriileceklerdir.
Kan giitme sebebile sugluyu katil filini islemege azim ve tahrik etmis. olanlarla ba§kalarmin azim
ve tahrikine bilerek vasita olanlarrn akrabalan da ayni cezaya tabi tutulacaklardir.
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hakkinda Turk ceza kanumma gore muayyen olan miieyyidelerden baska kanunun tatbik
edildigi bolgede mutemekkin bulunan hisimlarmiri surlilmeleri bu kotii ananeye uymak istidadinda
bulunanlari maksadlarinin mevkii tatbika koymaktan men ve her halde tahdid edebilecek kuvvette bulunmakla beraber suglunun o muhitte kimsesi kalmayacagi cihetle bu katli IiQiincii ve dordiincu katillerin takib etmesine bu suretle meydan verilmeyeeektr.
Omm i<jin bu hiikmun suclunun yalniz bu adetin cari bulundugu mmtakada yerlesmis. olan akrabasina hasri ve o mintaka
ile alakalarmi tamamen kesebilmek icin siirgiin mahallinin de o yerden en asagi bes yiiz kilometre uzak olmasi muvafik bulunmustur.
Tatbikatta keyfi muamelelere ve suiistimallere yol agmamasi icju surgun edilmesi lazimgelenlerin karabet dereceleri fail ile bir aile halinde
yasayib yasamamalarcna gore kanunun birinei
maddesinde acjkcja gosterilmistir. Bir aile halinde yasayan insanlar arasmdaki baglilik ve tesaniid ayri yasayan hisimlardan daha kuvvetli bulundugundan f ailin bir aile halinde yasadigi biitiin akrabalari surgun cezasma tabi tutuldugu halde kendilerile bir aile halinde yasamadigi akrabalarcndan ancak birinei maddede gosterilen derecelere dahil olanlar hakkinda bu ceza tertib edilmistir.
Sihri hisimligm bu hadiselerde o dereee k u w e t l i bir rolii bulunmadigi cihetle kan hisimlarmdan
dorduncii dereceye kadar olanlar tecziye edildigi halde sihri hisimlar yalniz ikinci dereceye kadar
ee zal andirilmislardrr.
Kanunun tatbiki ic,in filin bu mmtakada islenmis olmasi sart degildir. Su^lunun kanunun tatbik edildigi bolgede bulunan memleketini muvakkaten terkedipte katli bu bolge haricinde islemis
veya isletmis olmasi halinde de bu kanun hukumlerinin tatbikmi gereklendiren sebebler aynen
mevcuddur. Fakat kanun tcra Vekilleri Heyetinin tayin ettigi yerlerde tatbik edilecegine gore
bu yerler haricinde temekkun edenlere samil olmayacaktrr. §u izahata gore katil curmunun maddi
ve manevi faillerinin ciimlesi bu kanunun tatbik edildigi bolgede miitemekkin olmadiklan takdirde kanun yalniz bunlardan bu bolgede yerlesmis olanlarm akrabalari hakkmda tatbik edilecektir.
Surgun Tniiddetini tayinde sueluya verilecek cezanm miktar ve mahiyeti esas tutulmustur. Siirgiin
cezasi sucjunun idama mahkumiyeti halinde imiieibbed, hurriyeti baglayiei ceza ile mahkumiyeti takdirinde ise bu ceza miktannda olaeaktir. Fakat hurriyeti baglayiei cezanin miktari daha az olsa bile
beklenen tesiri hasil etmesi icjin her halde iie seneden asagi olmayacagi da tasrih edilmistir.
Adam oldiirmek suc,u ceza ehliyetini haiz olmayanlar tarafindan islendigi takdirde bunlann akrabalari hafekmda surgun cezasi tatbik edilmeyecektir. Qiinku hareketlerinde suur yoktur. tsledikleri
snc.ii fark ve temyiz kabiliyetini haiz degildirler. Akrabalanna siirgiin cezasmin tatbik edilmesi bunlan sucu islemekten menedemez. Ancak bunlarc sucu islemege azmettirenlerin veya tahrik edenlerin
akrabalan ihaikfkmda kanun hukmiinun daha siddetli olarak tabtiki iltizaim olunmustur. Haklarmda delillerin toplanmasmdaki miiskiilati nazara alarak kendilerini mesuliyetten kurtarmak icjn ehliyeti
haiz olmayan bir kuciige veya akil hastaligile malul birisine ciiriim isleten manevi faillerin hareketlerinde daha f azla redaet vardir. Bundan baska kan giidulen bu mintakalarda kuc/iiklerin alet olarak
kullanilmasi itiyadi bir sekil almistir. Bu itiyadm ve tabilarmdaki redaetin oniine geQmek icin siir| giin cezalari ugte bir nisbetinde artirilmistir.
^^^ Bu kanun su^un munhasiran kan gutme seibebile islenmesi halinde kaibili tatbiktir. Binaenaleyh
suQun islenmesindeki saik kanunun tatbiki hususunda birinei derecei ehemmiyettedir. Akrabasmdan
birisini oldiirmiis olan kimseye karsi memleketindeki ananeye tabi olarak fail husumet besleyebilir. Fakat bu husumet onda katil su^unu islemege sevkedecek kafi bir muharrik vazifesini gormeyipte baska sebeblerin inzimamile SUQU islemis oldugu takdirde bu kanunun tatbikine mahal
yoktur. Failleri azmettiren ve tahrik edenler hakkinda da bu mutalea aynen variddir . Bunun
icindir ki, kanunun isabetle tatbiki suQim saikimn isabetle tayinine baglidir.
Saik oldiiriilenin kanmm behemehal almmasi hakkindaki kotii ananeden ibaret kalmalidir. Mukabil katli isleyen katil ilk katili veya hisimlarmdan her hangi birini m a h z a b u ananeye uyarak oldurdiigu. sabit oldugu takdirdedir ki akrabasi hakkmda bu kanun hiikiimleri tatbik olunur.
Kanun bu sakim itiyadi ortadan kaldirmak maksadile vazedilmis olduguna gore katil yakin kan
SUQIU
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hisimlarmdan biri aleyiune islenmis olan ilk katlin husule getirdigi eleni ve gazabin buhran ve
tesiri altmda kalmaya^ak miicerred bu sakim ananeye tabi olmak suretile mukabil katli islemis veya
isletmis olmalidir. Eger mukabil katil ilk katlin husule getirdigi hakli ve siddetli elemin tesiri altmda
hissiyatin feverani neticesi olarak islenmis ise memleketinde yasayan iptidai ve valisi anane ile bir
alakasi bulunmayan katilin veya muharrikinin akrabasi hakkinda bu ananeyi yikmak maksadile
vazolunan bu kanun hiikiimleri bit tabi tatbik edilmeyeeektir.
Kanun hukumlerinin tatbik edilmesi iyin ilk katilin hukmen sabit olmasina liizum yoktur. Kafi
delil elde edilemomesinden dolayi ilk katil beraet etmis de olabilir. Asil aranilacak nokta beraet etmis
olsa dahi o sahsin katil oldugu hakkindaki kanaatin mukabil katli isleyende veya isletende
hasil
olmus ve yerlesmis bulunmasidir. Hatta mukabil ktli isleyen veya isleten sahsin ilk katili tayinde
aldanmis oldugunun tahkikati adliye ile sabit olmasinin da ehemmiyeti yoktur. Onu katil olarak
bellemis ve memleketinde yasayan anane icabi oalrak mukabil katli islemis veya isletmis olmasi kanun
hukumlerinin akrabasi hakkinda tatbikmi mecbur kilar.
Kanuna mukabil katli isleyen veya isletenin mukaddema olduriilen
sahisla haiz olmasi icab
eden karabet derecosi hakkinda bir kayid konmamistir. Mahkeme katilin kanunun
tatbik odildigi
bolgede yasayan ananeye uyarak maktuliin intikamini aldigma kanaat getirirse maktul ile karabet
dereeesi uzak ta olsa bu kanunu tatbik edectktir.
Akrabalan hakkinda kanunun tatbiki ie,in mukabil katil do. manevi istiraki olanlarin intikami alinan maktul ile karabetleri mevcud olmasi zaruridir. Mukabil katli kendiliginden
isleyenler hakkinda da bu karabet aranir. Qiinkii aksi takdirde kan gutme saikinin kendilerinde mevcudiyetine ihtimal verilemcz. Fakat baskalari tarafmdan ya azmettirilmenin veya tahrik odilmek suretile mukabil
katli isleyenlerin akrabalan hakkinda kanunun tatbiki icin intikamini almaga vasita olduklan maktul ile akraba olmalarrna liizum yoktur. Kendilerini azemottiren veya tahrik edenlerin kan giittuklerine vakif olmalari kafidir.
Kan giitme itiyadile miicadele igin vazolunan kanun bittabi bu itiyada bilerek vasita olanlar hakkinda da tatbik edileeektir.
Siirgiiri eezasi saikin kan giitme oldugu sabit olan hallerde tatbik edileceginden faildeki
kan giitme saikinin ve siirgiin edileceklerin faille olan karabet dereceleri ve temekkiin ettikleri mahal itibarile l>u kanun hiikumlerine tabi olub olmadiklarmin tesbiti onemli tahkikata ihtiyae, gosterecegine binaen bu cezayi tatbik edecek mahkemenin faili muhakeme eden mahkeme
olmasi zaruridir. l>u itibarla haklannda siirgiin eezasi tatbik edileeek olanlarla fail hakkindaki takibat ve tahkikatm bir arada ayni kanun yollarma tabi olmak suretile eereyan edeeegi
kanunun iic,iincu maddesinde kabul edilmi§tir.

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Esas No. 1/626
Karar No. 42

8 - VI - 1937

Yiiksek Reislige
Kan giitme sebebile islenen adam oldiirme
veya oldiirmege tesebbiis fiillerinin failleri haklannda tatbik olunacak muameleye dair Adliye
veklligince hazirlanib Yiiksek Basvekaletin 8 haziran 1936 tarih ve 6/1917 numarali tezkeresile
gonderilen kanun layihasi enciimenimize havale

buyurulmus olmakla Adliye vekili ve vekalet
Siyasi miistesan ve Ceza isleri umum miidiirii hazir olduklan halde tetkik ve miitalea olundu.
Ciimhurdyet idaresinin teessiisiinden sonra
kismen azalmis olmakla beraber memleketimizin
bazi mintakalannda kan giitme saiki ile adam
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4 bldiirme ananesinin hala devam ettgi ve bu ananeye gore her hangi sebeble olduriilmus olan bir
kimsenin kan hisimlarindan olan erkeklerin ve
hatta icabmda kadinlarin maktuliin intikammi
almak iizere katili ve bulunmadigi takdirde kan
r^isimlarindan diger bir erkegi oldiirmesi sart ol/ dugu ve katil hakkinda Devlet kanunlarma gore verilecek oliimden gayri her hangi bir cezanin bu intikam hissini sondiiremedigi Hiikumet
miimessilleri tarafindan verilen izahattan anla(jilmistir.
Iptidai devirlerden kalma bir zihniyetin eseri
olan bu kotii ananenin velevki memleketin mahdud bazi yerinde olsun devamma seyirei kalman m dogru olmadigma ve bu ananeyi kokiinden
kaldirabilmek igin esasli ve siddetli tedbirler almanm liizumuna kani olan enciimenimiz layihayi esas itibarile kabule sayan gormustiir.
>-v
Aneak ceza hukukunun ana prensiblerinden
\
biri olan miicazatin sahsi olmasi esasina aykiri
oldugu cihetle layihadaki kan giitme saiki ile
adam oldiiren veya oldiirmege tesebbiis eden veya baskalanni bu maksadla adam oldiirmege
azmettiren veya tahrik eyliyen ve kan giitme saikina vakif olduklan halde baskalarinin azim ve
tahrikine vasita olanlarm hisimlari hakkinda
siirgiin cezasi tatbikine dair olan hiikiim kaldinlmis, bunun yerine bir emniyet tedbiri olmak
iizere bunlarm muayyen bir mintaka dahilinde
ikamet etmelerinin meni esasi kabul edilmistir.
Bu kotii ananenin izalesi igin almacak tedbirlerin miiessiriyetini temin maksadile ayni zanianda oldiiriilenin hisimlarindan birinin 61diiruldiigiinu veya oldiirttiigiinii zanneyledigi
kimseyi veya onun hisimlarindan birini oldiirecegine dair kuvvetli emareler elde edildigi

takdirde hareketi heniiz tesebbiis derecesine v&fmamis olsa bile bu sahsin da bir emniyet tedbiri olmak iizere muayyen bir mintaka dahilinde oturmaktan menedilmesi muvafik goriilmiistiir. Vatandaslar icin daha ziyade bir teminat olmak iizere buftedbirlerhy mahkeme kararile ittihaz olunabilmesi ve layihada oldugu gibi dordiincii dereceye kadar olan hisimlara degil daha yakmlarma hasri ve kanunda birer
birer tasrihi ve haklarinda boyle bir tedb i r a l i n a n kimselerin de itiraz ve temyiz yollarina miiraeaat edebilmeleri esasi Hiikumet miimessillerile mutabik kalinarak kabul olunmustur.
Almacak tedbirlerin muvakkat olmamakla
beraber istilzam eden esbabin zevali halinde yine mahkeme kararile kaldirilmasi mumkun olmasi bazi aza tarafindan miitalea olunmussa da
enciimen ekseriyeti bunun daimi olmasi reyinde
bulunmustur.
Yukanda arzedilen esasat dairesinde tadil
edilerek kabul olunan kanun layihasi Umumi
heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ad. En. Rs.
Bu M. M.
Katib
Qorum
Erzurum
Milnir Qagil
Fuad Sirmen
Ankara
Antalya
Bursa
Miimtaz Okmen Numan Aksoy
8. F. Talay
Erzincan
Xqel
Kayseri
A. Ftrat
H. Ongun
R. Ozsoy
Kocaeli
Kocaeli
Ragib Akca
Hayri Tan
Urfa
Manisa
/
Refik Ince
Fuad Gokbudak
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- 6 HtiltfrMETtN TEKLlFl

ADLlYE ENCUMENiNlN DEGi§TlRl§t

Kan giitme sebebile i§lenen katiller hakkinda
kanun layihasi

Kan giitme sebebile islenen adam oldiirme ve
buna' te§ebbiis curiimleri failleri Msimlan hakkmda tatbik olunacak muameleye dair kanun
ast

MADDE 1 — Adam oldiirmek cdrmuuii i§lediklerini veya iglemege te§ebbiis ettiklerini
sandiklari kimseleri veya bunlarm kan ve sihri hismilarinjlan birismi miicerret kan giitme
sebebile dldujjfdukleri veya oldiirmege te§ebbiis
ettikleri veya bagkalarmi bu ciirmii iglemege
azmettirdikleri veya tahrik ettikleri veya kan
giitme saikme vakif olarak bu ciirmii i§lemek
hususunda btskalarmm azim ve tahrikine vasita olduklaw sabit olanlardan bu kanunun
tatbik edildifi bblgede yerle§mi§ sahislarm ayni bolgede kendilerile bir aile halinde ya§ayan karilan ve biitiin hisimlarile bir aile halinde ya§amayan karilan nesebden ve sebebden usul ve fiirulari ve nesebden dordiincu dereceye kadar (Bu derece dahil) sebebde'n ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) civar hisimlan suglularm idam cezasma mahkumiyetleri
halinde miieWbed ve hiirriyeti baglayici bir cezaya mahkumiyetleri halinde bu cezaya muadil miiddetce ve her halde iig seneden a§agi olmamak iizere memleketlerinden en agagr be§
ytiz kilometre.mesafede bir yere siirgiin edilirler.

MADDE 1 — Kan giitme sebebile adam 61diiren veya oldiirmege te§ebbiis eden veya ba§kasmi bu ciirmii iglemege azmettiren veya tahrik eyleyen kimsenin ciiriim iglendigi zaman bir
dam altinda yagayan usul ve furulari ve kardesleri ve kan veya kocasi ikametgahlarmm
bulundugu yerden ba§ka bir yere nakledilirler.

MADDE § — Adam oldiirmek ciirmii ceza
ehliyetini hail olmayan kimseler tarafmdan islenmis, veya iflenmesine tesebbiis edilmis olursa
siirgiin cezasi bu Mmselexi kan giitme sebebile ciirmii islemege azmettiren veya tahrik edenlerin mevcudiyeti halinde ancak bunlarm birinci maddede yazili akrabalan hakkmda fakat
bu maddede yazili cezalar iigte bir nisbetinde
arttrrdmak suretile tatbik olunur.

MADDE 2 — Faille bir dam altmda yagamasalar bile ciiriim iglendigi zaman failin ikametgahmm bulundugu koy veya kasaba veya §ehir
iginde ikamet eden birinci maddede yazili hisimlardan ve amca, dayi, hala, teyze, yegen, kaynana,
veya kaynatasmdan her hangi birinin de takdir
edilecek liizuma gore nakillerine karar verilebilir.

MADDE 3 — Bu kanuna tevfikan siirgiin
cezasi tatbiki icab edenlerin tahkikat ve muhakemeleri adtm oldiirmek suglulan hakkmdaki
umumi usul hukiimleri dairesinde yapilir.

MADDE 3 — Kan giitme saikma vakif oldugu kimselerin azim veya tahrikine vasita olarak
adam oldiiren veya oldiirmege tegebbiis edenlerin birinci ve ikinci maddelerde yazili derecelerdeki hisimlarmdan ciiriim iglendigi zaman
failin ikametgahmm bulundugu koy veya kasaba
veya gehir iginde ikamet edenlerin de takdir
edilecek liizuma gore nakillerine karar verilebilir.
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MADDE 4 — Kan g'iitme saiki lie adam 61dtiren veya oldurmege te§ebbiis edenler ve kan
giitme saikina vakif oldugu kimselerin azim veya tahrikine vasita olarak bu ciiriimleri i§leyenler ve bu saiki bilerek curme igtirak etmig olanlar haklarmda da mahkum. olduklari cezamn
gektirilmesinden veya bu cezanm bir suretle
diigmesinden sonra birinci madde hukmii tatbik
olunur.
MADDE 5 — Kasten dlduriilen bir §ahsm
yukaridaki maddelerde yazdi derecelerdeki
hisrmlarmdan birinin, dldurdugiinii veya bldurttugiinu zannettigi kimseyi veya onun yakmlarmdan birinin kan g'iitme saiki ile oldurecegine veya
oldurtecegine dair kuvvetli emareler mevcud
oldugu takdirde Cumhuriyet muddeiumumisinin
talebi ile agir ceza is^erini gdren mahkemece
nakline karar verilebilir. Salahiyetli mahkemenin tayininde ceza muhakemeleri usulii kanununun hukumleri caridir.
MADDE 6 — Haklarmda nakil karari verilenler ikametgahlarmm bulundugu yerden be§
yiiz kilometreden daha az bir mesafe dahilinde
ikamet edemezler. Bu mesafe distada olmak
iizere istedikleri yeri kendileri tayin edebilirler.
MADDE 7 — Kan g'iitme saiia ile i§lenen
adam oldiirme veya oldurmege te$ebbus ciiriimleri hakkmda verilen hiikiim katile^tikten
sonra bu kanuna gore nakilleri lazim gelenler
hakkmdaki karar Ciimhuriyet miiddeiumumisinin talebile durusma yapilmaksizm hukmii veren mahkemece verilir.
Bu karar aleyhine, teblig tarihinden itibaren
bir hafta zarfmda haklarmda nakil karari verilenler tarafmdan itiraz olunabilir. Itiraz yazi
ile veya bu hususta bir zabit varakasi yapilmak
iizere mahkeme katibine yaprtacak beyanla olur.
Itiraz iizerine mahkeme durusma yaparak karar
verir. Bu kararlar 0. M. umumisile haklarmda
karar verilenler tarafmdan temyiz olunabilir.
Durusma ile temyize dair olan muameleler
Ceza muhakemeleri usulii kanunu hukumleri
dairesinde yapilir.
MADDE 4 — Bu kanun hiikiimlerinin tatbik olunacagi yerleri tcra Vekilleri Heyeti tayin eder.

MADDE 8 — Hukumetin 4 ncii maddesi aynen.
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MADDE 5 — Bu kanun
muteberdir.
MADDE 6 •— Bu kanunun
Vekilleri Heyet i memurdur.

nesri tarihinclen
icrasma fcra

MADDE 9
nen.
MADDE 10
nen.

6 - VI - 1936
M. M. V.
B§. V.
Ad. V.
§. Saracoglu
/. Inbnu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Mai. V.
Dr. T. R. Aras
$. Kay a
F. Agrali
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
C. Bayar
A. Qetinkaya
8. Artkan
S. t M. V.
G. t. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

'
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Hiikumetin 6 nci maddesi ay-

S. Sayisi: 254
Sumer bank sermayesine 15 000 000 lira ilavesine dair
kanun layihasi ve iktisad , Maliye ve Butge encumenleri
mazbatalan (1/762)
T. a.
Ba^vek&Let
Kararlar mitdurliigii
Sayi: 6/1077

31 - III - 1937

Biiyiik Millc; Meclisi Yiiksek Reisligine
Sumer bank sermayesine 15 000 000 lira ilavesi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetinin 25 - III - 1937- tarihli toplantismda Yiiksek Meelise arzi xararlastirilan kanun
layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. Inoriu

Esbabi mueibe layihasi
1 - Birinci bes senelik sanayi programmm tatbikmi temin igin 2580 nuraarali kanunla Siimer bank sermayesine ilave olunan 42 milyon liradan 10 milyon lirasi demir ve gelik fabrikalari in'sasi kdn ayrclmis bulunmaktadir.
Karabiikte kurulaeak demir ve e,elik fabrikalari i§in Londurada H. A. Brassert and Co. Limitet sirketle akdedilen mukavelenamenin icabettirdigi meblagm temini ie,in 3082 numarali
kanunla 45 500 000 liraya iblag olunan Siimer Bank sermayesine daha 15 000 000 lira ilavesine
luzum hasil olmustur. Layihai kanuniyenin birinci maddesi bu maksadi temine matuftur.
2 - Bu dela Siimer bank sermayesine ilave olunan 15 000 000 lira da, bes senelik sanayi programmm tatbikma miiteallik bulundugundan bu meblagm, 2580 numarali kanun mucibince ayni maksad igin tahsis olunan 42 000 000 liranin sureti temini hakkmda esaslara baglanmasi muvafik goriilmus ve layihanin ikinci maddesi bu hususu temin edecek tarzda hazirlanmistir.
3 - Deruhte ettigi in§aatm bedeli, Turkiye in§aati ve saire karsjligi,
boreun muhtemel
faizi ve kur farklariolarak H. A. Brassert and Go. §irketine takriben 4 000 000 ingiliz lirasi tediye edilecektir.
Bu hususta mezkur sirketle akdedilen mukavele mucibince mezkur meblag sekiz senede odenecek ve bunu teminen Hazinece mUayyen tarihlerde ve altisar ay vadeli Hazine bonolari ihrac,
edilecektir.
Yapilan hesablera nazaran bu maksatla Qikarilmasi lazrm gelecek Hazine bonolarmin miktari
takriben 20 000 000 liraya halig olniaktadir.
Layihanm u^uncii maddesi bu hususta Hukumete lazrm gelen salahiyetin verilmesini teminen vaz
olunmustur.
Miiteakib maddeler mutad formulleri ihtiva etmektedir.

—2—
Iktisad encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
licit md encumeni
Esas No. 1/762
Karar No. 39

27 - IV -1937

Yiiksek Eeislige
Siimer bank sermayesine 15 milyon lira ilavesi hakkmda Maliye vekiliigince hazirlanip 1cra Vekilleri Heyetinin 25-111-1937 tarihli toplantisinda Yiiksek Meelise sunulmasina karar
verilen kanun layihasi enciimenimize havale
edilmekle Maliye miistesari liazir oldugu halde
tetkik ve miizakere olundu.
Birinci bes senelik pilau iginde yapilmasi
kararlastirilan demir sanayii iein evvelce 10
milyon lira ayrilmisti. Bilahare yapilan tetkikat ve miinakasa neticesi ingiliz lirasile aktedilen mukaveleye nazaran muhtelif yedi fabrikadan miitesekkil olarak kurulacak olan bu sanayiin tahakkuku icjn yirmi bes milyon liraya
yakin bir paranm tahsisi icab ettiginden, evvelce ayrildigini it'ade ettigimiz on milyon liraya
daha on bes milyon liranin ilavesi zaruri goriilmiistiir. Keyfiyeti tetkik eden enciimenimiz layihanin esasini kabule sayan gdrmiistiir.
Ancak, layihanrn iiejincu. maddesinde Mali-

yenin bu miinasebetle yikaracagi yirmi milyon
liralik Hazine bonosunu ne kadar miiddet zarfmda iti'a edecegini meskut gegtiginden, enciimenimiz bu noktayi, yapilan mukavele esaslanna gore 8 sene olarak kanun metninde tasrik
etmegi muvafik bulmustur.
Diger maddeler aynen kabul edilmis oiup
havalesi mucibince Maliye ve Butc,e enciimenlerine tevdi edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. En. Rs.
Tekirdag
$. Kesebir
Giimii§ane
Edib Tor
Afyon K.
Berg Tilrker
Zonguldak
II. Karabacak

M. M.
Katib
Giresun
Nigde
t. Sabuncu Dr It. Ferid Talay
Seyhan
Ankara
Esma Nay man
A. TJlus
Samsun
Ankara
E. Demir el
A. Tunali
Kocaeli
Zonguldak
/. Diblan
Esad

Maliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye encumeni
Karar No. 55
Esas No. 1/762

11 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Siimer bank sermayesine 15 milyon lira ilavesine dair olup Ba§vekaletin 31 mart 1937 tarih ve 6/1077 sayili tezkeresile Biiyiik Meelise
sunulan kanun layihasi Iktisad enciimenince miizakereden sonra eneiimenimize havale kihnmis,tir. Layiha Iktisat vekaleti Siyasi miiste§ari,
Siimer bank Umum miidiirii ve Maliye vekaleti
memuru liazir olduklan halde tetkik ve miizakere olundu.
Be§ senelik sanayi programinin ba§arilmas>'ina tahsis edilmek iizere Siimer bank sermav^'.'

ne 2580 sayili kanunla 42 milyon lira Have edilmi§, 3082 sayili kanunla da bu miktara daha lie
buc.uk milyon eklenmistir. Ancak be§ senelik
sanayi programina girmis, olan demir ve Qelik
endustrismin mukayelesi gecen aylarda bir ingiliz firmasile aktedilerek ka§a malolacagi anla§ilitn§ ve programm hazirlanma sirasinda tabmin edilen miktarla, bu son rakam arasinda 15
milyon liralik bir t'ark oldugu goriilmus. oldugundan buuu da temiu etmek iizere Hukilmetce
bir layiha tanzim ve Meelise takdim kilmmi§-

( S. Sayisi : 254)

— 3—
tnr.
Sanayi programmin hazirligi 1929 dan sonraki yillara gore yapilmigti. Halbnki ilk plandaki endustri §ubelerinin kurulu§u ve Devlet§e
daha birgok ekohomik tedbirler almi§i ile yurdda hasil olan refah ve inki§af demir ihtiyacinin
ilk tahminlerden fazla oldngunu gostermis. ve
binaenaleyh senede 90 ve 100 bin tonluk bir
kudrette tesisi du§uniilen demir endustrisi takati 180 ile 210 bin tona cikanlmi§tir. Bu esasa gore Karabukte temelleri atilan demir ve gelik endiistrigi milli istihsalin buyiik bir is. §ubesi olmakla kalmryarak memleket miidafaasin m da en buyiik unsurudur. Buyiik Millet Meclisinin 2580 sayili kahunla tahakkukunu tasvib
ettigi sanayi programmm bu muhim §ubesi de
ba§anlmi§ ssyilabilir.
Bncumendmiz demir endustrisi bakimmdan
memleketin vaziyeti ile kurulmakta olan miiessesenin kudret ve kabiliyeti ve sirketle yapilan
anlasmanin Jeferriiati ve ham madde tedarik ve
nakil keyfiyeti iizerinde etrafliea muzakerede
bulunmus Ye bu firsadla milli sanayiin diger
subelerindeM maliyet, kalite ve isqi meselelerini
de tetkik etmistir.
Esasi tasvib edilen layihanm
maddelerine
geQildiginde ve birinei maddenin miizakeresinde
Sumerbankm bu giinkii sermaye vaziyeti miitalea edilmiftir. Siimer bank sermayesine yeni-

den ilave olunacak 15 milyon lira 2580 sayili
kanunla tayin edilen membalardan tedarik edilecektir. Layihanm ikinci maddesi bu hiikmii ihtiva etmektedir. Encumenimiz; bu esasi tamamen
tasvib ve maddeyi aynen kabul etmistir.
Demir ve gelik endiistrisinin tesis bedelini
taksitle karsilamak iizere Maliye vekaletince
bono ihraci salahiyetini ihtiva eden iiguncu maddeye gelince; eneiimenimiz bunu Iktisad eneiimeninin tadili veghile kabul etmis, ancak maddeye
«Qelik» kelimesini de ilave eylemistir. Filhakika
tesisat yalniz demire munhasir olmayib Qelik isleri de baslica faaliyet unsurudur. Tesisat bedelinin Ingiltere ve Imparatorluk piyasalannda satilaeak milli mahsullerle odenmesini ve tediyelerin Maliye vekaletince taahhiid edilmesini gok
yerinde bulan encumenimiz iki meriyet maddesini de aynen kabul etmistir
Maliye E. Reisi
Bayazad
/. TOA)
Malatya
M. N. Ztibci
tqel
E. Inanhur
Izmir
K. Burswn
Qoruh
/. Stibuncu

M. M.
Isparta
K. Until

Bursa
Br. O. Kahraman
Diyarbekir
H. Oniz
Diyarbekir
Z. Tigrel

Katib
Qankm
M. Onsay
Yozgad
E. Braman
Istanbul
A. Baytndir
Manisa
T. Hitit

Biitce enciimeni mazbatasi
T. B. M,
Butge en*cumeni
Mazbata I To. 158.
Esds No. 1\/7€2
9

9-VI-1937

Yuksek Reislige

Sumerbank sermayesine 15 milyon lira ilavesine dair olub Basvekaletin 31 mart 1937 tarih
ve 6/1077 sayili tezkeresile Yuksek Meclise sunulan kanun layihasi Iktisad ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte Encumenimize verilmis ©lmakla Maliye vekili Puad Agrah
hazir oldugu halde okundu ve konusuldu:
Siimerbankin sermayesine 2580 sayili kanunla
42 milyon ve 3082 sayili kanunla da 3 500 000
lira ilave edilmis ve bu kere de 15 000 000

lira daha ilavesi istenmekte bulunmustur. Bu
suretle, 20 milyon lira ile kurulmus olan bankanm sermayesi 80 500 000 liraya balig olmaktadir.
Bu layiha ile ilavesi istenen 15 milyon liranin, bankanm karlarile Maliye vekal^tinin
bulacagi avans ve kredilerden temin edecegi
mebaligin bankaya mal edilerek tediyesi suretile
Veya bu membalarla kapatilmadigi takdirde
Devlet biitQesine konacak tahsisatlarla temin

( S . Sayisi : 254)

— 4—
edilecegi kanun layihasmm ikinci maddesile
2580 sayili kanunun uQiincu maddesine atfettigl
hukumlerden anlasilmaktadir,
Karabiikte kurulacak olan demir ve §elik
fabrikalan i<jin 45 500 000 liraya iblag" olunan
banka sermayesinin kifayetsizligine binaen ve
ingiliz sirketile yapilan mukavelenamenin gosterdigi ihtiyac, iizerine sermayeye daha 15 milyon lira ilavesini temin maksadile teklif edildigi anlasilan bu layiha hakkinda alman izahat yerinde goruldugiinden Maliye encumeninin
tadili dairesinde oldugu gibi kabul edilmistir.
Miistacelen miizakeresi dilegile Umumi He-

yetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige
sunuldu.
Rs. V.
M. M.
Ka.
Isparta
Trabzon
Istanbul
Mukerrem tfnsal R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin F. Kaltakkiran
Gazi Antefc
Izmir
Malatya
H. Ayerdem
K. tnang
O. Taner
Manisa
Maras
Mus
T. Tilrkoglu
A. Tiridoglu
§. Qttog'lu
Mus
Ordu
$. Ataman
H. Yalman

HUKXtMBTlN TEKLlFl

1KTISAD ENCUMENlNlN DE£l§TtKt§i

Siimerbank sermayesine daha on be§ milyon lira
Udvesine dair kanun layihasi

Burner bank sermayesine daha cm bes milyon lira Udvesine dair kanun layihasi

MADDE 1 — 2580 ve 3082 numarali kanunlarla Siimerbank sermayesine ilave olunan
45 500 000 liraya daha on bes milyon lira ilave
edilmistir.

MADDE 1 — 2580 ve 3082 numarali kanunlarla Sumer bank sermayesine ilave olunan kirk
beg milyon be§ yiiz bin liraya daha on be§ milyon lira ilave edilmistir.

MADDE 2 — Ilave olunan bu sermaye 2580
numarali kanunun 3 neu maddesindeki esas dahilinde temin olunur.

MADDE 2 — Ilave olunan bu sermaye 2580
numarali kanunun 3 ncii maddesindeki esas dahilinde temin olunur.

MADDE 3 — Demir sanayii miinasebetile
yirmi milyon liraya kadar bono ihracma salahiyet verilmi^tir.

MADDE 3 — Demir endustrisi tesisi masraflarmi karsilamak ve azami sekiz senede itfa
edilmek iizere yirmi milyon liraya kadar bono
ihracma Maliye vekili mezundur.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye
ve tktisad vekOleri memurdur.
25 - i n - 1937
Bs.V.
Ad.V.
M.M.V.
/. tnonii
S. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V. V.
$. Kaya
Dr. T. R. Aras Dr. R. Saydam
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam liana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye
ve tktisad vekilleri memurdur.

( S . Sayro : 254 );

-
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MALIYE ENCUMENININ DE&1§TIE1§1

8umer bank sermayesine daha 15 milyon lira ilavesine dair kanun layihasi
MADDE 1 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 3 — Demir ve gelik endiistrisi tesisz masraflanni karsilamak ve azam! sekiz senede itfa edilmek iizere 20 milyon liraya kadar
bono ihracma Maliye vekili memurdur.
MADDE 4 — Aynen kabul edilmistir.
MADDE 5 — Aynen kabul edilmistir,

• m •
(S. SayiH : 254X

S. Sayisi: 256
Ruguk menderes nehri ile tabilerinin (slahi hakkmdaki 2246
sayih kanuna ek kanun layihasi ve Butge encumeni
mazbatasi (1/870)
Z\ G.
Ba§veMlet
Kararlar mudurlugu
Sayx : 6/1974

4 - VI - 1937

B. M. M. Yiiksek Reisligine
Kiicjik menderes nehri ile tabilerinin islahi hakkmdaki 2246 sayili kanuna ek olarak Maliye
vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 2 - VI -1937 de Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
t
1. Inonii

Kugiik menderes nehri ile tabilerinin islahma aid 2246 sayili kanuna eklenen kanunun
esbabi mucibesi
3 - V -1933 tarihinde kabul ve 5 - VI - 1933 tarihinde ne$redilmis olan (KiiQiik menderes nehri
ile tabilerinin islahma aid) 2246 numarali kanunla yapilmasi tesbit edilmis olan Kiiguk menderes
nehri ve tabilerine aid islahat i§lerinin en gok dort senede bitirilmesi mezkur kaminun birinci
maddesinin (C) bendinde tasrih edilmis. olmasma mebni miiteahhit, miihendis Abdurrahman Naci Demirafa ihale edilmis. olan mezkur islahata aid olmak ttzere aktedilmi§ bulunan mukavelenamenin 9 neu maddesinde yazili bulunan 30 - mayis - 1937 bitme tarihi bilahare aktedilen mukavele
zeylinin ikinci maddesinde 12 - XI - 1937 olarak tashih edilmi§ ve bu suretle de kanun ile derpig
edilmi§ olan biitun islahat i§lerinin bu tarihte ikmal edilmesi liizumu tesbit olunmu§tur.
l§e basjlandigi tarihten bugiine kadar fasilasiz devam eden i§bu islahat i§ine aid toprak hafriyatmin kismi azami ikmal edilmi§ ve geri kalan toprak i§lerile imalati smaiyeden koprii ve kavu§utlarm mukavele miiddeti iginde ikmal edilecegi anla§ilmi§tir. Aneak Regulator ve §iit gibi
imalata aid projelerin hususi bir surette memleket haricinde yapilan laboratuvar tecrubelerine gore
hazirlanmasma fenni liizum ve zaruret gorulmiig ve bu model tecriibelerinin yapilmasi dolayisile
projelerin hazirlanmasi i§i uzami§ bulunmaktadir. Heniiz yeni olarak projeleri ihzar edilmekte bulunan bu imalata aid in§aat miiddeti sel ve feyezanlarm in§aat sahasinda ameliyati tehir edecegi
goz oniincfe bulundurularak iki sene gibi bir zamana ihtiyaQ gostermesi dolayisile islahat ameliyatmm 2246 sayili kanunla tesbit edilen muddet zarfinda bitirilmesi imkanini ortadan kaldirmi§ bulundugundan mezkur kanun Mkumlerinin iki sene daha uzatilmasma liizum hasil olduguna dair
isbu ek kanun layihasi tanzim edilmigtir.
\

Biitge enciimeni mazbatasi
T. £ . M. M.
Biltge enciimeni
M. M>. 161
Esas No. 1/870

9-vi-im
Yuksek Reislige

Kiigiik menderes neliri ile tabilerinin- islMii
hakkindaki 2246 sayrli kanuna ek olarak hazirlanan ve Basvekaletin 4 - VI -1937 tarih ve
6/1974 sayili tezkeresile Yuksek Meclise sunulan kanun layihasi encumenimize havale edilmis olmakla Nafia vekaleti Siyasi miistesan
Sirn Day hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Layiha, Kugiik menderes ve tabilerinin islahi hakkindaki 2246 sayili kanunun birinci maddesinde yazili miiddetin daha iki sene uzatilmasini istihdaf etmektedir. Mezkur kanuna istinaden aktedilmis olan mukavele mueibince islahat islerini 12 - XI -1937 tarihinde biteeekse de
regulator ve siit gibi memleket haricindeki laboratuarlarda yapilacak hususi tecrubelere gore ihzarc icab eden aksama aid projeler heniiz
ikmal edilemediginden ve sel ve feyezanlarm
insaat sahasindaki bu hususa aid ameliyati te-

hir edebileeegi de goz cinunde bulunduriilarak
bu miiddetin daha iki sene uzatilmasina zaruret
goriildugu alman izahattan anlasilmakla layiha
eneumenimizce aynen kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konubnak iizere
Yuksek Reislige sunuldu.
Reis V.
M. M.
Katib
Isparta
Trabzon
Istanbul
Milkerrem tfnsal R. Karadeniz
F. Oymen
Qorum
Edirne
Balikesir
M. Cantekin F. Kaltakkiran
E. Adakan
Kayseri
Kirgehir
Gazi Anteb
N. Kerven
M. Seyfeli
A. H. Ayerdem
Manisa
Marag
Malatya
T.
Turkoglu
A.
Tiritoglu
0. Taner
Mus.
Ordu
Mu§
$. Ataman
H. Yalman
§evki Qiloglu
Sivas
Seyhan
Remzi Qiner
Naci Eldeniz

HttKftMMl NTEKLlFl
Kuguk menderes nehri ile tabilerinin tdaht
hakkindaki 2246 sayih kanuna ek kanun layihasi
MADDE 1 — Kugiik menderes nehri ile tabilerinin islahi hakkindaki 2246 sayili kanunun
brinci maddesinde yazili dort sene miiddet alti
seneye gikarilmi^tir.
MADDE 2 — Mezkur kanunla sarfma mezuniyet verilen 3, 5 milyon liraya mahsuben
1937 mali yilmdan itibaren her sene odenecek
miktar 700 000 lirayi gegemezv
MADDE3
teberdr.

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icrayaNafra, ve Mjaliye vekilleri memurctitf.
2 - VI -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. tn&nii
$. Saracoalu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Ml. V.
#. Kaya
$. Saraeoqlu
F. Agrah
M& V.
Na, V.
• Ex.V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
G. Bayar
S. 1 M. V.
Zt. V.
G. 1. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

•**»

(S. Sayisi : 256 )

S. Sayisi: 257
Anadolu demiryolu ve Haydarpa?a limani §irketleri esham,
tahvil ve mumessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya
Ergani tahvilleri ile mubadelesine ve amortisman sandigi
hakkmdaki 2794 numarali kanuna bagli hukumler ilavesine
dair olan 3136 sayih kanuna ek kanun layihasi ve Bfitge
encumeni mazbatasi
(I 868)

T. G.
BafveUlet
Kararlar mudurlugii
Sayi; 6/1971

4.- 7/ - i557

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Anadolia demiryolu ve Haydarpasa limani sirketleri esham, tahvil ve mumessil senedlerinin
Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mubadelesine ve amortisman sandigi hakkmdaki 2794
numarali kanuna bazi mukiimler ilavesine dair olan 3136 sayili kanuna zeylen Maliye vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri heyetinin 3 - VI -1937 tarihli toplantismda Yiiksek Meelise arzi
kararlastinlan kanun layihasi esababi mucibesile birlikte sunulnm§tur.
BasvekE
1. Inonu
„

Esbabi mucibe
Anadolu demiryolu ve Haydarpasa limani sirketleri istira mukavelenamelerinde meveud altm
kaydmin kaldirilmasi ve tediyatm badema kambiyo tsvigre frangi ile ifasi takarrur etmesi iizerine
bilhassa Tiirk hamillerinin ellerindeki bu cins kiymetleri, istikrazi dahili tahvillerine kalbetmek
imkanini vermek suretile himayelerini temin igin'3136 numarali kanun tedvin edilmisti.
Tebdil muamelesini ifa edecek olan amortisman sandigma muhta$ oldugu sermaye veya tedvir akgasi igin bu kanunun iiQuneii maddesinin A, B r C fikralarmda zikrolunan menabi tahsis
olunmustu.
Bu menabi meyanina Hazinece verileeek azami bir buguk milyon liralik avans da dahil bulunmaktadir.
Bu giine kadar yapilan mubadeleler igin mevzuubahs avansdan 950 000 lira sarfedilmis olduguna gore istimal olunabilecek bakiye 550 000 liraya tenezziil etmi^tir.
Bu bakiyenin halen piyasada mubadeleye arzedilmesi muhtemel olan Anadolu ve Haydarpasa
aksiyon ve senedlerinin karsilanmasma kifayet etmiyecegi anlasilmi$tir.
Binaenaleyh taleblerin karsilanmasi igin iitasina mezuniyet verilen bir bucuk mlyon liralik avans mdktarmm iki bue.uk milyona iblagi zaruri gorulmiisve merbut kanun layihasi bu sebeble tanzim kilinmi§tir.
._.,_._

Biitge encumeni mazbatasi
T. B. M, M.
Bulge encumeni
Mazbata No. 160
Esas No. 1/868

9 -VI - 1937

Yiiksek Reislige
Anadolm demiryolu ve Haydarpa^a limani
^irketleri esham, tahvil ve miimessil senedlerinin Sivas - przurum veya Ergani tahvillerile miibadelesine ve Amortismian sandigi hakkindaki
2794 numarali kanuna bazi Mkiimler ilavesme
dair olan 3136 sayili kanuna ek olarak hazirlanib Basvekaletin 4 - VI - 1937 tarih ve 6/197
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun
layihasi encuro.enim.ize havale edilmis, olmakla
Maliye vekiieti siyasi miiste^ari Faik Bay sal hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Layiha; 3136 sayili kanunun iiguneu maddesinin (B) iikrasi mucibince Anadolu demiryolu
ve Haydarpasa limani sirketleri esham, tahvil ve
imumessil semedlerinin Sivas - Erzuruin veya Ergani
tahvillerile miibadelesini temin maksadile amortisman sandigina Hazineee verileeek bir buguk
milyon liralik avansin iki buQuk milyon liraya
iblagmi temin maksadile sevkedilmistir.
Mucib sjebeblerin tetkikinden ve alman izahlardan ahlisjddigma gore mezkur kanunun (B)
fikrasi hukmiinee amortisman sandigina verilen

bir buc.uk milyon liralik avanstan bu giine kadar sarfedilen miktar 950 000 lira oldugu ve geri
kalan sermaye ile miibadeleye arzi muhtemel esham ve tahvilati kars,ilayamayacagi anlasddigmdan avans miktannin iki buguk milyon liraya
iblagi hakkindaki taleb enciimenimizece yerinde goriilerek layiha aynen kabul edilmi§tir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Beislige sunuldu.
Bs. Yf
M.M.
Ka.
Isparta
Trabzon
Istanbul
Mukerrem Vnsal R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin
F. Kaltakkiran
Gazi Antep
Kayseri
Kirsehir
H. Ayerdem
N. Kerven
M. Seyfeli
Malatya
Manisa
Maras
0. Taner
T. Turkoglu
A. Tiridoglu
Mus
Mus
Ordu
§. Qiloglu
§. Ataman
H. Yalman
Seyhan
Sivas
N. Eldeniz
R. Qiner

HttKtJMETtN TEKLlFl
Anadolu Demiryolu ve Haydarpa§a Limani $ir'ketleri esham, tahvil ve miimessil senetlerinin
Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile milbadelesine ve amortisman sandigi hakkindaki
2794 No. li kanuna bazi hukumler ildvesine dair
olan 3136 numarali kanuna ek kanun layihasi
MADDE 1 — 3136 No. li kanunun ucuncii
maddesinin (B) fikrasi mucibince amortisman
sandigma Hazioiece verileeek azami bir buguk
milyon liralik avans, iki bucuk milyon liraya
iblag olunmu§tur.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye

3 - VI -1937
Vekili memurdur.
M. M. V.
B§. V.
Ad. V.
§. Saracoglu
/. tnonu
Mai. V.
Ha. V. V.
Da. V.
$. Kaya
F. Agrali
#. Saracoglu
M l V.
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
8. Arikan
Zr. V.
Or. 1. V.
S. t M. V.
Br. R. Saydam Ra/na Tarhan Mithlis Erkmen
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S. Sayisi: 2 5 8
Koy egitmenleri hakkmda kanun layihasi ve Maarif, Ziraat
Dahiliye ve Butge encumenleri mazbatalan (1/862)

r. a
Bafvetelet
Kararlar miidjirlutfu
8ay%: 6/1950

1 -VI

-1937

Bilyuk Mallet Meclisi Yiiksek Reisligine
Koy egitmenleri hakkmda hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 31 - V - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Basvekil
/ . Inonu

Koy Egitmenleri kanununun mucib sebebleri
1 - Niifus, talebe ve mecburi ogrenim gagmdaki <jocuk durumu:
Mecburi ogrenim qaginda bulunan gocuklarimizm sayisi, (Niifusun % 12 hesabile) 1 800 000
bulur. Bunlardan bu gun sehir ve kasabalarda 308 000 Qoeugun <jogu tarn teijkilatli ve bes smifli
ilk okullarda; koylerde de 370 000 §ocugun gogu, iiq sinif okullarda okutulmaktadir. Okutulmasi
ieab edib de okutulamayan Qocuk sayisi bir milyonu asmaktadir.
Okutmak meeburiyetinde oldugumuz Qocuklarm nerelerde sakin olduklarmi bilmek, mecburi
ilk tahsil isinin en gok iizerinde durulmasi lazim gelen noktasmi tebariiz ettirmege yarayacaktir:
Son niifus sayimma gore sehir ve kasabalarimizm genel niifusu 3 799 742 dir. §ehir ve kasabalarda okutulmak meeburiyetinde olan talebe yekunu 450 000 i bulur.
Bunlarm bu gun
ancak
308 000 i okula devam ettigine nazaran sehir ve kasabalarda heniiz okutulamayan §ocuk miktari
130 000 ile 140 000 arasmdadir. Bu hesaba gore okutulamayan 1 100 000 gocuktan bir milyona
yakmi koylerde bulunmaktadrr. Bu bakimdan koylerimizin nufusunu bir tahlile tabi tutarsak
soyle bir sonugla karsilasrriz:
Beherinin niifusu 800 den fazla koylerde 2 388 354; beherinin niifusu, 400 - 800 arasmdaki koylerde 3 175 759; beherinin niifusu 400 den az olan koylerde de 6 836 839 vatandas
oturmaktadrr.
Bu son tip koylerimizin yekunu da 32 bini bulmaktadir. Goruliiyor ki okutulmak melburiyetinde olan
Qocuklarm gogunun toplandigi yer; her birinin niifusu 400 dan az olan bu koylerdir.
Nufuslan 400 den az olan koyler, okula gonderebilecekleri talebe
sayisi bakrmmdan da
normal bir durumda degildirler. Bu tib koylerin yansi, her birinde niifus sayisi 150 yi gecmiyen koylerdir. Buralarda ibiitiin cocuklar okula geldikleri takdirde okulun talebe sayisi 18 i
gegmiyecektir. Bu sayi niifuslan 150 ile 400 arasmdaki, koylerde de 40 tan fazla olmayacaktrr.
Okulun biitun talebesi 18 i nihayet 40 i gecmeyince, bunlar smrflara taksim edildikleri zaman
18 mevcudlu ve uc. smifli bir okulun her smifmda 6 <>ocuk bulunacak demektir. Bu ha!, iizerinde
her bakrmdan en c,ok durulmasi gerekli bir noktadrr.
Koy okullari teskilati yapilirken, bu okullara ogretmen yetistirilirken bu durum goz oniinde
tutulmazsa realiteden uzak ve onu bilmeksizin ealisilmis olacatir.
2. Ilk okul ogretmenleri durumu :
Bu gain mevcud ilkokul ogretmenlerinin 6 800 u, niifuslan yekunu 3 799 000 olan sehir ve ka-

— 2 sabalarda;j6 950 si de imfusumuzun mutebakisinin (Takriben % 75 nin) sakin oldugu koylerde
Salismaktactarlar.
Mecburi ilkogrenimi tahakkuk ettirilebilmek icjn ileride lazim olaeak ogretmenlerin % 90 nm
koylerde Q4li?mak iizere yetistirilmeleri bir zaruret baline geldigini yukaridaki hesablar pek acjk
olarak gos^ermektedirler.
3. Ogretmen ihtiyaci :
§ehir ve kasabalanmiz ic,in bngiin is basmdaolanlardan baska 2 570 ogretmene ihtiyac, vardir.
Koylerin ihtiyacina gelince: Ogretmenleri azamitasarrufla istihdam etmek sartile niifuslari 800
den fazla koyler icin 6 600, niifuslari 400 ile 800 arasmdaki koyler iqin 3 700 diir. §ehjr've kasabalarla birlikte ogretmen ihtiyaci 11 500 u bulmaktadir.
Herbirinin nufus sayisi 400 den az olan 32.000 koye sakin 6.800.000 vatandasjn ogretmen ihtiyaci bu hesaplardan hari§tir. §u halde yalniz §ehir ve kasabalarla niifuslari 400 den fazla olan koylerin ogretmen ihtiyaci 11.500 ii bulmaktadir.
Her yil 700 ogretmen yetiftiren ogretmen okullarimizin verecekleri elemanla bir taraftan §ehir
ve kasabalarla bu tip koylerin ogretmen ihtiyaci temine galisjlirken diger taraftan da niifus sayilari 400 den az olan koylerin ogretmen ihtiyaglarina c,are aramak mecburiyetile kargilasilmaktadir.
Bina, ojfretmen, ders vasitalarc yoklugu ve tahsisat azligi gibi sebebler dolayisile de ogretmen
okullanmizm talebe sayilarmi arttirmak ve bu suretle her yil ogretmen okullarmdan bugiinkiinden dajia fazla ogretmen cjkartmak ve bnnlari hususi idarelere istihdam ettirmek miimkiin
olamamaktadir. Ogretmen adedinin her yil fazla artisjna bugunkii varidat menbalarmdan elde
edilen paralar kafi gelmemektedir. Bugiinkii ogretmen okullanmizm karakterleri de koye faydali olarak, koyde kalacak ve oranm kiiltiir ve i§ hayatini inkisaf ettirmeye miiessir ve muktedir olabilecek ogretmenler yeti§tirmeye pek miisait bir halde degildir. Bu durumu birdenbire degistirerek, kisa zamanda miisbet neticeler elde edilebilecek bir hale getirmekte miimkun ve i§in mahiyetine
uygun goriinmemektedir. Onun iejn koy okulu ve egitimi meselesini kendi hususiyetlerine gore
incelemek, bu hususiyetlerine gore tedbirler arayib, bulmak icab ettigi kanaatina varilmi§tir.
4 - Koy egitimi meselesi:
Koy egitimi ve ogretimi isi kendi real sartlarile birlikte dusuniilimce, bilhassa az niifuslu,
islek yollardari, pazarlardan uzak koylerde busbiitiin ayn bir tablo gostermektedir. Bu tip koylerde her seyden once; kbyluniin istihsalini fazlalastirma, koyde sihhati tehdid eden amilleri
giderme, koyluyii her hakimdan bu giinkunden daha yiiksek bir hayat seviyesine (jikarma gibi
c.etin ve hayati isler koy egitimi probleminde on plana almmasi gereken meseleleri teskil eylomekte ve okuma, yazma, hesab, yurd ve yasama bilgisi gibi klasik bilgileriu bu hayati kiymeti
tasiyan gayeleri tahakkuk iejn hirer vasita olmalari iktiza etmektedir. Bu iilkiileri giiden bir egitim. siyaseti takib edilmeden hareket edildigi takdirde, okul, koyiin ananelesmis, statik hayatina
katiyen halrim olamamaktadir. Bu itibarladir ki, miistakbel koy ogretmeninin, egitim, ogretim ve
tarim islerini basarabileeek kudrette bir (Egitmen) olmasi icab etmektedir.
Koylerimizin gcnel durumlan, koylerde yapdacak yeni ve miisbet isler dolayisile oralarda calisacak egfitmenlerin su vasrflan tasimalarc lazimgelmektedir:
1 - Egitmen namzedi koy hayatini biitiin kiilliyetile yasayarak bilmis olmali ve koye baglann us bulunmalidir.
2 - Yas, bilgi, gorus, anlayis bakimlarindan koyde yapa.eagi isler dolayisile karsilasaeagi gu§liikleri yenebilecek durumda olmali. Iktidan her bakimdan koy islerini basarabilmeye yetmclidir.
3 - Koye sade fakat ileri kiymetli bir hayati sokabilmek icin bikmadan qalisabilmelidir.
4 - Koyiin mecburi tahsil yasindaki Qocuklarileyetiskin genqlerine okuma yazma, hesab ve yurd
yasama bilgilerini, meri pedagojik miitearifelere gore ogretebilecek seviyede olmalidir.
5 - Koyde bilhassa egitim ve tarim. isleri gibi genel hayat seviyesini yiikseltici isler bakmiindan Devleti temsil edebilecek kudrette olmali vebu bakimlardan koyliiye rehberlik edebilmelidir.
6 - Koyiin mukadderatile kendi mukadderatinm ve bunlarla Devletin mukadderatinin birbi( S. Sayisi : 258 )

- 3 rine bagk oidugunu bilerek e,ali$abilnieiidir.
Bu vasiflami bir kismmi kendiliginden tasiyan ve digerlerini de rasyonel hareket ediierek
yeti§tirildigi takdirde kolayca iktisab edebilecek olan elemani da ancak okuma yazma bilen ve askerlik vazifesini de ba§ari ile bitirniis olan, koyiine bagk koyliiler arasmdan bulmak niumkundiir.
Bu bakimlardan niemkketin nruhtelif yerlerinde yaptinlan incelemeler kyolerde bu iktidarda
elemanin mevcud oidugunu gostermistir. Bakanligimiz Tarmi bakanligi ile, mii§terek hareket ederek bu gibi koyliilerden koy egitmeni yetistirniek iizere ge^en yil Eski§ekir ilium ^ifteler yiftliginde tecriibe niahiyetinde bir kurs aymisti. Y'ukarida saptanan gayelere gore burada yetistirilen koy egitmeni namzetleri Ankara koylerine stajiyer olarak atamnislardir. Bunlarm koylerdeki mesaileri uzerinde yapiian tetkikat gdstermis,tir ki, sistenili bir mesai ile hareket edilecek
olursa koy kaynagmdan almacak degerli elemandan, koylerimiz iyin
yok faydali olabilecek (egitnienler) yetistirilebilecektir.
Bunlar bilhassa az niifuslu,
genel hayat durumlan siiratle yiikseltilinesi lazmi gelen koylerimizde; buralara kendilerinden daha yuksek seviyeli ogretmenler ve ziraateiler gelerek galisjncaya kadar, uzun seneler koylerine
ve memlekte cok faydali i§ler gbrebiieceklerdir. Yine bu tecriibe gostermigtir ki bu tip egitnienler ayni zamanda koylerde bir devlet memuru sifatini da haiz bulunmak itibarile orada bu
bakimdan da faideli bir eleman olmaktadirlar. Bu egitmenlerin koyde Qaligmasile koy hayatinda
daha canli ve temiz bir manzara gorlilmektedir.
5; - Gezici Bagogretmenler :
Bu teeriibenin muvaffakiyetli sonuclar vermesinin diger sebeblerinden biri de, koy egitmenleri
yetigtirme kursuna igtirak ettirilmig olan iikokul ogretmenlerinin kurstan sonra koylerde galigtin l a n egitmenlerin baglarma gezici bagogretmen olarak getirilmeleri ve egitmenlerin bu ogretmenler vasitasile igleri bagmda da yetigtiriimig olmalaridir. Koy egitmenleri tegkilatinda 8 - 10
koyden bir bolge te§kil edilmesine ve her bolgede kursa igtirak etmig bir iikokul ogretmeninin
gezici bagogretmen olarak istihdam edilmesi, egitmenlerin iglerini sik sik kontrol ettirmek ve onl a n i§ ba§mda iken de daimi surette yetigtirmek bakimlanndan luzumludur. Egitmenlere nazaran
daha yiiksek seviyeli ve tecriibeli bir otoritc sayilan gezici bagogretmenlerin ziraat igyarlarmin
ve ilkogretim ispekterlerinin koyleri daimi bir kontrol altinda, bulundurmalari igierin vaktinde
ve diizgiin bir §ekilde yapilmalarmi temin etmektedir.
Bir ziraat mevsimi esnasinda yedi sekiz ay kurs ve ondan sonra da koylerde dort ay staj goren egitmen namzetlerinin igleri bagmda da yetigtirilmeleri ancak gezici Bagogretmenlik ve ziraat igyarligi tegkilatile miimkiin olabilmektedir.
Egitmen yetigtirme kurslanna igtirak ettirilen iikokul ogretmenleri kursta bulunduklari zaman bir taraftan egitmenleri yetigtirirlerken digertaraftan da tipki egitmenler gibi pratik ziraat
igierin de bizzat Qalisarak en zayif eebiheleri olan ziraat islerini de ogretmektedirler. Bu suretle kurslara istirak ede.n ilkoknl ogretmenleri do koy kjin faydali eleman ill aline gelmektedir.
Koy egitmeni yetistirme isine hir tecriibe olarak baslamis ve bu sonnclari almis olan bakanbklar
bu netieeyi ig'orunce bu isi genisletmoyi ve kannni bir sekilde teskilatlandirrnayi faydali ve /aril ri buldular.
flisik kanun layihasr bu maksa4la hazirlanmistir.
Birinei madde koy egitmeninin odevini, ikinei madde ne suretle yetiatirileeegini, iiciincii ve
dordtincii maddelerde kurslarda ve kurslardan sonra is basinda da egitmenleri yetistirmek vazifesini
gorecek iikokul ogretmenlerile ilk ogretim ispekterlerinin maas ve yol paralarcni ne suretle alacaklarini, besdnei madde egitmenlere verilecek aylik iicreti ve ziraat vasitalarmi, altinc imadde de
bunlardan baska islerin ne suretle yapilacaklarmi saptiyacak bir talimatname hazirlanacagrni gostermektedir.
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Maarif encumeni mazbatasi
T.B.M.M.
Maarif encumeni
Esas No. 1/862
Karar No. 7

4-VI-1937

Yiiksek Reislige
Basvekaletin 1 - VI -1937 tarih ve 1950 sayili
tezkeresile Enciimenimize havale buyurulan Icra
Vekilleri Heyetinin Yiiksek Meclise sunmak
iizere hazirladiklari koy egitmenleri hakkindaki
kantin layihasi ve esbabi mucibesi Kiiltiir bakanligi Siyasi miistesan Naf i Atuf Kansu ve Ilk
tedrisat genel direktorii Ismail Hakki Tongue,
hazir olduklan halde tetkik ve miitalea edildi:
Esbabi mucibede zikredildigine gore mecburi ilk tahsil gagmda bulunan gocuklarm sayisi umumi nufusun % 12 si hesabile bir milyon sekiz yiiz bini bulmaktadrr. Bunlardan sehir ve kasabalarda tarn teskilatli okullarda okuyani u§ yuz sekiz bin, koylerde ve iig sinifli
okullarda okuyani da ii§ yu.z yetmis bindir.
Muhtelif sebeblerle okutulamayan miitebaki <jocuk sayisi bir milyonu a^tigi ve bunlarin ekseriyeti de niifusu dort yiizden asagi olub ogreniei adedi normal bir okul teskiline imkan olmayan koylerde bulundugu kaydedilmektedir.
Bu giinkii duruma gore niifuslan yiiz elliyi gegmiyen bu tib koylerin sayisi otuz iki bin kadardir. Bu koylerden her birinde biitiin cjocuklar
okula geldigi takdirde talebe sayisi on sekizi
gegmiyecektir denilmekte ve bu nevi koylerin
ogretim,
egitim bakimindan kalkinonasi ve
ziraat islerinin fenni bir sekilde yapilmasi i<jin
koyliiye rehberlik etmek iizere koy egitmenleri
teskil ve istihdami zaruri gosterilmektedir.
Ilk tahsil davasinm tarn hallini temin eder
mahiyet arzetmemekle beraber koyliiniin muhtelif bakimdan gorgii ve bilgisinin yiikseltilmesini temin edici tedbirleri Enciimende pek yerinde ve musib bir karar olarak telakki etmistir. Yalniz askerligini bitirmis okur yazar
koyliilerden segilerek kurslarda yetistirilecek

olan bu
egitmenlerm gorgii ve bilgi itibarile
koyliiye faik bir mevkide olmasmi temin bakimindan miimkiin oldugu kadar ilk tahsilini bitirmis koyliilerden se^ilmesini ve tercihan kendi
koylerinde veya eivar koylerde istihdam edilmelerini enciimen, Kiiltiir bakanligindan bir temenni olarak istemistir.
Kanunun heyeti umumiyesini
tasvib eden
enciimen yalniz bir iki kiiqiik noktanin tashihini
muvafik bulmustur.
Netekim; koy egitmenlerini yetistirecek kurslarda galisan ve bilahare teskil edilecek bolgelerde gezici ogretmen veya bas ogretmen sifatmi
alan ogretmenlerin bolgelerini iyi murakabe
edebilmeleri bakimindan koylerin birbirinden uzak
veya yakmligma gore bolge adedini dordiincu
maddede 8 - 1 0 yerine 5 - 10 olarak degistirmistir.
Keza, altmei maddenin son satirmda: «Tarim ve Kiiltiir bakanliklannca hazirlanaeak»kaydi«Tarim ve Kiiltiir bakanliklannca miistereken
hazirlanacak» seklinde, yedinci maddede 1 - VI 1937 tarihinden yerine «Nesri tarihinden* seklinde tashih olunmustur.
Havalesi veghile Ziraat enriimenine verilmek
iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Maarif E. Reisi N.
Trabzon
S. Hizal
Antalya
T. Ors
Konya
$. Uludag
Izmir.
H. A. Yucel
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M. M.
Afyon K.

Diyarbekir
T. Bilge
Trabzon
H. Vlkiimen

Katib
Trabzon
8. Hizal
Erzinian
H. I$ik
Trabzon
H. Nihad

Ziraat enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ziraat enciimeni
Esas No. 1/862
Karar No. 19

4-VI-1937

Yiiksek Reislige
Koy egitmenleri hakkmda hazirlaiup Icra
Vekilleri Heyetinin 31 - V -1937 larihli toplantisinda Yiiksek Meclise a m kararlastirclan ve
eneiimeuimize gonderilen kanun layihasi Kiiltiir bakanligi Siyasi miistesari Nafi Atuf Kansu
ve Tanm bakanligi Siyasi miistesari A. Ri/a
Erten hazir bulunduklari halde okunup goriisiildii.
Esbabi mucibede de izah edildigi iizere koy
kalkinmasi isine dogru biiyiik bir adim teskil
eden ve bu suretle koyliilerimize okuyup yazma ogretmekle beraber onlarin igtimai, silihi
ve zirai batamdan yeti§tirilmelerini hazirliyacak
ve bilhassa yeni ziraat usullerinin kisa bir zamanda koylerde tatbikina imkan verecek ve dolayisile istihsalimizi de yiikseltecek olan bu kanun layihaaini enciimenimiz siikran ve sevingle

karsilayarak dordiincu maddenin bcilge teskili
hakkindaki fikrasi (Beher bolge 10 koy den fazla olmamak) suretinde tadil edilerek diger maddel er Kiiltiir enciimeninin kararlastirdigi sekilde aynen kabul olunmustur.
Havalelerine gore Dahiliye cnciimenine gonderilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Zr. En. Rs.
Izmir
R. Kbken
Seyhan
Tevfik Tarman

M. M.
Manisa
Y. Ozey
Kir§ehir
A. Esen

Katib
Bolu

Bolu
Bursa
Mitat Dagdemir
§. tnsel
Denizli
Kastamonu
Yusuf Baskaya S. Serif Eken

Seyhan
0. Biger
Konya
C. Tekin
Ankara
//. Qirpan

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye enciimeni
Karar No. 28
Esas No. 1/862
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Yiiksek Reislige
Koy egitmenleri hakkmda hazirlanip Icra
Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasinin esbabi mucibesile
birlikte gonderildigini bildiren Ba§vekaletin
1. haziran. 1937 tarih ve 6/1950 sayili tezkeresi
enciimenimize de havale buyurulmus, olmakla
Maarif, Ziraat, Dahiliye Vekaletleri siyasi miistegarlarmm da bulundugu 7 - VI - 1937 de toplantimizda Ziraat ve Maarif enciimenlerinin
mazbatalarile birlikte okundu ve i§ konu§uldu.
Layiha hakkmda Hiikumetge ve enciimenleree dermeyan olunan mucip sebeblere i§tirak
eden enciimenimizee layihanm ciizi yazilis. de-

gi§ikliklerile aynen kabuliine karar verilmi§tir.
Miistacelen miizakere olunmak istirhamile Yiiksek Ba§kanliga sunulur.
Dahiliye En. Reisi
Reis Vekili
M. M.
Tekirdag
Tekirdag
Qanakkale
G. Uybadm
Faik Oztrak
S. Ya§m
Katip
Mardin
Afyon K.
Antalya
Edip Ergin
1. U. Aykurt
R. Kaplan
Burdur
Bursa
Qanakkale
H. Onaran
F. Gilvendiren
M. Ergeneli
QorU(h
Qorum
Erzurum
Atif Tuzun
1. Kemal Alpsar
Zeki Soydemir
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^ . g Erzurmn
N. Elgiln
Malatya
E. Barkan

kars
E. Ozoguz
Samsun
M. Ali Yoruker

Kiitahya
M. Somer
Sivas
M. $. Bledu

Tokat
Oalip Pekel
•Sivas
S. Gorkey

Tokat
Urfa
Hurrem Ergun
M. JHnQSoy
Zonguldak
Rifat Vardar

Butge encumeni mazbataai
T. B. M. M.
Biitge encumeni
Mazbata No. : 162
Ems No. : 1/862

9 - VI - 1937

Yuksek Reslige
Koy egitmenleri hakkinda olub Basvekletin
1 haziran 1937 tarih ve 6/1950 sayili tezkeresile Yuksek Meclise sunula/n kanun layihasi Maarif, Ziraat ve Dahiliye enciimenleri mazbatalarile birlikte enicumenimize verilmis olmakla
Mjaarlf vekaleti siyasi miistesari Nafi Atif Kansu
ve Ziraat vekaleti siyasi mustesari Riza Erten
hazir olduklari halde okundu ve konusuldu.
Layihaj askerligini muvaffakiyetle bitir.mis,
okuma yazma bilen ve koyiine bagli olan koyliiler arasmdan ayrilacak olanlari aQilacak husmsi kurslrda ogretici vasiflar ve bilgilerle cihazlandirilarak niifusu dort yiizden asagi olub
bu giin sayisi 32 bini bulan koylerin ogretmen
ihtiyaeini temin gayesini istihdaf etmektedir.
Gegen sene Eskisehirde Qifteler ciftligkide acjlan kursta yetistirilerek Ankara civanndaki koylere dagrtilan egitmenler iiizerinde yapilan bir
senelik tecrubenin bu usuliin cok limit verid ma(hiyette oldugunu gostermis ve yurdun ibilgi
seviyesinin yukselmeskie, koyluniin kalkinmasma,
istihsalin fazlalasmasina hizmet edecegi anla§ilan bu usuliin tevsiinin memleket iqin cok faydali olacagi dusiinulerek
layiha esas itibarile
kabul edilmis ve Dahiliye enciimeni metni muzakereye esas ittihaz edilmistir. Egitmenlere
verileeek aybjklarm merkezdcn tevzii hesablann
itutulmasmi gucjestireeeginden
ve esasen vilayetlerin (hususi idarclerinc yardiin mahiyetinde
oldugundan bunlarai lera Vekilleri Heyetinee
itasdikleri kadrolarda teNbit edilecek miktar
iizerinden ve toptan vilayetlere verilmesi H|iiku-

met§e tekliif edilerek eiicumcmmiiz>ce muvafik
gdrulmiis vo bunu temin edecek surette Ibesinci
madde tadil edilmistir.
Dahiliye encumeni bu egitmenlere aid isin
tanzimini Dahiliye, Ziraat ve Maarif vekaletlerine verilmesini temin maksadile Hukumet layihasinda Dahiliye vekaletini de ilave suretile
bir tadil yapmis ise de Encumenimiz de Maarif vekili ve Dahiliye vekaleti Siyasi mustesannm huzurile yapilan miizakerede bu is munhasiran Maarif ve Ziraat vekaletlerine taalluk eyledigi i<jin Dahiliye vekaletine de ayriea vazife
vermenin dogru olmadigi neticesine varilmis ve
bunun iizerine bu hukmu ihtiva eden madde
Hiikumetin teklifinde oldugu gibi kabul edilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iiezre
Yuksek Reislige sunuldu.

Reis V.
M. M.
Katib
Trabzon
Isparta
Istanbul
Miikerrem Tlnsal H. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin F. Kaltakkiran
Gazi Anteb
Kirsehir
Kayseri
A. H. Ayerdem
N. Kerven
M. Seyfeli
Malatya
Manisa
Maras
0. Taner
T. Turkoglu
A. Tiridoglu
Mus
Seyhan
Ordu
S. Ataman
H. Talman
Nad Eldeniz
Srvas
Yozagd
Remzi Qiner
<
8, IQOZ
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HOKtIMETiN TEKLlFl

MAARlF ENCtlMENtNlN
DEOt§TtRtSt

ZtRAAT ENCtlMENlNlN
DEfrt§TtRt§t

Koy e&itmmleri kanun layihasi

Koy eyiimenlcri kanun lay Hum

Koy egitmenleri kanun layihasi

MADDE 1 — Niifus durumlan ogretmen gbnderilmesine
elveri$li olmryan kbylerin og-retim ve egitim ii-flerini gbrmek,
ziraat isjerinin fenni bir sekilde yapdmasi igin kbylulere
rehberlik etmek iizere koy egitmenleri istihdam edilir.

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 2 — Koy egitmenleri Kultur ve Tarim bakanliklan tarafmdan; ziraat isleri yaptrrilmaya elverisli okul veya
ciftliklerde acilan kurslarda yeti^tirilirler, Egitmen yetistirme
kurslarmm nmsraflari Kultur
ve Tarim bakanliklan biitcelerinden odenir.

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 2 — Hiikumetin tel:
lifi aynen.

MADDE 3 — Kultur bakanligmca segilerek ve mezun sayilarak kurslara vazife gormek
iizere gonderilecek ilk ogretim,
ispektorlerile ilk okul bgretmenleri bu kurslarda bulunduklari miiddetge miiktesep haklan olan niaaslarini ve makam
iicretlerini tarn olarak alniar.

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen kabul edilmigtir.

MADDE 3
lifi aynen.

MADDE 4 — Egitmen bulunan koylerden 8 - 10 u birlestirilerek bir bblge teskil edilir.
Her bolgeye gezici bar basbgretmen veya ogretmen tayin
olunur. Ve bunlar koy egitmeni yetistirme kurslarma istirak
etmis ilk okul bgretmenlerinden segilir.
Gezici ogretmen veya bas
ogretmenlerin mukteseb haklan olan maas. ve makam iicretleri mensup olduklan hususi
idare biitgelerinden odenir. Bunlarm gezmeleri igin harcirah
mukabili olarak bblge merkezi
haricinde vazifeten gegirecek-

MADDE 4 — Egitmen bulunan koylerden 5 - 10 u birle§tirilerek bir bolge teskil
edilir. Her bolgeye gezici bir
ba§bgretmen veya ogretmen tayin olunur ve bunlar koy egitmeni yetistirme kurslarma istirak etmi§ ilk okul bgretmenlerinden segilir.
Gezici ogretmen veya ba§ogretmenlerin miikteseb haklari
olan maas, ve makam iicretleri
mensub olduklan hususi idaro
biitcelerinden odenir. Bunlann gezmeleri igin harcirah mukabili olarak bolge merkezi haricinde vazifeten gegirecekleri

MADDE 4 — Egitmen bulunan koyler, onu gegmemek
iizere birle§tirilerek bir bblge
teskil edilir. Her bolgeye gezici bir ba§bgretmen veya ogretmen tayin olunur ve bunlar
koy egitmeni yeti§tirme kurslarma istirak etmi§ ilk okul
bgretmenlerinden segilir.
Gezici ogretmen veya bagbgretmenlerin miiteseb haklari
olan maas ve makam iicretleri
mensub olduklan hususi idare
biitcelerinden odenir. Bunlarm
gezmeleri igin harcirah mukabili olarak bblge merkezi haricinde vazifeten gegirecekleri
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Hiikumetin tek-
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DAHlLtYlfENCCMENlNlN

BttTQE BNCtTMENtNlN
DE&t§T.tRt§t

Koy egitmerferi Jmnunu laythasi
MADDE 1 — Niifuslan 6gretmen gonderilmesine elveris^i
olmayan kaylerin bgretim ve
egitim islerini gbrmek Ziraat i^lerinin fenni bir $ekilde
yapilmasi igin kbyliilere rehber, lik etmek iiaere koy egitmenleri istihdam edilir.

MADDE 1 — Dahiliye enciimeninin 1 nci maddesi aynen.

MADDE 2 — Koy egitmenleri, Maarif ye Ziraat vekillikleri tarafmdan; ziraat i^leri
yaptmlmaga elveri^li okul veya
giftliklerde agilan kurslarda yetd^tirilirler.
Egitmen yeti^tirme kurslannm masraflan Maarif ve Ziraat
veMllikleri biitc,elerinden odenir.

MADDE 2 — Dahiliye encttmeninin 2 nci maddesi aynen.

MADDE 3 — Maarif vekilligince segilecek ve mezun sayilarak kurslara vazife gbrmek
iizere gondefilecek ilk bgretim
mufettis.lerilt ilk okul ogretmenleri bu kurslarda bulunduklan miiddetge miikteseb haklan
olan maaslaopni ve makam iicretlerini tarn olarak alrrlar.

MADDE 3 — Dahiliye eneiimeninin 3 ncii maddesi aynen.

MADDE 4 — Egitmen buiunan koylerden liizumu kadan
birle?tirilerei bir bblge tesjkil
edilir. Her bolgeye gezici bir
has, bgretmen veya bgretmen
tayin olunur ve bunlar koy egitmeni yeti^tirme kurslarma i§tirak etmty? ilk okul ogretmenlerinden se<jilir.
Gezici bgretmen veya bagogretmenlerin miikteseb haklan
olan maas, ve makam iicretleri
mensub olduklan hususi idare
biitcelerindem odenir.
Bunlarm gezmeleri icin harcrrah mukabili olarak bblge
merkezi harieinde vazifeten ge-

MADDE 4 — Dahiliye enettmeninin 4 ncii maddesi aynen.

i
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Mf. E.
her giin igin 100 kurugu gegmemek iizere Kultiir bakanligmca
tayin edilecek miktarda mezkur bakanlik biitgesinden tediyat yapilir.

Zr. E.
her giin igin 100 kuru§u gegmemek iizere Kultiir bakanligmca tayin edilecek miktarda
mezkur bakanlik biitgesinden
tediyat yapilir.

MADDE 5 — Kby egitmienlerine, Kiiliur bakanligi biitgesinden Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilmis kadro cetvellerinde yazfli miktarlar uzerinden aylik iicret ve Tarrm bakanligi biitgesinden de tohum,
fidan, damizlik ve ziraat aletleri gibi vesait verilir.

MADDE 5 — Hukumetin teklifi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 5 — Hukumetin teklifi aynen.

MADDE 6 — Kby egitmenlerinin kurslara almmalari, yeti§tirilme tarzlari, koylerdeki
odevleri, 5 nci madde de yazili
vesaiti icabmda koylii lehine
nasil kullanacaklari, islerinin
takib ve teftisi, Tanm ve Kiiltiir bakanliklarmca hazrrlanacak bir talimatname ile saptanir.

MADDE 6 — Kby egitmenlerinin kurslara almmalari, yeti§tirilme tarzlari, koylerdeki
odevleri, be§inci maddede yazili vesaiti icabmda koylii lehine nasil kullanacaklari, islerinin takib ve tefti§i, Tarim
ve Kultiir bakanliklarmca mu§tereken hazirlanacak bir talimatname ile saptanrr.

MADDE 6 — Maarif enciimeninin teklifi aynen.

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihindein itibaren
muteberdir.

MADDE 7 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Maarif enciimeninin teklifi aynen.

MADDE 8 — Bu kanun hiikiimlerini yerine getirmege Ig,
Kiiltiir, Tarim ve Finans bakanlari memurdur.
31 - V - 1937
B$. V.
Ad. V.
/. lnonil
S. Saracoglu
M. M. V.
Da. V.
K. Ozalp
$. Kaya
H. V. V.
Mai. V.
§. Saracoglu
F. Agrctit
Mf. V.
Na. V.
8. Arikan
A. Qetinkaya
Ik. V.
S. I. M. V.
C. Bayar
Dr. R. Saydam
G. t. V.
Zr. V.
Bana Tarhan
M. Erkmen

MADDE 8 -— Hukumetin teklifi aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 8 — Hukumetin teklifi aynen.

Hfl.
leri her gun igin 100 kuru^u
gegmemek iizere Kultiir bakanligmca tayin edilecek miktarda
mezkur bakanlik biitgesinden
tediyat yapilir.
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Da. E.
Sirecekleri | e r gun icjin 100 kuru$u ge§memek tizere Maarif
vekilligince tayin edilecek miktarda mezkftr vekillik bfit$esinden tevcHat yapilrr.

B. E.

MADDE 6 — Koy egitmenlerine, Maarif vefcUEgi biit§esinden tcra VeMlleri Heyetince
tasdik ediliai? kadro cetvellerinde yazili miktarlar iizerinden aylik iicret ve Ziraat vekiUigi biit<?esinden de meccanen tohum, fidan, damizlik ve
ziraat aletleri gibi vesait verilir.

MADDE 5 — Koy egitmenlerine tcra Vekilleri Heyetince
tasdikli kadrolarda tesbit edilecek miktar iizerinden ve Kiiltiir bakanligi biitgesine mevzu
vilayetlere yardim tahsisatmdan alakadar vilayetlerce aylik iicret;
Tanm bakanligi butcesinden
de meccanen tohum, fidan, damizlik ve Ziraat aletleri gibi
vesait verilir.

MADDE 6 — Koy egitmenlerinin kurslara almmalan,
yetiftirilme tarzlan koylerdeki odevleri, 5 nci maddede yazili vesaitin icabmda koylii lehine nasil kullanilacaklari, islerinin takib ve teftisi Dahiliye, Maarif ve Ziraat veMlliklerince mii^tereken kararlagtilir.

- MADDE 6 — Koy egitmenlerinin kurslara almmalan, yeti§tirilme tarzlan, koylerdeki
odevleri, be§inci maddede yazili vesaiti icabmda koylii lehine nasil kullamlacaklari, i§lerinin takib ve teftigi Maarif
ve Ziraat vekilliklerince miigtereken kararla§tmlir.

MADDE 7— Bu kanun ne§ri
tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Dahiliye enciimeninin 7 nci maddesi aynen.

MADDE 8 — Bu kanunun
hiikiimlerini ioraya, Dahiliye
ve Maliye ve Maarif ve Ziraat
vekilleri memurdur.

MADDE 8 — Bu kanunun
hiikiimlerini icraya Maarif, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
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S. Sayisi: 259
Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefri§ati igin sari
taahhud icrasina dair kanun layihasi ve Butge encumeni
mazbatasi (1/864)
T.G.
Ba§vekdlet
Kararlar nmdurlilgil
Sayt : 6/1956

2 - haziran -1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefri§ati igin sari taahhud icrasina dair Maliye Vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 31 - V -1937 tarihinde Yiiksek Meclise. arzi kararlagtirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur.
Ba§vekil
/. Inonii

Esbabi imuciibe layihasi
Tahranda yaptmlacak seferet binalarile tefrisatma karsilik olmak iizere 1936 yili biitgesine
100 000 lira konulmus ve insaatin 1937 senesine sirayeti ve insaat ve tefrisat bedelinin iki yiiz
bin lira raddesinde olaeagi tahmin edilmesi dolayisile de 1937 senesi biitgesinden odeneeek
100 000 liralik kismi igin 3083 sayili kanunla taahhiidde bulunmaga musaade almmis idi.
Tahran Ruyuk Elcttigimizin isarina nazaran (binalarm ihalesi i§in kapali zarf usulile yapilan miinakasa netieesinde en miisaid olarak 253 346 lira teklifte bulunan olmxuj ise de vuku bulan teklif
biitgeye koaulan tahsisata ve kanunu mahsus ile verilen miisaadeye nazaran 53 346 lira fazla olmasi itibarile ihale muamelesi yapilmamistrr.
Tekliflerin, tahminin fevkinde olmasi bir seneden beri demirin % 30 kerestenin % 15 ve diger
mevaddin ve el emeginin bu nisbette yukselmis olmasmdan ileri geldigi yine Buyiik Elgiligin
isarmdan anlasildigmdan son vaziyete gore isinbir an evvel basanlabilmesi igin 265 000 liraya
ihtiyae. oldugu ve bunun 100 000 lirasi 1937 butyesine konulmus bulundugu cihetle 1938 senesi
mali yili biitgesine mimara verilmesi zaruri miktar ile birliikte 165 000 lira konulmasi ve bu tahsisattan odenmek iizere taahhude girisilmesine mezuniyet verilmesini teminen ilisik kanun layihasi
hazirlanmistir.

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encumeni
M. No. 164
Esas No. 1/864

9 -VI -1937

Yiiksek Reislige
Tahranda yapilaeak sefaret binalarile tefrisati igin sari taahhud ierasma dair olup Basvekaletin 2 - VI -1937 tarili ve 6/1956 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi enciimenimize havale edilmekle Harieiye
vekaleti vekili §ukru Saracoglu hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Tahranda insa edilecek elcjlik binalari iein
1936 yilinda 100 bin lira tahsisat konmu^s ve
aynca 1937 yilinda odenmek iizere 1937 yilrna getdci 100 bin liralik taahhiide girisilmesine de 3083 sayili kanunla mezuniyet verilmisti. Mahalline gonderilen miihendisler taral'mdan hazirlanan projelere gore agilan miinakasada 253 346 liraya talib zuhur etmis ise de
mevcud salahiyete gore bu ihaleyi yapmaga
imkan basil olmadigi ve bundan daha asagi fiate talib ziiliur etmemesi de demir ve kereste
fiatlerinin mahallinde % 15 ila 30 derecesinde
artmis olmasindan ileri geldigi anlasilmistir.
Bu is ic,in esasen 1937 but<jesine 100 bin li-

HUKftMETIN

ra tahsisat konulmus olmakla insaata bir an evvel bastanmasmi temin i(jin 1938 mali yilina
gegici taahhiid miktarmm 153 bin liraya Qikanlarak isin taahhiide baglanmasi encumenimizce
de muvafik goriilmiis ve layiha aynen kabul edilmistir.
Umumi lieyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Rs. V,
M. M.
Ka.
Isparta
Trabzon
Istanbul
Mukerrem Tfnsal B. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
Enver Adakan
M. Cantekin
F. Kaltakktran
(lazi Anteb
Kayseri
Kir§ehir
[I. Ayerdem
Nahid Kerven
M. Seyfeli
Malatya
Mara§
Mu§
O. Taner
A. Tiridoglu
S. Qiloglu
Mus
Ordu
S. Ataman
Hamdi Yalman
Seyhan
Sivas
N. Eldeniz
R. Qiner

TEKLlFl

Tahranda yapilaeak sejfaret binalarile iefrisati
iqin sari teahhud icrasi• hakkinda kanun layihmt
MADDE 1 — Tahranda yapilaeak kislik ve
yazlik iM sefaret binasi insaat ve tefri^ati igin
153 000 liraya kadar 1938 mali yrima gegici teahhtide giri^meye Harieiye vekili mezundur.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hukiimlerini icraya

Maliye ve Harieiye vekilleri memurdur.
31 - V - 1937
B§. V.
/. Inonii
Da. V.
S. Kaya
Mf. V.
8. Ankan
S. t. M. V.
Dr. R, Say dam
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Ad. V.
S. Saraeoglu
Ha. V. V.
S. Saraeoglu
Na.V.
A. Qeiinkwya
G. t. V.
Rana Tarhan

M. M. V.
Mai. V.
F. AgraU
lk.V.
C. Bayar
Zr. V.
Muhlis Erkmen

S. Sayisi: 2 6 0
Devlet Demiryollarmm ihtiyaci olan muharrik ve muteharrik
edevatin sipari§i igin 16 000 000 liraya kadar taahhiidat yaoiknasina dair kanun layihasi ve Butge encumeni
mazbatasi( 1/872)
T.

a

Ba$vek&let
Kararlar miidurliigii
Sayi : QJ199S
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-VI-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Devlet deniiryollarinm ihtiyaci olan muharrik ve muteharrik edevatin siparisi igin 16 000 000
liraya kadar taahhiidat yapihnasi hakkinda Naf la vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 4 - VI -1937 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile
birlikte sunulmustur.
Bagvekil

/. /nonu
Esbabi mucibe
1 — Bu g&ne kadar olan hatlarimizrn uzayis, ve geni§leyi§ine ve nakliyatin gittikge arti§ma gore
bu gun mevead olan lokomotif, furgon, yolcu arabasi ve yiik vagonu kafi gelmemege ba§lami§ ve
sikinti gittike> artmakta bulunmu§tur.
A§a£idaki, on memleketin mukayeseli cetveli Devlet demiryollarinin lokomotif ve vagon sikintismin malzeme kitligmdan ileri geldigini gosteren en bariz bir delildir.
Lokomotif
Km. ba§ma
Cezayir
Fas
Bulgaristan
Yunanistan
Yugoslavya
Romaaya
Maearistan
Qekosloiakya
Danimarka
Estonia
Litvangra
Tiirkiye

Bagaj fur
gonu Km.
ba§ma

Yolcu arabasi Km.
ba§ina

0.25
0.08
0.10
0.05
0.17
0.06
0.11
0.07
0.25
0.18
0.33
'0.11
0.24
0.17
0.36
0.24
0.26
0.26
0.14
0.05
0.14
0.05
0.01
0.75
Groruluyor ki, Cezayir ve Fas da dahil oldugu halde bu memleketlerin
memiz yardir.
A) Gerek hatlarimizm uzunlugu,

Yiik vagonu Km.
ba§ina

2.75
0.26
0.33
4.41
0.19
3.58
0.17
3.39
0.41
6.38
0.34
5.45
0.73
5.12
0.81
8.09
0.80
4.55
0.40
4.67
0.20
3.10
0.13
1.60
hepsinden daha az malze-

B) Gerek ba§ka memleket hatlarma nazaran daha fazla muhtelif istikametlere nakliyat yapmasi,
C) Gerekse nakliyatin gittikge artan bir inkisaf gostermesi,
Q) Ciimhuriyet Devletinin sanayilesme programinm tatbikindan miiteveHid yeni, yeni nakliyat
ihtiyaglarmin bildirilmesi ve
D) En nihayet yurdun miidafaasi gibi esasli bakimlardan bizde kilometre basina buhmmasi
lazimgelen lokomotif ve vagon oleusiinun hie, olraazsa:
Lokomotif
Bagaj furgoim
Yoleu arabasi
Yiik vagonu
Km. basina
Km. basina
Km. basina
Km. basina
En az
0.10
0.014
0.19
2
olmasi lazimgelmektedir.
Bu asgari ihtiyae. ile yukariki cetveldeki hali hazir vaziyeti karsilastirmca simdiki mevcudu bu
giinkii ve oniimiizdeki yillarin asgari ihtiyag olgiisiine gikarmak igin aeil tedbir almak zarureti oldugu goriiliiyor.
2 — Bundan baska, ister bu giinkii mevcud nazari dikkate alinsin, ister asgari ihtiyag olgiisiine iblag edilmis sekli nazari dikkate alinsin her iki halde de, fenni omiirlerini bitirip her sene
muayyen nisbet dahilinde hurdaya gikacak olan malzeme yerine alinmasi lftzimgelen malzemenin
de hesaba katilmasi zaruridir.
Bu hususta yapilan hesablar neticesine gore:
Her sene:
20 - 30 = Lokomotif
30 - 40 = Yolcu arabasi
300 - 500 = Yiik vagonu
yenilemek mecburiyeti vardir.
3 — Butiin bu esaslara gore yapilan hesabat netieesinde hatlarimizm Erzuruma varacagi 1940
senesine kadar en az (122) lokomotif (22) furgon (172) yolcu vagonu ve (3900) yiik vagonunun
tedarikine kati ihtiyag oldugu tesbit edilmistir.
A) Bu ihtiyagtan (30) lokomotif (22) yolcu vagonu ve (200) kadar yiik vagonu (Dinko)
mukavelesi tatbikatmdan olarak ismarlanmak iizeridir.
B) Geriye kalan malzemeden (2400) yiik vagonu Sivas Atelyesi bitinee orada senede (800) yeni
yiik vagonu imal edilecegine gore iig senede yapilmak iizere Sivas atelyesi hisaatinin bitimine birakilabilir.
C) Geriye kalan (1300) yiik vagonundan (200) adedi de 1937 mali yili bulge
kanununun 5 nci
maddesi ile temin edilecektir.
D) Geriye kalan (92) lokomotif (170) yolcu arabasi ve (1100) yiik vagonunun oniimuzdeki
3 : 4 yil iginde tedariki zaruridir.
Bunun da bu giinkii rayice gore tutari (16 000 000) lira kadardir.
4 — Bu (16 000 000) lirayi birden Devlet Demiryollarmin tedarik edib taahhiidata girismesine
imkan yoktur.
Qiinkii her sene isletme gelirinden, satin alinan hatlarin taksit bedellerini odemektedir.
Bundan baska, Sivas atelyesi, Ankara gar binasi, ve saire insasi zaruri olan yeni istasyon,
ambar ve saireyi yine isletme gelirinin fazla varidati ile yapmakta oldugu gibi, satin alinan
hatlarin islemis olan list yapilarini da yine bir program daircsinde yenilemek islerini de bununla temin etmege gayret etmektedir.
Bu vaziyet karsisinda bu (16 000 000) liralik malzemeyi, ancak uzun vadeli miihletlerle ve
ati senelere sari taahhiidlerle basarabilmek yolunu tutmak, yani muktazi malzemeyi az zamanda
almak, parasim daha uzun vadelerle odemek yolu ile bu malzemeye bir an evvel kavusmak zarureti vardrr.
Iste \m kanun projesi bu sebeble teklif edilmistir.
( S. Sayisi : Lo-J )

- a—
Satin aliiian liatlarin mubayaa taksitlerinden tsvicjre franginin diismesi yiiziinden 1937 senesinde yapilaeak tasarruf goz oniine alinmak suretile mubayaa tahsisati vazedilmis ve isletme biitc,esi de isletmenin normal ve fevkalade ihtiyaglarmi karsilayabilecek surette ve miitevazin olarak
tanzim ve takdim edilmis bulunmasma gore, bu miktar tasarruf koimir ve malzeme stoku gibi
tabiatile ihtiyacati saireye karsilik olarak kalmistir.
Esasen siparis edilecek bu malzemenin 1938 senesinden itibaren teslimatina baslanacagi cihetle her seiie odenecek miktann; bir taraftan fsvi§re franginin maruz farkindan bir milyon
kiisur liraya yakin bir miktari ile, diger taraftan Ankara gar binasi insaatmin hitama ermesi
ve Sivas atelyesi insaati ile tezgahlarinin da 1939 senesinde arkasinin almmasi sebebile fazlai
varidattan (1 000 000) liranin bu ise tefrik ve tahsisi ile teminini ve bu suretle
ceman
(2 000 000) liranin but^eye tahsisat olarak konabilecegini miimkun gormekteyiz.
Sivas atelyesi insaati ile tezgahlan bedelinin hitami tesviyesine kadar 1938, 1939 seneleri hiitgelerine birer milyon liradan fazla tahsisat konmayacagi ve Qiinkii bir taraftan sayani siikran
bir surette her sene isletme varidatinin artmasina mukabil, diger taraftan bu artisin tabii ve zaruri netieesi olarak isletme varidati ile siki alakasi olan isletme masraf ve ihtiya<jlarinin d a a r t masr sebebi ile masraf biitgesinin de seneden seneye yukselmesi buna maddi imkan veremiyecegi goz oniine alinarak 1938 ve 1939 senelerinde biit<jemize birer milyon lira ve 1940 - 1947 senelerinde de ikiser milyon lira tahsisat koymak ve boylece dokuz senede itfa edilmek iizere bir tediye plani tanzimine zaruret goriilmustiir.
Gerqi bojle uzun vadeli mubayaa sistemi, malm bir miktar pahali alrnmasini ieab ettirecegi siiphesiz ise de yukarida arzedildigi iizere isletme varidati fazlalarmin memleketin ve isletmenin hayati ihtiyaelarini teskil eden bir takim miihim in^aat ve tesisata hasredilmis bulunmasi ve mubayaa olunan hatlarin milyonlari bulan taksitlerinin miadinda odenmesi meeburiyeti
ve isletmenin memleketin iktisadi ve ticari ihtiyaelarini karsilayabilecek surette seneden seneye
tekemmulata dogru yiiriimesinin tevlid ettigi kiilfet ve masraflar ve binnetice bu malzemeye olan
siddetli ve aeil ihtiyac. ve hulasa iginde bulundugumuz bu giiniin sartlan ve ieablan boyle bir sisteme miiracaata mecbur kilmaktadir.
Bununla beraber bu malzeme 3 - 4 sene zarfmda tamamen idareye teslim edilecegi iqin bunlarm hemaa hizmete ve nakliyata tahsisi suretile idare igin bir hayli faide ve menfaatler temin
edecegi ve isletme varidatmm artmasina saik olacagi siibhesizdir.
Mklzeme bedelinin uzun vade ile ve mukassatan verilmesinin maliyet fiatmi bizz&rure bir
miktar artimeagi arzedilmisti. Ancak bunun miimkiin mertebe oniine ge<jebilmek maksadile bu
malzeme bedelinin indelicab Maliye vekaletinin kefaletile ve ihrac. edilecek bonolarla odenmesi
igin kanunun 3 ncii maddesi teklif edilmistir. Bu takdirde miiteahhid daha evvel eline gegirecegi
bonolarc kirdirmak suretile muhteviyatina bir an evvel tesahiib etmek imkanini bularak binnetice nisbeten ucuz teklifatta bulunmasi temin edilmis olacaktrr.
§urasmi da hassaten zikretmek lazim gelir ki bu 16 milyon lira bu giinkii rayice gore sirf malzemenin bedelidir. Bunda ve hesablarrmizda giimriik resmi ve muamele vergisi dahil degildir.
Bu da takrifcen 3 milyon lira kadar bir miktar tutmaktadir.
Bu paranm defaten tesviyesi biitge bakimjindan Devlet demiyollan igin imkansiz goriildiigiinden, giimriik resimlerile muamele vergilerinin de satin alman malzeme bedeli gibi mukassatan
tesviyesi ve her sene butcjesine 300 bin lira konulmak suretile odenmesi muvafik goriilmus ve 4
ncii madde bu maksatla teklif edilmistir.

( S . Sayisi : 260)

But$e enciimeni mazbatasi

T.B.M.M.
Butge encumeni
Mazbata No. 163
Esas No. 1/872

9 -VI -1937

Yiiksek Reislige
Devlet demiryollarinm ihtiyaci olan muharrik
ve muteharrik edevatin sipari§i iqin 16 milyon liraya kadar taahhiid yapilmasi hakkmda olub
Basvekaletin 5 - VI -1937 tarih ve 6/1993 sayili
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Nafia vekaleti Siyasi miiste§ari Sirri P a y
ve Devlet demiryollari umum miidiirii hazir olduklan halde okundu ve konu§uldu.
Demiryollari idaresinin muharrik ve miiteharrik edevatai ihtiyaci oldugu layihada yazili tediye
planinm Devlet demiryollari mali vaziyetine gore isletme i§lerini ihlal etmeksizin tatbik edilebilecegi gerek esbabi mucibede ve gerekse sjfahen
verilen izahattan anlasjlmis. olmakla layiha esas
itibarile kabul edilmi§, yalniz birinci madde ile
ikinci maddenin birle§tirilmesi suretile metinde

bir degi§iklik yapilmi§tir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Keislige sunulmu§tur.
Rs. V.
M. M.
Ka,
Isparta
Tralbzon
Istanbul
Milkerrem Vnsal R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Edirne
E. Adakan
M. Cantekin F. Kaltakkiran
Gazi Anteib
Kayseri
Kir^eihir
A. H. Ayerdem
N. Kerven
M. Seyfeli
Malatya
Manisa
Maras
0. Taner
T. Tilrkoglu
A. Tiridoglu
Mu§
Mu§
Ordu
S. Qiloglu
AS'. Ataman
IT. Talman
Srvas
Yozagd
Remzi Qiner
S. Igoz

( S. Sayisi : 260 j

BtTTQE BNCUMENlNtN DE&t§TtKl§i

SOKOMETlN TEKLlFl
Devlet detmryollarimn ihtiyaci olan muharrik ve
muteharnk edevatm siparisi igin 16 OOO OOO liraya kadar taahhudat yapilmasina dair
kanun layihast
MADDE 1 — Devlet demiryollan ve limanlari IITYIHW1! idaresi tarafmdan lokomotif, yolcu ve muhtelif yiik vagonu satm almmasi ve
bunlarm her tiirlii masraflari igin muteakib senelere sari olmak ve tediye edileeek miktari
1938 ve 1939 senelerinde birer milyon lirayi
ve muteakib senelerde de iki§er milyon lirayi
gegmemek iizere 16 milyon liraya kadar taahhiidat icrasma Nafia veMli mezundur.

MADDE 1 — Devlet demiryollari ve limanlan umumi idaresi tarafmdan lokomotif, yolcu
ve muhtelif yiik vagonu satin almmasi ve
bunlarm her tiirlii masraflan igin muteakib
senelere sari olmak ve tediye edileeek miktari
1938 ve 1939 senelerinde hirer milyon lirayi
ve muteakib senelerde de iMser milyon lirayi gegmemek iizere 16 milyon liraya kadar
taahhiidat icrasma Nafia veMli mezundur.
Bu taahhiide miisteniden her sene sarfedileeek miktar mezkur idarenin biitgesine tahsisat
olarak konur.

MADDE 2 — Bu taahhiide miisteniden her
Bene sarfedileeek miktar mezkur idarenin biitgesine tahsisat olarak konur.
MADDE 3 — Bu taahhiidlere ve icabmda
bunun igin gikarilacak bonolara Maliye vekaleti
kefalet edebilir.

MADDE 2 — tfguncii madde aynen.

MADDE 4—Birinci maddede yazili 16 000 000
liralik makemenin giimruk riisumile muamele vergisi her sene 300 000 lirayi gegmemek
iizere ayriea biitgeye konacak tahsisatla mukassatan Hazineye odenir.

MADDE 3 — Dorduncii madde aynen.

nesri tarihinden

MADDE 4 — Besinci madde aynen.

MADDE 6 — Bu kanun hiikiimlerini icraya
Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
4 - VI -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonu
§. Saragoglu
Da. V.
Ha. V. V.
Ml. V.
§. Saragoglu
F. Agralx
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qeiinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. 1. V.
ZT. V.
Dr. R. Saydam Ram Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 5 — Altmci madde aynen.

MADDE5
muteberdir.

Bu kanun

( S. Sayisi : 260 )

S. Sayisi:261
Devlet memurlan maa§atmm tevhidve teadulu hakkmdaki
kanuna merbut cedvelde bazi tadilat yapilmasma dair olan
2006 sayih kanuna ili§ik (|) sayih cedvelde degi§iklik
yapilrnasi hakkinda kanun layihasi ve Gumruk ve inhisarfar ve Butge encumenleri mazbatalan (I/869)
T. G.
Ba§vekalet
Kararlar mildilrlugu
Sayi : 6/1975

4 - VI - 1937

B. M. M. Yiiksek Reisligine
2006 sayih kanuna dlimk (1) sayili cetvelde degisiklik yapilrnasi hakkinda Giimriik ve inhisarlar vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 3 - VI -1937 tarihli toplantismda Yiiksek
Meclise arzi kararlastinlan
kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. Inonil

Mucib sebebler
1) Merkezi Istanbul bulunasn Istanbul Giimriik muhafaza basmudiirliigu pek genis mintakaya
dagilmis muhafaza islerile
ugrasiyor. Bu miidurliigun
mintakasi: Filyos agzmdan Midyeye kadar Karadeniz kiyilarinda Karadeniz bogazi, Istanbul limani, butiin Marmara kiyilarile Qanakkale
bogazi ve muariz korfezmde Yunan ve Bulgar hududlannda bulunan (233) muhafaza karakolunun ve (796) muhafaza memurunun
inzibatmdan iyi galistirilmasmdan mesiil tutulmaktadir.
2) Istanbul limamnda
ve mintakasmdaki denizlerde galisan (66) parga motor ve sandallarda bulundurdugu
muhafaza memurlarile deniz yolu ile gelecek ve gidecek ka§ake,iligin
onlenmesine dair her gun degisen tedbir ve tertibler almakla miikelleftir.
3) Gumruk ve inhisarlar vekaletile Gen el komutanligm butiin satin alma islerini idare etmektedir. Barem derecelerinin goriilen vazifelerin (joklugu ile kiymeti ve eliemmiyetd ile miitevazin
bulunmasindaki esasi goz oniinde tutarak muhafaza basmiidiiiiiigiiniin baremin altinci dereeesinden besinci dereceye gikarilmasi ve basmiidurluk maiyetinde galisanlardan ilisik listede yazili
memuriyetlerin de ayni sebeblerle barem derecelerinin yiikseltilmesi, galisdirma kudretini eokaltmak bakimindan pek liiziimlii goriilmektedir. Yiikseltilen barem derecelerinin karsiligi ayri tahsisat
istenmeden Genel komutanlik 1937 kadro ve biitcesine konulmu^tur.

Giimriik ve iahisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Giimruk ve In. Enciimeni
Ka+ar No. 21
Esas No. 1/869

5 -VI - 1937

Yiiksek Reislige
2006 sayili kanuna ilisik (1) sayili cetvelde
degisiklik yapilmasi hakkmda Giimriik ve inhisarlar vekilligince hazirlanan ve Basvekaletten 4 haziran 1937 tarih ve 6/1975 numarali tezkere ile Yiiksek Meclise sunulub enciimjenimize
havale edilen kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar vekaleti muste^ari ve Muhafaza genel
komutanf hazir oldugu halde miizakere ve tetkik edildi.
Htikumetge gosterilen esbabi mucibe yerinde gorulerek yalniz Giimriik ve inhisarlar vekaleti muhasibi mesullerinin Maliye vekaleti
teskilatmSa. ithaline dair Hiikumetee teklif edilen kanun layihasi enciimenimizce mukaddema

kabul edilmesine mebni birinei maddedeki muhasibi mesul tayyedilerek madde tadil edilmis
ve kanun o suretle kabul edilmistir.
Havalesi mucibince Biitge enciimenine verilmek iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Giimruk ve In. En. Redsi M. M.
Katib
Qbrum
Istanbul
Balikesir
1. Eker
8. TJraz 8. Gokgul
Amasya
Aydm
Mugla
Nafiz Akfon
M. Goktepe
H A. Ercan
Samsun
Seyhan
Yozgad
M. Giinesdogdu
t. Mete
Ekrem Pekel
Sinob
H. Orucofilu

Btitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
MazbataNo. 165
Esas No, 1/869

9-VI

- 1937

Yiiksek Reislige
2006 sayili kanuna ilisik (1) sayili cetvelde
degisiklik yapilmasi hakkmda olub Basvekaletin
4 - VI - 1937 tarih ve 6/1975 sayili tezkeresile
Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Giimriik
ve inhisarlar enciimeni mazbatasile birlikte encumenimize verilmis olmakla Giimruk ve inhisarlar vekaleti Miistesari hazir oldugu halde
okundu ve konusuldu.
Istanbul giimruk muhafaza bas mudurlugunun Qok genis sahada gormekte oldugu vazifeler giinden gune daha vusat ve ehemmiyet kesbettigi cihetle isin basmda bulunanlardan daha
<?ok randiman almmasmi temin icjin kadrolarmda bir tadilat yapilmasi liizumlu gorulmiis ve
layiha btt imaksadla sevkolunmustur.
Alman izahata gore bti tadil&tm faideli olacagi anlasilmi^ ve yapilan degisiklik bir kisim
memuriyetlerde tasarruf yapilarak temin edilmi? oldugundan butgeye de tesir etmeyecegi anlasilmis ve ahiren encumenimizde miizakere edi(S. Sayisi

lerek Umumi Heyete sevkedilen diger bir layihaya gore Giimriik ve inhisarlar vekaleti muhasebe teskilatile muhafaza komutanligmdaki
muhasibi mesul Maliye vekaleti teskilatma baglandigi ie,in cetvelden gikanlmak suretile l&yiha bu tadilat ve bazi yazi ve sekle aid degi§iklikle kabul edilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis V.
M. M.
Katib
Isparta
Trabzon
Istanbul
M. Vnsal
R. Karadeniz
F. Oymen
Balikesir
Qorum
Kayseri
M. Cantekin
N. Kerven
E. Adakan
Malatya
Manisa
Kxrsehir
0. Taner
T. Turkoglu
M. Seyfeli
Mus
Mus
Maras
8. QUoglu
$. Ataman
A. Tiridoglu
Seyhan
N. Eldeniz
261)

4—
HtlKtJMETlN TEKLlFl

GOMRt)K VE tNHlSARLAR ENCtlMENtNtN DE&t§TtRt§t

2006 sayih kanuna ili§ik (I) sayth cetvelde
degi§iklik yapilmasi hakkmda kanun layihasi

2006 sayili kanuna ilisik (1) sayili cetvelde degisiklik yapilmasi hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — 2006 sayili kanuna iligik (1)
sayili cetvelde Muhafaza Genel Komutanligma
aid kisim a§agida yazili gekilde degi§tirilmi§tir.
Yeni te§kilat
Adet
Asli maa§

MADDE 1 — 2006 sayili kanuna ili§ik (1)
sayili cetvelde Muhafaza genel komutanligma
aid kisim a§agida yazili §ekilde degigtirilmistir:
Yeni te§kilat
Adet
Asli maa§

"**""

Bagmtidttr
Muhasibi mesul
Smif 1 katip
Smif 2 katip
Veznedar
Kaptari
Makinist

1
1
2
5
1
1
4

80
40
20
17,5
30
25
22

Bagmudiir
Smif bir katib
» iki »
Veznedar
Kaptan
Makinist

1
2
5
1
1

4

80
20
17,5
30
25
22

MADDE 2 — Bu kanun 1. haziran. 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 2 —- Hiikumetin teklifi aynen-

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
3 - VI -1937

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen.

B ? . V.
1. Inonil
Da. V.
$. Kaya
Mi. V.
S. Arikan

s. tiv.

Dr. B. Saydam

Ad. V.
M. M. V.
$. Saracoalu
' Hla. V. V.
Ml. V.
§. Saracoalu F. AgraU
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
G. Bayar
G. I. V.
Zr. V.
Bana Tarhan MuMis Erkmen

( S . Sayisi: 261)

Devlet memurlan maa§atinm tevhid ve teadulu
hakkindakt kanuna merbut cetvelde bazt tadildt
yapilmasi hakkmdaki 2006 sayilt kanuna bagh
cetvelde degi$iklik yapilmasma dair
kanun layihais
MADDE 1 — Devlet memurlan maa§atmm
tevhid ve teadulu hakkmdaki kanuna merbut
cetvelde bazi tadilat yapilmasi hakkmdaki 2006
sayili kanunun birinci maddesine bagh (1)
sayili cetvelin Muhafaza genel komutanligma
aid kismi bu kanuna bagh cetvelde gosterildigi §ekilde degi§tirilmi§tir.

MADDE 2 — Aynen.
MADDE 3 — Aynen.

( a Sayiai: 261)

jBiltge enciimeninin degi§Hri§ine bag'U
CETVEL
D.

Memuriyetin nevi

Aded Maa§

Giimriik muhafaza umum komutariligx
11
11
12
19
G
7
7
1.2
13
14
17
18
14
17
14
15
17
18
13
12
13
14
12
14
15

Ba$katib
Zabit katibi
[1]
•»
»
Muba^ir
Muhafaza ba§muduru
»
»
rnuavini
Muhafaza muduru.
Mintaka ba§memuru
Birinci sinif mintaka memuru
Ikinci
»
»
»
Birinci sinif piyade muhafaza memuru
Ikinci
»
»
»
»
Siivari mintaka memuru
»
muhafaza
»
Katib (miimeyyiz)
Birinci sinif katib
Ikinci
»
»
Uguncu »
»
Veznedar
Birinci sinif ambar memuru
Ikinci
»
»
»
tlguncu »
»
»
Ayniyat muhasibi
Kaptan
Makinist

[1] thtisas mahkemesi memurlari.

•Mfr-«

(S. Sayiaij261)

3
1
11
12
1
1
1
3
14
51
540
523
69
737
1
2
5
25
1
1
1
13
1
1
4

30
30
25
10
80
55
55
25
22
20
14
12
20
14
20
20
17,5
12
30
25
22
20
25
25
22

S.Sayisi:219
Ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan kanununun
23uncu maddesinin degi§tirilmesine ve 29uncu maddesine
bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve Mill? mudafaa
encumeni mazbatasi (I/826)
T. C.
Bafvekalet
Kararlar
mudurlugil
Sayi: 6/1754

21 -V - 1937
Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

1076 sayih kanunun 23 ncii maddesinin degistirilmesi ve 29 neu maddesine bir fikra eklenmesi
hakkmda Milli Mudafaa vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 18 - V - 1937 tarihinde
Yilfesek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet vekili

Dr. B. Say dam

Mucib sebebler
1 — 1076 sayih kanunun ihtiyat subaylik ve memurluktan cjkarilmayi mucib sebebleri sayan
23 ncii maddesinin «H» fikrasi ordudan ihraci miistelzim efali irtikab edenleri tamamile siimuliine
almadigi, yalniz askeri mahkemelerce 1632 sayili askeri eeza kanununun 32 nei maddesi mueibince hukmolunmfcis ihrae. cezalarinm bu fikranin igine girdigi, bunun haricinde her hangi bir mahkeme tarafmdan hiikmolunmus ve mahiyeti itibarile ihrac, cezasmm da tatbikmi istilzam eylemis ceza^nahkumiyetlerinde ve hiikiim ilammdaihrac. cezasi aynca zikredilmemis ise bu feri cezan m fikranm disinda kaldigi ve kanuni tesir ve neticeleri kaydmdan kurtuldugu zannini vermekte oldugu anlasilmakta ve bununla beraber kaza ve idare mercilerince tatbikatmda tereddiitlere
dusulmekte oldugu goriilmustur. Bunlann onune gegilmek i§in kanunun tadili.
2 — 936 yili sonuna kadar muhtelif sebeblerle jandarmja subaysiz kalan 36 kazadan ancak 29
una vekaletge subay verilebilmis ve geri kalan 7 kaza ile 937 yili iginde yine muhtelif sebeblerle
subaysiz kalacak olan kaza sayisi 60 sa Qikacaktir. Bunlardan yalniz yirmi yedisine bu yil agustosunda jandarma meslek mektebini bitireeek astegmen verilerek miitebaki 33 kazanm jandarma
subaysiz kalacagi ve bu yekunun hemen kamilen 937 temmuzunda yas haddine ugrayacak yiizbasilardan aQilacagi tesbit edilmistir. Bu yiizbasi boslugu 939 yili sonuna kadar devam edecektir.
Mjemleketin siikun ve asayisi bakimindan oldukga miihimi olan bu boslugun 1706 jandarma kanunu mueibince ordudan subay verilmek suretile kamilen kapatilmasma imkan bulunamiyacagi
eihetle hi§ olmazsa yas haddine ugrayacak olan jandarma subaylan arasmda sicil durumlari miisaid bulunanlarm miitekaiden kazalarda kullanilmalari suretile bir kisim boslugun kapatilmasi
dusuniilmustiir. Ancak 1076 sayili kanunun 29 ncu maddesinin son fikrasi miitekaiden kullanilacak subaylann komuta mevkiinden haric. yerlerde kullanilabileceklerini tasrih etmektedir. Kaza jandarma komutanliklarmm emir ve komuta yeri oldugu siibhesiz bulunmasmdan buralarda
emekli subaylarm kullanilabilmesi igin mezkur 29 ncu maddenin sonuna bagli sekilde bir fikranm il&vesine luzum gorulmiistiir.

— 2 —
Milli Mtidaf aa enciimeni maabatasi
T. B. M. M.
M. M. encwmeni
Karar No. 40
Esas No. 1/826

/

VI - VX)7

Yiiksek ' •askanliga
1076 sayib kanuuun 23 ncii maddesinin degistirilmesi ve 29 neu niaddesine blr fikra eklenmesi hakkinda M. M. Vekil!igi.i?,e
luuvrianan
ve tcra Vekilleri Heyetiuce Yiiksek JVleelLse arzi
kararlastirilau kainm layihasi ve esbabi mucibesinin gonderildigine daiv olub eneiinienimize havale edilen Basvekaletin 21 - V - 1937 tarih ve
6/1754 sayili tezkeresi ve bagli evrak, Jandarma Gen el komutani ile M. M. VekiHiginden gonderilen iiiemiiru ham* oldugu liable enciimenimizce okundu ve goriisiildii:
Ihtiyat subaylarmm ve luemurlarmiii ihtiyat
subay ve niemurlukta.ii rikarilmasini iiiucib sebebleri sayan 1076 sayih kanunun 23 ncii maddesinin (H) fikrasi ordudan ihraci mucib efali
irtikab edenleri tamamile siimuliine almadigi
cihetle kaza ve idare mercilerinee tatbikatta tereddiil edilmekte oldugu ve bimiin oniine geciluiek iizere (II) fikrasinin kaldirilmasma; ve 1936
ve 1937 yillari icjnde yasbaddiue tabi olduklarmdan dolayi tekaiidleri yapilarak 33 kazanin yiizbasisiz kaldigi anlasdmis ve memleketin siikun
ve asayis bakimindan olduke,a miihim olan bu
bosluguu doldurubnasi icin yas liaddine ugrayilt da sieilleri miisait olanlardari boliik komu-

tani veya vekili sifatile jandarma subaylarinin
tekaiiden istihdamlan zaruret kesbetmis ve bnndan dolayi 1076 numarali kanunun bu ise ma.ni
olan 29 neu maddesinin son fikrasina bir fikra
ilavesine dair olan Hiikumetiii esbabi mueibesi
yerinde goriilmiis ve layihada bazi tashihat yapilarak eneuinenimizee de ay neu kabul edilmistir.
Yiiksek Meclisin tasvibine arzedilmek iizere
Sayin Baskanliga sunubnustur.

M. M. E.Reisi
M. M.
Katib
Diyarbekif
Erzuruni
Samsun
K. Sevilktekin
#. Kocak
R. Barkm
Antalya
Bahkesir
Bahkesir
C. MencfUibdrn H. Carikh
C. Esener
Bilecik
Corah
Elaziz
S. Bozok
A. Us
A. 8. Ohkay
Erzu i'ii ID
Istanbul
Kocaeli
A;' A kyilrek J). II. S. Ercl N. Bozatik
Manisa
Mngla
Sinop
A'. N. Darn
N. Tuna (!. K. Incedayi
Tekivdag
Tokad
Urfa
li.Apak
ll.Konay
A.Yastjan
Yozgad
C. Aral
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MlLLl MttDAlFAA ENCUMEMlNiN
DE&l§TlRl§l

1076 sayih kanunun 23 ncu maddesinin
degi§tirilmesi ve 29 ncu maddesine hir
fikra ilavesi hakkmdna kanun layihast

1076 sayth kanunun 23 ncu maddesinin degistirilmesi ve 29 ncu maddesine bir fikra eklenmesi
hahktnda kanun layihasi

MADDE1 —1076 saydi kanunun 23 ncii maddesinin H fjkrasi kaldirilarak madde asagidaki
gibi degistirilmi^tir:

M]ADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi
aynen.

(Madde 23 — Ihtiyat subay ve memurlugundan gikanlmagi ve yaslarma gore haklarmda askerlik miikellefiyeti kanununun tatbikmi
icab ettiren sebebler sunlardir:
a) Ordu haricinde bulunduklari miiddet esnasmda muhilli seref ve haysiyet halleri itiyad
ettigi ciheti askeriyece teskil edilecek bir heyetin tetMkatina musteniden Milli Miidafaa vekaletince tahakkuk edenler,
b) Ordu dahil ve haricinde tardi veya ihraci miistelzam olacak derecede her hangi bir mahkeme tarafmdan mahkum olanlar,
c) Ordu haricindeki memuriyetinden miiebbeden mahrumiyet cezasma mahkum olanlar,
d) Hileli muflis oldugu ilan edilenler (tekrar iadei itibar ettigi takdirde riitbesi iade olunur).
MADDE 2 — 1076 saydi kanunun 29 ncu
maddesi sonuna bir fikra ilave edilerek asagidaki sekilde degistirilmistir:

MADDE 2 — 1076 sayih kanunun 29 ncu
maddesi sonuna bir fikra ilave edilerek asagidaki sekilde degistirilmistir:

(Madde 29 — Muvazzafligi iktisab etmemis
olan ihtiyat subaylarmdan astegmen ve yiizbasi
riitbesinde bulunanlar talib olurlarsa lazim gelen evsafi haiz bulunduklan ve muvazzaf subaylarm tabi olduklan bilumum kavanin ve esasata tabi olacaklari hakkmda katibiadilden musaddak teahhiid senedi verdikleri takdirde usulii mevzuasi dahilinde yetistirilmek sartile muvazzaf smifa nakilleri caizdir. Bunlardan bilahara ikmali tahsilde muvaffak olamayanlar bulunursa tekrar ihtiyat smifma iade ve terhis
nrrlar.
Alelumum ihtiyat subay ve memurlari muvazzaf smifa nakledilmeksizin dahi hazarda Milli Miidafaa vekaletince liizum goriilecek miiddetce ve kendileri de arzu ederlerse kadro ihtiyacma gore komuta mevkilerinden haric vazifelerde kullandabilir. Yalmz yas haddinden dolayi tekaud edilerek ihtiyata gegmis olan jan-

(Madde — 29 muvazzafligi iktisab etmemis,
olan ihtiyat subaylarmdan Astegmen ve yiizbasi
riitbesinde bulunanlar talib olurlarsa lazim gelen evsafi haiz bulunduklan ve muvazzaf subaylarm tabi olduklan bilumlum kavanin ve esasata tabi olacaklan hakkmda Katibi adilden
musaddak taahhud senedi verdikleri takdirde
usulii mevzuasi dahilinde yetistirilmek §artile
muvazzaf smifa nakilleri caizdir. Bunlardan
bilahare ikmli tahsilde muvaffak olamayanlar
bulunursa tekrar ihtiyat smifina iade ve terhis
kilnurlar. Alelumum ihtiyat subay ve meniiurlan muvazzaf smifa nakledilmeksizin dahi
hazarda Milli miidafaa vekilligince liiziim goriilecek inuddetce ve kendileri de arzu ederlerse kadro ihtiyacma gore komutan mevkilerinden
haric. vazifelerde kullandabilir. Yalmz yas,
haddinden dolayi tekaud edilerek ihtiyata geemis olan jandarma yiizbasi ve tegmenlerinin

(S.-Sayisi : 219)

—4—
darma yikba^ilan kadro ihtiyaci sebebile ve
DaJhiliye vekaletinoe luzrcm goriilecek miiddetce
kasa jandarma komutanlikl&rmda dafai kullanilaibifirler.

kadro ihtiyaoi sebebile ve Dahiliy© vekaletince
liiziiim goiiilecek raiiiddetge kaza jandarma
komutanliklarmda dafai kullanilabilirler).

MADDE 3 — Bu kaimn ne$ri tarihinden mtiteberdir.

MADDE 3 — Hukametin uc/inuai m&ddesi
aynen.

M1A.DDE 4 — Bu kanunun hukmunu yiiriitmege tcra Vekilleri heyeti memurdur.
18-V-1937
B$. V. V.
Ad. V.
M. ML V.
Dr. B. Saydam $. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
§. Kaya
$. Saracoglu
F. Agralt
M t V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arikan
A. Qetinkaya
G. Bayar
S. 1. M. V.
G. t V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam
Rww, Tarhan Muhlis Erkman

MADDE 4 — Hiikumetiii dordtinoii maddesi
aynen.
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