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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Türkiyeden Hataya ve Hataydan Anavatana sevk 
olunacak malların tâbi olacakları muamele ve bu iki 
bölge arasındaki münakalâtın tanzimi hakkındaki lâ
yihanın Muhtelit bir encümende tedkikı kararlaştırıl
dıktan sonra, 

Edirne mebusu Şeref Aykutun vefatına müteallik 
Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun hatırasını 
tebcilen bir dakika ayakta sükût edildi. 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalarla Denizaltı smıfı mensublarma verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunda bazı deği
şiklikler yapılmasına, 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti ara
sında veteriner mukavelesinin tasdikma, 

Devlet kinini mütedavil sermayesine dair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Türkiye - ingiltere müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut mektubdaki bir ibarenin düzel
tilmesine, 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring • anlaşmasile 
buna bağlı protokolün ve mektubların tasdikma, 

Türkiye - Almanya arasmda münakid Südet Al
man menatıkı ile ticarî mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdikma, 

Lâyihalar 
1 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın

daki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/164) 
(Bütçe encümenine) 

2 — Vangölü işletme idaresinin 1933 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/165) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

3 — Vangölü işletme idaresinin 1934 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/166) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

Teklifler 
4 — Diyabakır mebusu General Kiazım Sevükte-

kin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçakın, subay ve as
kerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre 
tayin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/5) (Bütçe 
encümenine). 

Tezkereler 
5 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfusunda kayidli 

Kiird Hasanoğlu Remzi Uzunun ölüm cezasma çarp-

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı 4 numaralı listeye tiftiğin de idhaline, 

İskân kanununun 32 nci maddesinin tasdikma ve 
bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanunun üçüncü maddesine bir fıkra ilâvesine, * 

Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî ta
rifesinin 607 D pozizyonuna bir fıkra ilâvesine, 

İstanbul Tramvay şirketile, 
Tünel şirketinin imtiyaz ve tesisatının satm alın

masına dair mukavelelerin tasdikma, 
Nahiye müdürlerinin devir masraflarma, 
Dahiliye vekâleti teşkilât kadrosuna yeniden 50 

maiyet memuru ilâvesine dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri yapıldı. 

Köy kanununun bazı maddelerini değiştiren ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyiha
sının birinci maddesi kabul ve ikinci maddesi encü
mene tevdi edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Gazianteb Çanakkale 

B. Kaleli Z. G. Etili 

tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/111) (Ad
liye encümenine). 

Takrirler 
6 — Yozgad mebusu Sırrı Içözün, Dahilî nizam

namenin 57 nci maddesinin tefsiri hakkmda takriri 
(4/5) (Teşkilâtı esasiye encümenine). 

Mazbatalar 
7 — Türkiye - Belçika arasmda imza edilen iadei 

mücrimin muahedesinin asdiki hakkmda kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/93) (Ruznameye) 

8 — Türkiyeden Hataya ve Hataydan anavatana 
sevkolunacak malların tâbi olacakları muamele ve bu 
iki bölge arasındaki münakalâtm tanzimi hakkmda 
kanun lâyihası ve Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, tk-
tısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (1/159) (Ruznameye). 

9 — Millî saraylarla köşkierdeki eşya hakkmda 
Meclis hesablarmm tedkiki encümeni mazbatası (5/9) 
(Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Oavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÎÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN — ölüm cezalarına aid Adliye en
cümeni mazbataları vardır. Okunacaktır. 

1— B&rgamanın Arif Bey mahallesinden Şe
rif oğlu Ali Ürkmezin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/16) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2 — Konyanm Hasandede mescid mahalle
sinden Mustafa kızı Huriye Senelin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adüye encümeni mazbatası (3/28) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 — Vezirköprünün Taşkale mahallesinde 
mukim Kara Memedoğullarından Cemal Saka
rın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/47) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

4 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek 8 700 
liralık para mükâfatı hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/151) [4] 
~. BAŞKAN—Heyeti umumiyesi hakkında 
Söz istiyen var nu? Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul, edilmiştir. 

[1] 56 sayılı basmayzı zabtın sonuna bağlıdır. 
; [2] 43 sayılı basmayazı zabtın sonundadti\ 
[9] ,44 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

:.-. -' [4] 92 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun 

MADDE 1 — İlişik cedvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazüı 4 subayla 60 ere, 937 
numaralı kanun mucibince verilecek 8 700 lira
lık para mükâfatı, 1939 malî yılı düyunu umu
miye bütçesinin 270 nci mütekaid, dul, yetim 
maaşları ve tahsisatları faslına mevzu tahsisat
tan tesviye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN —Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumryesini açık reye ar
zediyorum. 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhİd ve 
teadülüne dair olan kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/45) 

6 — Mahsus bir akanunla Devletten bir- hak 
temin eden veya sermayesinin yarısından faz-
lası Devlete aid olan banka veya müesseseler 
memurlarının maaş ve ücretleri ve hizmete gi
riş ve terfi usulleri hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/63) 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 
2 sayılı cedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmı muallimlerinin mikdar ve maaşları derece
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/46 ve \subay ve 
askerî memurların aylıkları hakkında 1453 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/75 sayılı kanun lâyihaları ve Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

— 39 — 
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BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 

maddelere geçiyorum. Bunlardan 5, 6 ve 7 nu
marada bulunanlar hakkında bir takrir vardır. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Yüksek Reisliğe 
Bu günkü ruznamemizin 5, 6, 7 numaralı 

mülkî ve askerî memurlarla bazı müesseseler me-
murlan maaşlarının muadeleti esasma dair 
kanun lâyihalarının ehemmiyetine binaen arka-
daşlarca üzerinde tedkikat yapılabilmesini te-
minen önümüzdeki pazartesi ruznamesine idhal-
lerini ve bu gün için müzakerelerinin tehirine 
karar ittihazını arz ve teklif eyleriz. 

Seyhan Trabzon 
Hilmi Uran Hasan Saka 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî 
memurların yirmi beş yaşını ihmal etmeden ev-
lenemeyeceklerine dair olan 1434 sayılı kanunun 
tadili hakkında kanun lâyihası, ve Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/35) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ordu mensublannm evlenmelerine dair kanun 
MADDE 1 — Muvazzaf subaylar üstteğmen 

rütbesinde en az bir sene bulunduktan, askerî 
memurlar altmcı smıfa terfi ettikten ve kara, 
deniz, hava gedikli erbaşları başçavuş olduktan 
sonra bağlı oldukları makamlardan izin almadık-
çe evlenemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı şeraiti haiz olmayan
lara evlenmek için izin verilmez. 

İhtiyat subaylığından askerî memurluğa in-
tisab edenler bu maddede yazılı kayidden müs
tesnadır. 

FUAD SÎRMEN (Bize) — Bendeniz bu mad
denin muayyen bir mesleğe mensub bazı vatan
daşları en tabiî haklarmdann mahrum ettiği 
mülâhazasında bulunduğum için söz almış bulu
nuyorum. 

Yalnız* maruzatıma başlamazdan evvel şunu 
arzetmek isterim ki sözlerim tamamen şahsidir. 
Partimizin ve Büyük Kurultayın bazı arkadaşlar 
gibi bendenizi de seçtiği müstakil grup adına 
değildir. 

Bu gün meri olan kanunda muvazzaf zabit
lerle, askerî memurlar 25 yaşmı ikmal etmedikçe 
evlenemiyorlar. Bunun hakikî sebebi; bendeniz-
ce, kendilerinin genç yaşlarında ve mektebden 

[1] 108 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mezun olur olmaz doğrudan doğruya erlerinin 
talim ve terbiyesine hasretmeleri mülâhazasile-
dir. Bundan başka her hangi bir mülâhazanın 
varid olmaması lâzım gelir. 

Bu gün huzurunuza arzedilen kanun lâyihası 
ile evlenme yaş tahdidile menedildiği için tatbi
katta evlenme imkânmı elde edebilmek maksa-
dile yaşlarmm tashihi cihetine gidiyorlar. Bazan 
da muvaffak oluyorlar. Bu suretle orduya hasrı 
lâzım gelen hizmet müddetlerini indirmek imkâ
nmı buluyorlar. Gerçi esbabı mucibede, rütbe 
ilerledikçe alacağı maaş da yükselecektir ve ge
çimleri için de böyle olması lâzım gelir deniyor. 
Bendenizce bu esbabı mucibenin birincisi varid-
dir, şayanı kabuldür. Fakat ikincisi varid değil
dir. Aksi takdirde kendi şahsî servetleri itibarile , 
geçim sıkmtısma düşmiyeceklerin bundan istisna 
edilmesi lâzmı gelirdi. 

Sonra yine tedkik edilirse görülür ki mu
ayyen bir rütbeye geçmekle beraber evlenme 
memnuiyeti zail olmryor. O rütbeye geçtikten 
sonra bir sene de kıdem almak lüzumu konuyor. 
Bu da gösteriyor ki ailelerini geçindirmek imkâ
nını elde etmeleri mülâhazası maddenin bu şe
kilde tedvinine saik olmamıştır. Arzettiğim gibi 
yalnız hakikî sebeb olarak ileri sürülebilir ki 
mektebi bitiren ve ordu içine atılan genç ele
manların bütün mesailerini erlerin talim ve ter
biyelerine uzun müddet hasretmektir. 

Sebeb bu olunca ordu mensublan içinde bu 
vaziyette bulunmayan diğer bir kısım vardır. 
Askerî memurlar. Bu memnuiyet bunlara 
da teşmil edilmektedir. Halbuki askerî 
memurlar malûmu âliniz, efradm talim ve terbi-
yesile meşgul olan kimseler değildir. Bunlar as
kerî hâkimler, askerî muamelât memurları, he-
sab memurlarıdırlar. Arzettiğim mülâhaza bun 
lar hakkmda varid değildir. Bu itibarla mem-
nuiyetin bunlara teşmil edilmemesi icab ederdi. 
Bunlara da teşmil edilmiştir. 

İkinci ve daha kuvvetli bir sebeb daha vardır. 
Bunlarm yetişme tarzları itibarile yaş kaydi kal
dırılarak rütbe esası kabul edildiği zaman mu
vazzaf zabitan lehine ve bunlar aleyhine bir va
ziyet hâsıl oluyor. Çünkü bunlarm yetişme tarz
ları üstteğmenliğe muadil olan yedinci dereceyi 
geçebilmek için yaşlarmm 28 - 30 zu bulması 
lâzımdır. Halbuki bu vaziyette kurs görmiyen 
askerî memurlar vardır ki yaşlan 40 - 45 şi bul 
muştur. s 

Bu günkü meri olan kanuna göre bun
lar evlenebilirler idi. Şimdi teklif edilen 
kanuna göre bunlar arttık evlenemezler. 
Ne zaman evlenecekler, yedinci derece
den altmcı dereceye geçebilirlerse o zaman evle
necekler. Binaenaleyh, bu teklifle iki smıf ara
sında ikilik ihdas ediliyor, insanların en tabiî 
haklarından birisi olan ve belki de başlıcası bu
lunan evlenme gibi bir haktan mahrum edilebil
meleri için ciddi bir sebeb olması lâznn gelir. 

- - 4 0 — 
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Bu gibi sebebleri muvazzaf zabitler için, Hükü
metin esbabı mucibesinde olduğu gibi, ben de ka
bul ediyorum. Bu onlar için bütün mesailerini 
ordunun talim, terbiyesine ve memleketin âli 
menfaatine tahsis etmeleri bakımından zaruridir. 
bu mesleke intisab etmiş olmaları dolayısile bu 
gibi mahrumiyetlere katlanmaları icabeder. 
Fakat diğer askerî memurlar, muamele memur
larının bu mahrumiyete katlanmalarını istemeye 
bir sebeb yoktur. Bendeniz bu maddenin değiş
tirilmesini, bunlar hakkındaki memnuiyetin kal
dırılmasını rica ediyorum. Bu mütaleamı encü
mende de söyledim, Hükümet mümessili olan 
zat dedi ki, ordu arasında, askerî smıf mensub-
ları arasmda bir ikilik vaziyeti ihdas etmek 

* mahzurludur. 
Bendeniz bunu da kâfi bir sebeb olarak görme

mekteyim. Çünkü bunlar askerî mevzuatımızda 
askerî inzibata ve askerî disipline taallûk etme-

* yen unsurlardır. Muvazzaf zabitan ikinci mü-
lâzimlıktan birinci mülâzimliğe üç senede terfi 
ederler. Askerî memurlar, yedinci dereceye 
dört senede terfi ederler. Binaenaleyh, bu da 
gösteriyor M, orduca ikiliği kabul edilmeyecek 
nokta ancak ve ancak ordunun ana disiplinine 
ve inzibatına taallûk eden işler üzerindedir. 
böyle şahsî olan işlerde ikilik mevzubahs olama
yacağı kanaatindeyim. Eğer Yüksek Heyeti
nizce bu maruzatım kabul buyurulursa takriri
min lütfen kabulünü rica ederim. 

Ad. E. M, M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bendeniz Fuad Sirmen arkadaşın; maddenin bir 
fıkrası hakkındaki itirazına cevab vereceğim. 
Cevabım, lâyihanın son encümeni olarak Adliye 
encümeninde tedkik edilmiş olmasından dolayı 
vazife icabıdır. Daha ziyade bu evlenme kaydi 
hakkındaki noktai nazarlarını Millî Müdafaa en
cümeni ve askerî mensublar daha fazla takdir 
ederler. Yalnız Fuad Sirmen arkadaşım, Adliye 
encümeninde bu işin müzakeresi sırasında cere
yan eden hali hulâsatan izah buyurdular. Za
ten mazbatadaki şerhleri de bu noktai nazarla
rını gösteriyor. Bu gün meri bir kanun vardır. 
O kanunda muvazzaf subaylarla askerî mensub
lar 25 yaşmı doldurmadıkça evlenemezler. 

Hükümet bu hususta yeni bir kanun tanzim 
ederek teklif ediyor. Bunu Millî Müdafaa encü
meni de aynen tasvib etmiş. Orada evlenmeği 

* yaşla tahdid etmiyor, rütbe kaydı konuyor. En
cümenimiz bu meselenin daha fazla kanunu me
denî bakımından hukukî tesiratmı nazarı dik
kate alarak ona göre maddenin yazılış tarzını 

> değiştirmiştir. Fakat lâyihanın kabulü için 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasile, Millî Mü
dafaa vekâleti namma gelen zatm izahatı ve en
cümenin mazbatasında gösterilen sebebler, encü
men ekseriyetince varid görülmüştür. O da, 

muvazzaf subaylar üstteğmen rütbesinde bir sene 
geçirmedikçe izin almadan evlenemiyecekleri 

kaydmm, bu rütbenin muadili olan diğer mensu-
bini askeriye, altmcı smıfa geçmeden evlenme
meleri suretinde teşmilidir ki bu kayıd encü
mence varid ve yerinde görüldü. Sebebi, yalnız 
muvazzaf subaylar bu rütbeye kadar, aile ilişiği 
gailesi olmaksızın kıtalarda talim ve terbiye iş-
lerile daha ziyade meşgul olabilmeleri mülâhaza
sına inzimamen ailesini şerefi askerisile mütena-
sib surette geçindiremiyecek bir şekilde maaş 
almadan evlenmeleri, muhtaç ve müzayakalı bir 
vaziyete düşmelerinin umumiyet itibarile doğru 
görülmemesidir. Çünkü elbisei resmiye giyen 
bu askerî memurlar ile subayların birbirinden 
vazife itibarile bazı farkları varsa da, umumî 
askerî disiplin bakımından bunlarm hareket
lerinin hususî vaziyetlerinde nazarı dikkate 
alınması, ordu düşüncesi bakımından muvafıktır 
dendi. Bu mütalea encümenimizin ekseriyetin
ce de kabul edildi. Bu itibarla konan kayid 
budur. Yalnız ihtiyat zabitlerinden, kanunu 
mahsusu mucibince, askerî memurluğa intisab 
edenlerin izin almak kaydından büsbütün istis
na edileceği maddeye ilâve edilmiştir. Verilen 
takrire göre vaziyeti takdir, Heyeti Ceüleye 
aiddi. Bizim encümen ekseriyetinin noktai na
zarı arzettiğimden ibarettir. 

BAŞKAN — İstiklâl harbi malûlleri kanunu
na rey vermiyen kaldı mı? Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

ABDÛRRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Bendeniz bir şey anlamak istiyorum. Yi
ne Fuad Sirmen arkadaşımızın dediği gibi ben 
de kendi şahsım namma söyliyeceğim (Gülüş
meler). 

Şimdi bir üstteğmenin üstteğmen olub bir se
ne geçtikten sonra evlenmesi gayet doğru ve iki 
sebebden dolayı tamam ve yerinde bir iştir. 
Zaten üstteğmen olan ve aradan bir sene geçen 
bir zabit 25 yaşındadır ve tam evlenme çağın
da demektir. Yalnız diğer mesele için arka
daşım itiraz ettiler. Bende bir endişe hâsıl ol
du. Onun için Millî Müdafaa vekilinden veya 
Millî Müdafaa encümenini teşkil eden zevattan 
öğrenmek istiyorum; bir subay üstteğmen dere
cesine geldiği zaman kaç yaşmda olur? Onların 
normal seyirleri nedir? Bunu izah buyururlarsa 
bu hususta tenevvür eder ve reylerimizi daha 
sarih olarak vermek imkân m T buluruz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Salâh Yargı arkadaşım ge
rek kendi encümeni noktai nazarmı gerekse Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatasını huzurunuzda 
teşrih etmiş bulunuyor. Bu iki encümenden Ad
liye encümeni ekseriyetle, Millî Müdafaa encü
meni ittifakla buna mutabıktır. Arkadaşım Fu
ad Sirmen yalnız bu maddede iki sınıfı ihtiva 
eden hükümden yalnız bir smıfa aid olanı kabul 
buyuruyor. Diğeri hakkmda ihtirazî kayidler 
dermeyan ediyor. O da askerî memurlar hakkm
da. Askerî memurlar nasıl yetişir? Evvelâ bunu 
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huzurunuzda arzettikten sonra bu kanun onlara I 
da şamil olsun mu, olmasın mı diye bir hüküm 
verilebilir. Evvelâ; askerî memurlar, Menşei-
küttabı askeriyeden ve alaylardan yetişirdi. 
Bunlar bu gün 55 - 60 yaşlarında, yaşmı, başmı 
almış, nerede ise tekaüde sevkedilecek insanlar
dır. Diğeri de Mektebi harbiyeden ve askerî 
liselerden kabiliyeti bedeniyesi olmıyanlardan as
kerî memurluğa ayrılarak Askerî memur mekte
bine gönderilenlerdir. Bunlarm terfileri ayni 
Mektebi harbiyeden çıkan zabitler gibidir. Bun
lar lise mezunu oldukları için üç senede bir 
terfi ederler. Askerî memurlardan diğer bir 
kısım daha vardır ki onlar da ihtiyat zabitle
ridir. ihtiyat zabit mektebinden çıkmış olan
lardan talib olanlar varsa askerî memurluğa 
geçer. Bunların azamî yaş haddi 30 dur. 
Bunlar ihtiyat zabit mektebinden çıktıktan 
sonra taleblerile askerî memurluğa geçmişler-
se orada, Harbiye mektebinden çıkmış zabit
ler gibi, üç senede bir terfi ederler. Meselâ 
üç sene sonra mülâzimievvel olur. Esasen 
maddenin ikinci fıkrası, ihtiyat zabitliğinden 
gelenlerin bundan istisna edilmeleri kaydini 
ihtiva ediyor. Bunlar, bundan evvel millî 
mücadeleye, harbi umumiye iştirak etmiş olup 
ta millî müdafaa ihtiyacı dolayısile yapılan 
ilânlarla talib olup askerî memur olan gerek 
hâkimler ve gerek diğerleri içindir, yoksa 
bu gün tamamile normal bir şekle girmiş ihti
yat zabitliğinden lise veya Harbiye mektebin
den mezun olanlarla ihtiyat zabiti olanlar için 
değildir. Çünkü onların terfi seyirleri esas 
zabitlerin terfi seyirleri gibidir. Onun için mad
denin aynen kabulünü Heyeti âliyenizden rica 
ediyorum. 

YAHYA GALÎB KARGI (Ankara) — Ben
denizin anlamadığım bir şey vardır. Elimizde 
bir kanunu medenî var. Bunda; bilûmum Türk 
vatandaşı şu yaşta evlenir, deniyor. Askerî 
için ayrı, mükî için ayn bir hüküm yoktur. 
Mülkiyesi için, esnafı için bir karar yoktur. 
Şimdi bu kararı biz ya tadil ediyoruz, yahud 
tefsir ediyoruz. Askerî için şöyle, mülkiye 
için böyle olsun, denilirse kanunu medeniye 
karşı bir tezad olmaz mı? Bunu hukukçuları
mız izah etsinler. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Ahkâmı umumiye mahfuzdur. Bunlar 
izin almak mecburiyetindedirler. Şayed izin 
almadan evlenirlerse bunların akidleri bâtıl 
addedilmeyecektir. Yalnız bu izin almak mec
buriyetinin müeyyidesi askerî ceza kanununun 
bir maddesi olduğu için orada gösterilen cezayı 
göreceklerdir. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Millî Müdafaa 
encümeni mazbata muharririnin izahatı bende
nizi tatmin etmiş değildir. Bendeniz sözlerimi 
bizim encümende Millî Müdafaa vekâleti mü
messilinin söylediklerine istinaden söylüyorum. | 
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Mümessil dedi ki; askerî memurlar teğmenlik 
ve teğmenliğin muadili olan 7 nci dereceden 
6 nci dereceye geçmek için dört sene bekliyor
lar, teğmenler de üst teğmenliğe 3 senede ter
fi ediyorlar. Bendeniz bir misal olarak bu
nu arzetmiştim. Maruzatımın mesnedi bu de
ğildir. Onu uzun uzadıya arzetmiş idim. Bu 
gün için askerî memurların yetiştirilmesi tar
zı değişmiştir. Bunlar için bu gün mekteb veya 
kurslar açılmıştır. Bunu da bize söylediler, 
bu vardır. Fakat bu şekilde yetişenlerin ya
nında şunlar da vardır ki halen 40 yaşma gel
miştirler. Evlenmemiştirler, evli değildirler. 
Fakat derecesi yedinci derecedir ve bu gün 
meri olan kanuna göre derhal evlenebilir. Fa
kat bu kanun çıktıktan sonra bu zevat ellisi
ne de gelse, altmışına da gelse mafevk rütbe
ye terfi etmeden evlenemezler. Ben diyorum 
ki, evlenme insanlar için o kadar tabiî bir 
haktır ki bunu menedebilmek için memleke
tin çok âli menfaatlerine dokunan sebebler ol
ması lâzımdır. Kendilerinin de söyledikleri gi
bi Hükümetin esbabı mucibesinde de görüle
ceği üzere askerî mevzuatımız içinde evlenme 
memnuiyetinin kabulü, yalnız ordu mensubla-
rını yüksek seviyeye çıkarmak ve onlarm ta
lim ve terbiyesile meşgul edebilmek içindir. 
Yoksa bendeniz de biliyorum ki bizde servet 
kaydi yoktur. Bu ancak bazı ecnebi memleket
lerde vardır. Fakat bizim vazıı kanun ne bu 
günkü kanunla ve ne de yeniden teklif edilen 
kanunla bu maksadı istihdaf etmemiştir. Eğer 
böyle bir maksad olsaydı derdi ki; servetleri 
şu kadar olanlar evlenebilir. Servet esasmı bi
zim kanun kabul etmemiştir. Etmediği şundan 
da anlaşılıyor ki, üst teğmenliğe geçse bile yine 
evlenemez, bir sene kıdem alması lâzımdır. 
Fakat askerî memurlar, hesab memurları ve 
muamelât memurlarını maddî imkânlarla teç
hiz etmek memnuiyeti konmuş değildir. Böyle 
olsaydı, arzettiğim gibi kayidlerle kanunun 
huzurunuza gelmesi lâzımgelirdi. Binaenaleyh 
kendilerinin izahatı bendenizi tatmin etmiş 
değildir. Tekrar ediyorum, bu, insanların en 
tabiî haklarını tahdide matuf bir kanun olma
sı itibarile zarurete münhasır ve maksur olma
sı iktiza eder. Bunlara teşmil etmek asla doğ
ru değildir. Bendenizin mütaleam kabul bu-
yurulursa takrir nazarı itibare almrr, gene 
takdir Yüksek heyetinize aiddir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — İhtimal ki maruzatımı ar
kadaşımız iyice anlamadı veyahud bendeniz 
anlatamadım. Arzetmiştim ki, lise tahsili gör
müş ihtiyat zabitleri mektebi harbiyeden çık
mış olan zabitler gibi üç senede bir terfi eder. 
Bu, elimizdeki bir kanunla tesbit edilmiştir. Bi
naenaleyh ihtiyat zabitliğinden gelen muamele 
memurlarının terfii yani üstteğmenliğe var
ması diğer mektebi harbiyeden çıkmış olan 



î : 23 7-6-1939 C : 1 
zabitler gibidir. Onlarm evlenme şeraitine tâ
bidir. Orduda mevcud olan ihtiyat zabitliğin
den gelme muamele memurlarına gelince; za
ten onları biz bu kanunun haricinde bırakarak 
vaziyetlerini bir fıkra ile tesbit etmiş bulunu
yoruz. Elde mevcud yirmi beş yaşmdan yuka
rı veyahud yirmi altı yaşında muamele me
murları yoktur. Olsa dahi şimdiye kadar yir
mi beş yaşma girmek şartile evlenmesini bir 
kanunla temin etmiş idik. Binaenaleyh hariç
ten gelmiş ve orduya girmiş olan ihtiyat za
bitleri bu kanunun bu maddesinin haricinde 
tutuluyor. Endişelerine bununla cevab vermiş 
oluyorum. Başka öğrenmek istediklerini ben
deniz pek anlıyamadım, doğrusu. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Halen mev
cud olan kanunla veya bu lâyihai kanuniyeye 
göre evlenmek imkânından mahrum ne kadar 
veya ne mikdar ordu mensubu vardır? Lüt
fen izahat verebilirler mi? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Devamla) — Teğmenle 
asteğmenler bir seneyi doldurmadan evlene-
mezler. Onun hakkında Millî Müdafaa vekâ
leti, kuvayi umumiyesinde rakamlar çıkara
rak Heyete arzedebilir, Millî Müdafaa encü
meniniz bunlarm mikdarı hakkında malûmat-
tar değildir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Suali sor

maktan maksadım şu idi. Bendenizce ve herkese 
göre memleketin müdafaasının ilk şartı, o memle
ketin nüfusunu çoğaltmaktır. Bu esas üzerinde 
herkesden fazla durmak memleketin müdafaasını 
deruhde etmiş olan orduya ve millî müdafaaya 
aiddir. Eğer hakibaten bu kanunla evlenmeleri 
menedilen orduya mensub zabit ve askerî me
murların mikdan çok mühim bir yekûn tutu
yorsa genç, dinç ve asıl evlenmeleri hem teksiri 
nüfus itibarile hem de neslin istıfasma hizmet 
edecek olan mühim bir zümreyi evlenme hakkın
dan bu yaşta mahrum etmekle kanaatimce pek 
isabetli bir karar almış olamıyoruz. O itibarla 
da Fuad Sirmen arkadaşımın teklifine iştirak 
ediyorum. Yani, kışlada gece ve gündüz bulun
maları zarurî olanlar müstesna olmak üzere ka
lemlerde, dairelerde çalışan arkadaşlar ki - bun
lar hakkında mahzur varid değildir - bunlarm 
genç yaşlarında asıl hizmet edecekleri bir sinde 
evlenmekten mahrum bırakılması, işi lüzumun
dan ve ihtiyaçtan fazla tahdid etmek olur. Bu 
itibarla ben de Fuad Sirmen arkadaşımın tekli
fini yerinde buluyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Ökmen arkadaşım da büsbü
tün kanunun aleyhinde bulundu. Elde bir ka
nun vardır. 25 yaşmı geçmedikçe evlenemezler 
diyor. Bu kanun halen meridir. Sonra arkadaş
lar; bütün milletlerde, daha ağır şeraiti haizdir. 
Kıdemli yüzbaşı olmadıktan sonra ve karşı ta
raf büyük bir gelir getirmedikçe bir zabit ev-

lenemez. Çünkü bir ordunun haysiyet ve şere
fini muhafaza etmek ve zabitin kendi yüksek 
şerefini muhafaza etmek için varlık içinde yaşa
ması lâzım olduğunu bütün milletler kabul et
miştir. Bu gün Alman, Fransız, italyan kanun
larında bir zabitin evlenmesi için çok ağır şe
rait vardır. îstibdad devrinde dahi ancak kol
ağası olunca, meşrutiyet devrinde kıdemli yüz
başı olduktan sonra ve bir takım da kayidlere 
tâbi idi. Biz 25 yaş olarak teklif ettik. Eğer nü
fusu teksir etmek istiyorsak bekârlar için şid
detli kanunlar yapılsın, nüfus çoğaltılsın. Fa
kat ordunun haysiyet, şeref ve mevkiini muha
faza için her halde bu kanun yerindedir. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bunun için ahkâm zaten mevcuttur. 
Bunun aksi hareketler hakkında kanunda cezaî 
hükümler de vardır. Sonra, sırf jc juk yetiştir
mek bakımından bu işi mütalea edemeyiz. As
kerliğin elbette bir hususiyeti vardır ve bundan 
dolayıdır ki bu maddeyi koyuyorlar. Eğer biz 
çocuk meselesi için sapacak olursak, bunu as
kerlerden ziyade sivillere tatbik edelim. Sivil 
memurlar 25 yaşından evvel evlensinler diye
lim. îşte o zaman memlekete daha şümullü ço
cuk yetiştirmiş oluruz. Millî müdafaa hizmetin
de bulunanların hususî bir takım şartlarını na
zarı dikkate almak mecbriyetinde olduğumuz 
içindir ki, bir takım kayid ve şart koyu
yoruz. Bu; dünyanın her tarafında da 
böyledir. Evlenmekte askerî şeref ve sa
ire gibi mülâhazalar üçüncü dördüncü de
recede kalır. Bundan dana mühim bir çok se-
bebler vardır. îyi beslenmek, şerefini muhafa
za etmek, çocuk yetiştirmek birinci derecede se-
beblerden değildir. Mümtaz arkadaşımızın de
dikleri gibi, onları haklarından mahrum etmek 
doğru değildir. Kanunî bir teklif yapmız ve 
sivil memurları çocuk doğurtmağa mecbur ede
cek kayid koyunuz. Bunun haricinde bir şey ya
pamayız (Gülüşmeler). 

EMÎN ASLAN TOKAD — Encümenden bir 
sual soracağım. 

Nişanlı subayların vaziyetinin kurtarılması 
lâzımdır. Altı aylık bir müddet vardır ki, kâ
fi değildir. Encümen nişanlı subaylar için ne 
düşünüyor? Bunlarm kurtarılması için bir for
mül bulunmasını teklif ediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Geçen sene kanunu medeninin tadili esnasında bu
rada kızılca kıyametler koptu. O vakit ben ay
ni meseleyi ortaya koymuştum. Bu mesele millî 
müdafaa noktai nazarından tekrar ortaya kon
muş oluyor. Askerlerin evlenme meselesi. As
kerler evvelden kıdemli yüzbaşı olmadan evvel 
evlenemezlerdi. Şimdi evlenmeleri lehine bir te
mayül vardır. 

Ben bu kanunun kısmen lehinde, kısmen 
aleyhinde söyleyeceğim. Askerlik bizatihi feda-
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karlıktır. Binaenaleyh onun müstakar bir evi I 
yoktur, kışlası vardır. Fakat hattâ en ufak âmir
lerinden aiacağı emir üzerine uzaklara gidib ya
şamağa mecburdur. Aile hayatmm zabitler üze
rinde müstakar bir şekilde devam etmemesinden 
dolayı bilhassa genç zabitlerin evlenmelerinin 
kayid altına alınmasını ben doğru buluyorum. 
Fakat üstteğmen olduktan sonra, eskiden kıdem
li yüzbaşılarda olduğu gibi, bunlar da evlenebi
lir. Nasıl Şükrü Koçak arşkadaşımızm beyana
tı Fuad Sirmen arkadaşımızı doyuramadı ise, 
bu da beni doyuramadı. Niçin bir sene daha te
cil ediliyor? 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Takriri 
okutacağım : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen birinci maddenin 

aşağıda yazılı şekilde' değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bize mebusu 
Fuad Sirmen 

Madde 1 — Muvazzaf subaylar üstteğmen rüt
besinde en az bir sene bulunduktan ve kara, de
niz, hava gedikli erbaşları başçavuş olduktan 
sonra bağlı oldukları makamlardan izin alma
dıkça evlenemezler. 

Yukariki fıkrada yazılı şeraiti haiz olmayan
lara evlenmek için izin verilmez. 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 
(Anlaşılmadı, ayağa kalkılsm sesleri). 

Anlaşılmıştır. Takriri madde ile birlikte en
cümene iade ediyorum. 

MADDE 2 — Askerî okullar talebelerinin 
evlenmelerine izin verilmez. Evlenmiş olanlar 
askerî okullara kabul edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var-
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun medenî kanunun 
evlenmeye dair hükümlerine tesiri yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var-
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bilûmum muvazzaf subaylar 
ve askerî memurların 25 yaşmı ikmal etmeden 
evlenemeyeceklerine dair 1434 sayılı kanun ilga 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde, zannederim, tadil 
ettiğimiz madde ile alâkadarda:. O madde gel
dikten sonra bunu reye koyalım. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Nazarı itibare 
alman takrir, mensubini askeriyenin evlenmek 
için izin almak mecburiyetinden vareste tutul
malarına dairdir. Bununla alâkası yoktur. Bu 
kanun zaten 6 ay sonra meri olacaktır. Nişan- 1 
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lılarm vaziyeti bozulmasm diye. 
BAŞKAN — O halde, maddeyi reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Açık reye konan kanunun neticesini arzedi-
yorum: 

istiklâl harbi malûllerine verilecek 8 700 li
ralık para mükâfatı hakkındaki kanun lâyiha
sına, rey vermek suretile (305) zat iştirak et
miştir. Nısab vardır. Binaenaleyh, lâyiha (305) 
reyle kabul edilmiştir. 

9 — Devlet denizyolları ve Devlet limanları 
işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanun lâyihası ve Nafıa, İktısad ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/116) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Encümen mazbatasında müstaceliyet teklif 
ediliyor, bu teklifi reyinize arzediyorum. 

ALÎ RANA TARHAN (İstanbul) — Encü
menden, müstaceliyetin esbabının izahmı rica 
ediyorum. 

BAŞKAjN — Encümenden müstaceliyetin es
babı soruluyor. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Malûmu âliniz elyevm Denizbank kanunu vardır. 
Denizbankm İktısad vekâletinden, Münakalât ve
kâletine intikal etmiş olması ve nihayet banka 
halinden denizyolları haline konması hasebıle iş 
başmda bulunan bazı müdürlerin başka mües
seselere çekilmiş olmaları ve nihayet yeni teşki
lâtın hazırlanması için hiç olmazsa bir ay kadar 
bir zamana ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu sebeb-
lerden ve esasen kanunun kısa ve basit olması do-
layısile Bütçe encümeniniz bunun Heyeti Celi-
lede bir müzakere ile müstacelen müzakere edile
rek bir an evvel Münakalât vekâletinin teşkilâ
tının itmamma imkân verilmesini istemek zaru
retinde kalmıştır. Kanun eğer kabul buyurulur-
sa, temmuz iptidasında, tamamen meriyete geç
miş bulunacaktır (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Bu izahata göre encümenin 
müstaceliyet teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme 
umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 

dair kanun * 
MADDE 1 — Münakalât vekâletine bağlı ve 

hükmî şahsiyeti haiz ve merkezleri îstanbulda 
olmak üzere «Devlet denizyolları İşletme umum 
müdürlüğü» ve « Devlet limanlan İşletme umum 
müdürlüğü» namlarile mülhak bütçeli iki idare 
kurulmuştur. 

[1] 91 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzu
ları şunlardır: 

aj Türkiye sahillerinde muntazam posta se
ferleri inhisarını işletmek, 

b) Denizbank tarafından işletilmiş olan İs
tanbul ve civarı iç hatlarile İzmir körfez hat
tını ve Yalova hattını işletmek, 

c) Gemi kurtarma inhisarını işletmek, 
d) Kılavuzluk ve romorkörcülük inhisarını 

işletmek, 
e) Van golü işletme inhisarını işletmek, 
Bunlardan maada inhisarı tazammun etme

mek şartile: 
f) Deniz, göl, nehir ve kanallarda her nevi 

yük ve yolcu nakliyatı yapmak, 
g) Gemi inşa, tamir, havuzlama işlerini yap

mak. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet reisine aid deniz vası
taları, bilûmum masrafların karşılığı olarak 
Münakalât vekâleti bütçesine her sene konacak 
tahsisatı toptan verilmek suretile, Devlet deniz
yolları İşletme umum müdürlüğü tarafından 
idare olunur. 

BAŞKAN — MHitalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzu
ları şunlardır : 

İstanbul, İzmir, Trabzon ve Hükümetçe Dev
let limanları umum müdürüğüne devir ve tev
di edilecek limanlarda inhisar şeklinde ve diğer 
limanlarda ihtiyarî olarak : 

a) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere bilcümle ticaret eşyası
nın her türlü yükleme, boşaltma ve aktarma 
işleri, 

b) Gemilere tatlı su verilmesi ile ihrakiyele-
rinin yükleme, boşaltma ve aktarma işleri, 

c) Rıhtımların işletilmesi, 
d) Ambarlar, antrepolar, umumî mağazalar, 

deniz yolcu salonları, sundurmalar tesis ve işle
tilmesi, 

e) Sahillerde iskeleler tesisi ve işletilmesi 
işleri, 

f) Limanlarda palamar şamandıraları tesis 
ve işletilmesi, 

g) Türkiye sahillerinde fenerler, rady of ar
lar, deniz işaretleri ve sahillerde cankurtarma 
istasyonları tesis ve işletilmesi, 

h) Dalgıçlık işleri, 

i) Kömür, mazot ve mümasili sair mahrukat 
alma ve verme mmtakalan tesis ve işletilmesi. 

İşbu kanunun neşri tarihinde Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 
tarafından idare olunan liman, rıhtım, iskeleler 
ile buralarda mevcud tesisat bu madde hükmün
den hariçtir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Küçük bir tashih rica edeceğim. Bu maddenin 
hükmüne göre İstanbul, İzmir, Trabzon liman
larında bu yukarıda sayılan işlerin hepsi inhisar 
altındadır. Bilâhare yapılan tedkikler neticesin
de dalgıç teşkilâtının limanda inhisar altında bu
lunmasının muvafık olmadığı kanaatine vardık. 
Onun için bu madde de (H) fıkrasında gösteri
len (Dalgıçlık işleri) kalkacak, (1) fıkrası (h) 
olacak ve sonuna : « Bundan başka inhisarı ta-
zammaun etmemek şartile dalgıçlık işleri de ya
pılabilir. » fıkrası ilâve edilecek. Yani dalgıçlık 
tamamen serbest olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil veçhile reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 2 ve 4 ncü maddelerdeki hiz
metlerin tedahülü dolayısile umum müdürlükler
den birine aid hizmetlerden bir veya bir kaçmm 
diğer umum müdürlüğe tevdiine Münakalât ve
kili mezundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Umum müdürler müşterek ka
rarname ile tayin olunurlar. Umum müdür mu
avinleri ve şube müdürleri de dahil olmak üze
re aylığı yüz liraya kadar olan memurların ta
yinleri alâkadar umum müdürlerin inhaları üze
rine Münakalât vekili taraafmdan yapılır. Yüz 
liradan aşağ ıücret alan memurların tayini 
umum müdürlüklerin salâhiyeti dahilindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Umum müdürlüklerde umum 
müdür ve umum müdür muavinleri, hukuk mü
şaviri, muhasebe, işletme, fen heyeti müdürle
rinden mürekkeb bir encümen teşkil edilir. 

Encümene umum müdürler veya bulunma
dıkları takdirde muavinlerinden birisi riyaset 
eder. Müzakerede işin taallûk ettiği daire âmi
ri de bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
umum müdürlerle umum müdür muavinleri de
nizci mi olacaktır, yoksa denizci olmayacak mı
dır? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ ALİ ÇETİNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Birisi idari işler içindir, 
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diğeri teknik işler içindir ve teknisiyendir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — U-
mum müdür ne olacaktır? 

MÜNAKALAT VEKİLİ ALİ ÇETİNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Umumî vaziyete hâkim ol
ması esastır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
radan, muhtelif zamanlarda, Türklüğün en ileri 
gittiği sahalardan biri olan denizcilik üzerinde 
bir çok defalar söz söyledim. Saym vekilden 
sorduğum umum müdür denizci mi olacaktır, mu
avinler denizci mi olacaktır sualine, umum müdü
rün denizci olması şart değildir, iki muavinden 
biri teknisiyen, biri idareci olacaktır dediler. Bi
naenaleyh o da denizci değildir. 

Arkadaşlar; bir vakitler yan dünyayı hat
ta keşfe kadar giden Türk denizciliğinin bu gün
kü hali bize elbette ki hüzün veriyor. Gözümüz 
denizcilikte çok ileridir. Binaenaleyh denizcili
ğimizi bir an evvel ihya etmesini bilhassa sa
ym Çetinkayanm elinden görmek isteriz. Her 
meslekte çok kıskanç davranryoruz ve bilhas
sa meslek erbabı üzerinde çok duruyor ve fazla 
durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl ki askerî va
zifeyi yalnız askerler yapabileceği kanaati varsa, 
şu kanaat de gelmemelidir ki, meslekî olan her 
şeyi ancak o meslekin insanları yapabilirler. Ar
kadaşlar, mühendisliği bir hukukçu nasıl ya
pamazsa denizciliği bir huknkçu neden dolayı 
yapabilir? Denizciliği de denizden anlayanların 
yapması lâzımdır. Bir hukukçunun deniz 
tekniğini, deniz üzerinde çalışanların haleti 
ruhiyesini anlamasına imkân yoktur. De
nizcilik başlı başına, insanların kalbinden 
doğan bir aşktır. Bir aşk ve heves ve 
arzu ile doğan denizciliğin kendisine göre 
haleti ruhiyesi vardır, mantalitesi vardır. 
Bu işi behemehal bunlara vermek ve ona göre 
hareket etmek lâzımdır. Diğer maddelerde, de
nizciliğin neden dolayı geri kaldığını ve bunun 
bir çok sebeblerini söyleyeceğim. 

Arkadaşlar, Denizbank kanunu üzerinde ben
deniz saatlerce söz söyledim ve Denizbank kanu
nunun şiddetle aleyhinde bulundum. İhtisas iş
lerimizin bir an evvel yoluna konulmasından ve 
mütehassıslar getirterek bunların yapılmasından 
uzun uzadıya bahsettim. Bunun neticesi olarak 
nasıl bir akibete duçar olduğumuzu ve Denizbank 
işinde nasıl bir ademi muvaffakiyetle bundan 
daha çok kuvvetli bir kelime ile ifade edilecek 
bir akibete maruz kaldığımız gözümüzün önün
dedir. Binaenaleyh yeni teşkilât yaparken iş
leri düzeltirken, esaslı işler üzerinde titiz dav
ranmağı çok yerinde bulurum. Onun için sayın 
vekilimizden, muavinlerden birinin behemehal 
denizci olmasma dair kanuna bir kayid konma
sını çok rica ederim. Bu müessesede 3 - 5 ki
şiden ibaret bir komisyon değil, burada denizci
lerden mürekkeb bir komisyon nerededir diye 
sormak isterim. Arkadaşlar, denizcilikten anla

mayanlar giderlerse işte bize böyle çürük çarık 
vapur alırlar. Denizcilikten anlamayanlar gi
derse vapurlar bu günkü gibi geri kalır. Deniz
cilikten anlamayan olursa biz yukarı doğru git
mek isterken inhitata uğrarız. Hiç olmazsa de
nizcilerden mürekkeb bir komisyon yok mudur? 
0aym vekilin izahat vermesini rica ediyorum. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ ALİ ÇETİNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Arkadaşımla ayni kana
atte değilim. İdare işi memlekette ehemmiyet 
verilecek bir vaziyettedir. Her işi teknik husu
siyeti, malî hususiyeti ve saire hususiyeti itiba-
rile mütehassısını bulubda tavzif etmek zama
nında değiliz. Şahsî kanaatim budur. Bir defa 
bir idarede otoritenin, inzibatm ve dürüstinin 
esas olması kanaatindeyim. 

Onun için böyle mühim bir teşkilâtı yapar
ken benim noktai nazarıma muvafık bir adamı 
aramak mecburiyetindeyim. Kendilerinin de
dikleri gibi, teknisiyen bir denizci bulacağım 
diye uğraşırsam belki bulmağa imkân olmaya
bilir. Evet teknisiyen adamlar vardır. Fakat işin 
şümul ve hususiyeti itibarile geniş görüşlü ve iyi 
düşünceli ve insanları idare kabiliyetini haiz 
bir adamm başta bulunması lâzımdır. Yalnız bu 
iş için değil umum işler için böyle düşünüyor ve 
mütalealarma iştirak etmiyorum. 

Bununla beraber herkesçe malûm olduğu 
gibi bu müessese bir çok kısımlara ayrılmıştır. 
Yeniden tanzim ve tahkim edilecek bir idare 
için her halde dediğim evsafta bir adamı işin 
basma koymak lâzımdır. Düşündükleri mülâhaza 
meselenin asimi alâkadar eder bir şey değildir. 
Çünkü o adamm emrinde çalışan ayrı ayrı tek
nisyenler olacaktır. Fennî kısımlar onlar tara
fından idare edilir. Müdür bizzat kendisi her işi 
kendi kafasile idare edecek değildir. Bunu bil
âhare gelecek maddelerde ve bütçesinde göre-
çeksiniz 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim; ben tabiatile acı tecrübelerimize istinad 
ederek bu meseleyi burada mevzubahs ediyorum. 
SElbetteki bir idarenin basma gelecek bir insan 
vekilin emniyetini haizdir ve vekil onun muvaf
fakiyet ihtimallerini nazarı itibare alır. Fakat 
bu, demek değildir ki, bu adam denizci olmasm. 
Meselâ biz bir ticaret filosu yapacağız, ticaret 
filomuzu inkişaf ettireceğiz. Bu, mühim bir iştir. 
Ben soruyorum, acaba donanmanın idare işi yok 
mudur? Donanmanın başmda bulunan bahriye
liler idare işile meşgul olmazlar mı? Bunların da 
bir çok inşaatları, hizmetleri, para sarfiyatları 
vardır. En nihayet idare işi muavinlerden birine 
verilebilir. Amma denizin her türlü ahvalini ve 
denizciliğin istikbalini görebilecek, ancak deniz
cilik sanatında yükselmiş bir insan olabilir. Ka-
radenizin icab ettirdiği denizciliği, ne kadar kud
retli olursa olsun, denizci olmayanm anlamasının 
imkânı ihtimali yoktur. Ne kadar yüksek ida
reci olursa olsun, Akidenizin icab ettirdiği deniz-
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cüiği anlamasmm imkânı ihtimali yoktur. El- I 
bette bu idareci denizcilerle meşgul olacaktır. 
Eğer denizden anlamazsa, denizden anlıyorum 
diyenlerin tesiri altmda kalır. Bilhassa işler iyi 
gitmediği zaman denizcilerin tesiri altındadır. 
Gördüğümüz bir çok misallerde olduğu gibi. Eğer 
hakikaten denizcilikte iyi yetişmiş elemanlar 
yoksa elbette bir membamuz vardır; Millî Mü
dafaa emrinde bulunan bahriyelilerimiz vardır. 
Bu işin basma temayüz etmiş bir bahriyelimizi 
getirmeliyiz. Bu işi de, Millî Müdafaa mese
lesi gibi ele almak lâzımdır. iGemiciliğimiz de, 
ticareti bahriyemiz de, Millî Müdafaa kadar 
ehemmiyet vereceğimiz bir meseledir. Binaen
aleyh her hangi bir vekâletin en yüksek anasırı
nı, bu vekâlet için istiyebiliriz ve Devlet de bunu 
seve seve verir. Ben demiyorum ki behemehal I 
müdürü umumî bahriyeli olsun. Hiç olmazsa mu
avinleri bahriyeden yetişmiş bir insan olsun. 

MÜNAKALÂT V. ALt ÇETÎNKAYA (Af-
ynokarahisar) — Muavinin birisinin teknisiyen 
olacağım söyledim. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Arka
daşlar, saym vekilin dediği doğru olabilir. Bu 
işin içerisinde behemehal bir idareci olmak lâ
zımdır. Kim iddia edebilir ki Devlet demiryol
larında bir mühendis idareci değildir. Beheme
hal Devlet demiryollarında bir hukukçudan, 
bir mülkiyeciden daha fazla bir mühendis o işi 
yapabilir. Benim için en iyi idareci, Devlet de
miryolları için ancak bir mühendistir. Mühen
disten gayrisine benim aklım ermez. Onun için 
her meslekin basma o meslekten yetişeni getir
melidir. Devlet demiryollarına mühendis, denize 
bahriyeli Nafianın şu veya bu dairesine müdür, 
müdür muavini olarak bir idareci getirirmisi'-
niz? Şoseler ve köprüler müdürü diye bir ida-* 
recimi getirilmişiniz? Velhâsıl benim arzum, 
Maliyeye behemhal maliyeciyi getirmek lâzım
dır. Mesleklere bu kadar kıymet ve kudret veri
len bir asırda en geri kaldığımız, fakat en ileri 
gidilmesi' lâzmıgelen bir meslekte baştakilerin 
behemhal denizcilerden olması lâzımdır. Benim 
şahsî kanaatim budur ve musirren bu kanaat-
tayım. Böyle olmadıkça, fena giden ve her dü
zeltilmek istendikçe daha fena bozulan bu işin 
düzeltmenin imkân ve ihtimali olımyacağı ka-
naatmdayım. 

BAŞKAN — Başka mutalea var mı? (Yok ı 
sesleri). I 

O halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Encümen, umum müdürlükten 
tevdi edilen bütçe ve munzam tahsisat ve kad
ro tekliflerim', aylık mizanlarla senelik hesabz 
katğiyi, bilançoyu tedkik ve varidat ve masa
rifin tahakkukuna aid evrakı müsbitenin şekil 
ve cinslerini ve bunlara müteallik tadilâtı ta
yin ve (teşkili halinde) tasarruf ve muavenet 

sandıkları muamelâtını murakabe edef. 
Encümen vekil tarafmdan gösterilecek işler 

hakkında da istişarî rey beyan eder. 
Umum müdürün teklifi üzerine encümenin 

aşağıda yazılı hususlara dâir ittihaz edeceği 
kararlar Münakalât vekilinin tasvib ve tasdk 
kile muteberdir: 

1 - îdare ve memurine aid talimatnameler^ 
2 - Tarifeler, 
3 - Bütçe dahilinde maddeden maddeye mü

nakale, 
4 - Kanunen salâhiyet verilmiş olan istikraz 

muameleleri, 
5 - Kredi ile mübayaat, 
6 - Avans itasını müstelzim olsun olmasın 

10 000 liradan yukarı alma, satma, yapma, ve 
yaptırma «navlun mukaveleleri ve ecnebi su
lardaki muameleler hariç olmak üzere» ve ki
ralama ve kiraya vermeğe müteallik işler (Bu 
mikdardan aşağı muameleler umum müdürler 
tarafından yapılır). 

7 - 10 000 liradan yukarı emvali gayrimen-
kule alrnı ve satımı (bundan aşağısı umum mü
dürler tarafmdan yapılır). 

8 - Müteferrik ve müstacel masraflar için 
mutemedlere avans itası (3 000 liraya kadar 
umum müdürler tarafmdan yapılır. Bu mikdar 
ecnebi sularına yapılacak seferler için 5 000 
liraya kadardır). 

9 - Umum müdürlüklerle eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasmda mütehaddis ihtilâf 
ve davalarda bu ihtilâf ve davaların 10 000 
liraya kadarının sulhan halli ve davaların taki
binden feragat veya sarfınazar edilmesi veya 
bu mikdara kadar dava kayıdlarmın terkini 
hakkındaki kararlar (Terkolunacak menfaat 
veya tediye edilecek meblâğ 10 000 liradan 
fazla ise Şûrayi devletçe karar verilir). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Umum müdürlüklerin dahilden 
tedarik edeceği mevad ve malzeme ile menkul 
ve gayrimenkul emval ve gemilerile sair deniz 
vasıtaları tekâlif noktai nazanndan resmî dai
reler hakkmda tatbik olunan usul ve ahkâma 
tâbidir. 

BAŞKAN — Mutalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE İÛ ~ Umum müdürlükler kendi mu
amelâtlarına aid mektub ve evrak çantalarını, 
telsiz telgraflarını posta telgraf ve telefon ida
resine bir gûna ücret ve resim vermeksizin ken
di vesaitile nakil ve icraya salâhiyettardırlar. 

BAŞKAN — Mutalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 11 — Umum müdürlüklerin bilû-

lûmum menkul ve gayrimenkul mallan ve gemi-
lerile diğer her hangi nevi deniz vasıtaları Devlet 
malıdır. Bu malları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine geçirenler, gasbedenler, kısmen veya 
tamamen tahrib veya imha eyleyenler ve her ne 
suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet 
emvali aleyhine işlenen suçlara müterettib ceza
larla tecziye olunurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Umum müdürlükler dahilî 
muamelelerinde, eşhas ve müessesat ile münase
betlerinde bu kanun hükümlerine göre ve bu 
kanunda sarahat olmayan ahvalde hususî mües
sesat ahkâm ve kavaidine tabidirler. 

Memurlar ve müstahdemler hakkında ayni 
ahkâm caridir. 

Memurlar, memurin muhakematı ve maaş 
kanunları hükümleri umum müdürlükler me
murları hakkmda tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 —- Umum müdürlüklerin alma, 
satma, yapma, yaptırma, kiralama, kiraya ver
me gibi işleri hakkmda arttırma ve eksiltme ka
nunu hükümleri tatbik edilmeyib bu gibi işler 
vekâletçe tesbit olunacak esaslar dairesinde ya
pılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Umum müdürlükler deruhde 
ettikleri hizmetlerin if asma muktazi arazi ve ar
sa ve mebaniyi belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkındaki kanun hükümlerine göre istimlâken 
alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlükler, kendi işleri için yapacakları 
inşaat ve tesisata muktazi arazi ve arsalardan 
Devlete aid bulunanlar takdir edilecek kıymetle
ri üzerinden bedelleri sermayelerine ilâve edil
mek üzere bilâ bedel mezkûr umum müdürlük
lere devredilir. Gerek bu kabîl arazi ve arsalar 
ve gerekse bu kanunun 14 ncü maddesi mucibin
ce işletme idaresine intikal edecek gayrimenkul-
ler ve her hangi bir suretle tasarruflanna geçe
cek gemiler ve sair deniz vasıtaları umum mü
dürlükler namına tescil edilerek bunlar için in
tikal ve tescilden dolayı hiç bir harç ve resim 
alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümleri mu
cibince Devlet denizyolları ve limanları işletme 
umum müdürlüklerinin eline geçecek olan mal
zeme, tesisat, vesait, nukud, menkul ve gayri
menkul mallarla alacak ve borçlar esas kayid-

lanndaki kıymetleri üzerinden mezkûr iki 
umum müdürlüğün teşekkül sermayesile te
şekkül tarihlerindeki alacak ve borç hesablarma 
esas teşkil eder. Kıymetleri tesbit edilmemiş 
olanların kıymet tayinine müteallik muameleleri 
tekemmül ettikçe aid oldukları umum müdür
lükler sermayeleri hesabına geçirilir. Bundan 
başka Devletçe verilecek tahsisat ve kıymetler 
de sermayeye ilâve olunur. Kıymet; Münaka
lât ve Maliye vekâletlerile alâkalı umum mü
dürlük tarafından intihab olunacak üç memur 
tarafından tayin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 
sayılı kanun mucibince kurulmuş ve 27 kânunu
evvel 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla (Deniz-
bank tekaüd sandığı) adını almış olan sandık, 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren (Dev
let denizyolları ve limanları işletme umum mü
dürlükleri memurları tekaüd sandığı) unvanmı 
alır. 

3137 sayılı kanunun hükümleri işbu kanunla 
teşkil olunan her iki umum müdürlük emrine 
girecek Deniz bank memur ve müstahdemlerin
den : 

A) Denizbanka, mülga denizyolları ve Akay 
işletmelerile Fabrika ve havuzlar idaresinden 
intikal etmiş olanlar hakkında devam suretile, 

B) Deniz banka, mülga tahlisiye umum mü
dürlüğünden intikal etmiş olanlar hakkında mül
ga seyrisefain idaresinden müntakil memurlar 
misillû, 

0) Denizbanka, mülga İstanbul, İzmir, Trab
zon limanları işletmelerinden intikal etmiş olan
lar hakkmda 3Ö23 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
mucibince maaşlarından % 5 aidat kesilmeğe 
başladığı tarihten itibaren, 

D) Denizbankın teşekkülünden sonra doğru
can doğruya bu sandığa intisab etmiş olanlar 
intisab tarihlerinden, 

E) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
maada her iki işletme idarelerine intisab edecek 
olan memurlar hakkında da intisab tarihlerin
den itibaren, 

Tatbik olunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re

yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Devlet denizyolları ve liman-
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İarı İşletme umum müdürlükleri tekaüd sandı
ğı idare heyeti, bu sandıkla alâkalı kendi me
murları arasmda mezkûr işletme idareleri umum 
müdürlükleri tarafından seçilecek ve memuri
yetleri Münakalât vekâletince tasdik olunacak 
4 kişiden ve sandık müdüründen mürekkeb ol
mak üzere 5 aza ile her iki işletme idaresi me
murları arasından doğrudan doğruya Müna
kalât vekâletinin seçeceği bir reisten teşekkül 
eder. Reislik ve azalık müddetleri bir senedir. 
Müddetleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. 
Reis ve azalar vazifelerini aslî vazifelerine mun
zam bir hizmet olarak ve hiç bir para almak
sızın ifa ederler, İdare heyeti en az ayda 
bir defa behemehal ve bundan başka lüzum 
hâsıl oldukça reisin daveti üzerine toplanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Umum müdürlüklerin bil
ûmum taahhüdat ve sarfiyatı kendilerine mah
sus kavanm ve nizamat ve usul dairesinde ve 
Muhasebei umumiye kanununun tayin ettiği şe
kilde badessarf Divanı muhasebatın vize ve mu
rakabesine tâbidir. Bilûmum sarfiyat evrakı 
müsbitesi umum müdürlükler merkezinde hıf-
zolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDİE 20 — Umum müdürlükler bütçe ile 
verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyat
ta bulunamazlar. Ancak sefer hazırlığı, sefer
berlik ilânı gibi askerî, fiatlarm artması gibi 
iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde tahsisatın gay
ri kâfi gelmesi ve derhal munzam tahsisat istih
sali kabil olmaması hallerinde Büyük Millet 
Meclisinin ilk içtimamda tedkikine arzolunmak 
ve işletmeleri tevakkuftan siyanete münhasır bu
lunmak üzere İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi 
ile istisnaen fazla sarfiyatta bulunulabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Itfaye tâbi işletme vasıtalarile 
her nevi menkul ve geyrimenkûl kıymetlerin 
itfa müddeti umum müdürlüklerin encümenleri 
kararı ve Münakalât vekâletinin tasdik ile tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — işletme vasıtaları ve her nevi 
menkûl ve gayrimenkul krymetler gibi yıpran
mağa müsaid aksam için bir tecdid sermayesi 
tesis olunur. Her sene bu sermayeye tefrik edi
lecek mebaliğ işbu vesait ve kıymetlerin müddeti 
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istimaline ve yıpranma derecesine göre hesab 
ve işletme masrafı gibi kâr ve zarar hesabına 
geçirilir. 

Tecdid sermayesine faiz yürütülmez. 
Tecdid sermayesi için tefriki icab eden mebâ» 

lige işletme hasılatı kâfi gelmezse dahi her sene 
kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösteri
lir ve müteakib seneler hasılat fazlasile kapa
tılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Umum müdürlüklerin katği 
hesabı aşağıdaki maddeleri ihtiva eder: 

A) İşletme hesabı (Muhasebei umumiye ka
nununun 102 ve 103 ncü maddeleri dahilinde 
tanzim olunur), 

B) Kâr ve zarar hesabı ve bilanço, 
C) Sermaye hesabı müfredatı. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — 23 ncü maddede mezkûr he-
sablarm sureti kaydi ve sairesî Münakalât, 
Maliye vekâletleri tarafından müştereken tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir talimatname ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea varını Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Umum müdürlüklerin senelik 
hesabı katgileri iki nüsha olarak tanzim edile
rek müteakib malî yılm 9 ncu aymm basma ka
dar, bir nüshası Büyük Millet Meclisine ve di
ğeri Divanı muhasebata tevdi edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Bütçe encümeninden bir sual rica ediyorum. Bu 
müessesenin teknik kontrolü nasıl temin edile
cektir? Kontrol Yalnız B. M. Meclisine ve Di
vanı muhasebata tevdi edildiğine göre teknik 
kontrol nasıl olacaktır? 

Malûmu âlinizdir ki evvelce Denizbank âli 
murakabe heyetinden geçiyordu. Şimdi burada 
buna dair de bir madde görmüyorum. Bu su
retle bu teknik kontrol nasıl temin, edilecektir? 
Bunun hakkında malûmat rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Malûmu âliniz buna mümasil teşekküllerin 
bir kısmı mülhak bütçe ile idare edilir, bir kıs
mı da 3460 numaralı kanunda yazılı müessese
ler hakkında cari usule tâbidir. Bunu encümen
de mevzuubahs ettik, Deniz yollarile, Devlet 
demiryollar, hava yolları, hatta kısmen Posta 
ve telgraf işlerinin bazı şubeleri aynı mahiyeti 
arzeder. Biz şimdiye kadar Divanı muhaseba
tın hesabı murakabesine tâbi olan müessesele-
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rin teknik murakabeleri hakkmda bir usul ka
bul etmiş değiliz. Zaten 3460 numaralı kanunu 
aynı şekilde muhafaza etmek veya tadil etmek 
için tedkikat yapılmakta oduğu malûmunuz
dur, 

MÜilhak bütçeli müesseseler arasında bu mü
essese için bir teknik murakabe tesis etmeği, 
daha doğrusu bu teknik murakabeyi yüksek 
murakabe heyetine vermeyi sırasız gördük. 
Teknik mahiyet arzeden, iktisadî mahiyet arze-
den, velev mülhak bütçe dahilinde olsun, bazı 
işlerde bu teknik murakabenin nasıl yapılacağı
nı tesbit etmek lâzımdır. Onun için Bütçe en
cümeni muvakkat bir şekil bulmağı kabul et
medi. Maamafih, hemen şunu da arzedeyim ki, 
bu müesseseler için bütün bütün teknik mura
kabeden mahrumdur, demek doğru değildir. 

Kabul buyurduğunuz münakalât teşkilâtı ile 
Demiryolları, Posta, ve Denizyolları için ayrı 
ayrı birer fen heyeti kurulması salâhiyetini ver
diniz. Bu itibarla fen heyetleri, bunların işleri
nin en rasyonel bir şekilde cereyan edib etmedi
ğini tedkik ve murakabe ile mükellef olacaklar
dır. İnhisarlar için de bu mevzubahistir. Çün
kü fabrikaları vardır. Binaenaleyh, bu işler yük
sek irşadlarmızla günden güne daha mütekâmil 
bir vaziyet alıyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Be
nim hatırımda kaldığına göre Posta ve Inhisar-
idareleri : Divanı muhasebat ve Maliyeden 
mürekkeb bir heyett tarafından kontrol edilir. 
Böyle olduğu halde, yeni kanunla bunları büsbü
tün murakabesiz bırakmış oluyoruz. Zikrettik
leri müessesattan înhisar idaresi filen, kanunen 
kontrol altındadır, iyi hatıranda değil, Ken
dileri daha iyi bilecekler. Maliyeden ve Divanı 
muhasebattan ikişer aza ile kontrol edilir. Son
ra Posta idaresi ile de bir değildir. Bunda sırf 
ticarî mahiyet vardır, İktisadî hareket vardır. 
Zannetmiyorum ki, Posta idaresi ile bir olsun. 
Acaba Bütçe encümeni bu noktalarda benimle 
hem fikir midir? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Tabzoon) — 
O halde ben noksan arzettim. Ziya Gevher ar
kadaşımız benden teknik murakabeyi sordular. 
ben de sözlerimi buna inhisar ettirdim. Bu mü-
essesat hakkmda tesis edilen usulü murakabe 
çok kuvvetlidir. Bütçesini Büyük Millet Mecli
si, hesabı katğisini Büyük Millet Meclisi yapa
cak bütün evrakı müsbitesini Divanı muhasebat 
tedkik edecek ve Büyük Millet Meclisine bildi
recektir. Binaenaleyh, burada tesis edi
len murakabe iktisadî sahada tesbit edi
len murakabeden yüksektir. Nitekim inhisarlar, 
mülhak bütçeli olmak itibarile ayni formüle da
hildir. Teknik murakabe buyurduğunuzdan ben
deniz onun üzerinde durdum. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 26 — tşletme hesablarma masraf 
kaydedilmek suretile ifa olunan hidemattan ve 
tedarik edilen mevad ve malzemenin satış ve 
kiralarından mütehassil mebaliğden evvelce bu 
hidemat ve mevad ve malzeme için işletme he
sablarma masraf kaydolunan kısımlar tenzil 
ve bakiyeleri irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Aidatla yapılan idlerde tah
sil olunan hasılat üzerinden verilen komüsyon 
badettenzil bakiyesi irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Kâr ve zarar, hesabı bir sene 
evvelden müdevver mikdar dahil olmak üzere 
bakiyei matlub irae ettiği takdirde bu bakiye 
ihtiyat sermayesine naklolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — İhtiyat sermayesi masarifi 
fevkalâde ile kâr ve zarar hesabından vukuu 
melhuz açığm karşılığıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Kâr vezarar hesabının baki
yei matlubundan % 20 si ihtiyat sermayelerine 
ayrıldıktan sonra bakiyesi vekâletçe tasdik olu
nacak mesai programı mucibince bu idarelerin 
inkişaf ve tekâmülüne hasır ve tahsis olunacak
tır. Münakalât vekâleti her iki işletme idaresi
nin ihtiyaçlarına göre birinin safi hasılatının 
diğerine kısmen veya tamamen devir ve yardım 
suretile inkişaf ve tekâmüllerine aid hususlar 
bakımından lüzum gördüğü mikdarda sarfiyat 
salâhiyeti verebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlüklerin idare ve murakabe şekil
leri ve umum müdür ve muavinleri dahil olduğu 
halde memurların vazife ve salâhiyetlerile tayin, 
tebdil, terfi, tecziye usullerile harcırah, fazla 
mesai, ikramiye, gemi iaşeleri, vekâlet tahsisat
ları ve hastalık kaza ve askerî hizmet için ay
rılışta, mezuniyette kadro tensikatında memur
lara ve vefat halinde vereselere verilecek taz
minat ile memurlar ve amele hizmet evleri, gişe, 
fena hava, temsil, çamaşır, su tahsisatı ve diğer 
munzam tahsisat nizamname ile tesbit olunur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, Burada bir kelimeden mülhem ola
rak sayın Vekilin bir noktaya nazarı dikkatini 
celbedeceğim. Burada bir (iaşe) kelimesi gö
rürsünüz. Bilhassa bundan bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz Denizyolları ida-
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resinde çalışan meslek erbabının vaziyeti çok 
ağırdır ve son zamanlarda o hale gelmiştir ki, 
genç kaptan ve bilhassa Ticareti bahriye mek
tebinden çıkıp ta hizmet edecek hevesli hemen 
hemen kalmamıştır. Bunlar bittabi geçirdikle
ri fena safhalardan neşet ediyor. Bunlar bil
hassa küçük teknisyen insanlardır. Küçük de
mekten maksadım, vazifeye yeni girmiş olan, 
üçüncü kaptanlar, çarkçılar veyahud geminin 
diğer meslekî hizmetinde bulunanlardır. Bun
lar hakkında, bilhassa sayın Vekil Çetinkaya-
nm şefkat ve merhametine, onlar namma ben 
kendim iltica ediyorum. Hakikaten vaziyetleri 
merhameti mucib olacak derecede fenadır. Ek
serimiz denizlerde fazla seyahat ettiğimiz için 
onlarla hasbihallerde bulunuruz. Hallerinden 
çok şikâyetçidirler. Hakikaten bir insanın ge-
çinemiyeceği derecede az maaş alırlar ve daima 
bir insanm taşıyacağı yükten fazla bir yükü 
omuzlarında taşırlar. 

Arkadaşlar; hepimiz 30 - 50 lira ile bir 
yerde iş alabiliriz. Fakat bunların bütün ha
yatları denizde, fırtma, hastalık vesair tehli
kelerle geçer. Bu, bir, iki güne münhasır da 
değildir. Bunlar bütün hayatları müddetince 
çabalamakla, didişmekle mükellef insanlardır. 
Bir ateşçi, bir makinist sabahtan akşama ka
dar ateşin karşısında çalışır, vazifeden ayrıl
dığı zaman da onun tam mütenakızı olan so
ğukla karşılaşmak vaziyetindedirler. Bilhas
sa gençler himayeye muhtaç bir haldedir. Öy
le zannederim ki saym Çetinkaya diğer ida
resi altındaki dairelerde yapmış olduğu gibi, 
bunlar hakkında da icab ettiği kadar şefkat ve 
merhamet göstereceklerdir. Bunu bilhassa rica 
ediyorum. 

Sonra arkadaşlar; bilhassa iaşe meselesi 
üzerinde duracağım. Arkadaşlar, gemilerde 
tayfalarımız vardır. Bunlar sahillerden ge
len deniz çocuklarıdr. Bunlar gençliklerinde-
ki heveslerini, en nihayet kendilerine meslek 
yaparak tatmin etmek istemişlerdir. Bunlar 
ailelerini zannederim ki üç senede bir ya gö
rürler, ya görmezler. Meselâ Rizeden kalkmış 
gemilere girmiş, senelerce çalışmış ve ailesini 
görmekten mahrum kalmıştır. Arkadaşlar; bil
hassa bu gemi tayfasının vaziyetleri çok elem
lidir. Hiç olmazsa bu tayfalara Millî Müdafaa
mızın erlerine verdiği gıdayı temin edelim. Bu 
gemi tayfası ne yer arkadaşlar? Sabahleyin 
bir parça ekmek, bir bardak çay ve bir parça 
da zeytin, öğleyin bir tek kap yemek. Ak
şam yine bir tek kap yemek verirler. Bir tek 
kap yemek verilsin, razıyım, fakat hiç ol
mazsa o, bol gıdalı olsun. Arkadaşlar, bir tek 
kap yemek. Ben bunu gözile gören ve içi yan
mış olan bir arkadaşınız srfatile söylüyorum. 
Denizde çalışan adama bu kâfi midir arka
daşlar? Sabahtan akşama kadar ayağı çıplak 
çalı§ıyor. Ayağı çıplak diyorum, çıplak çalış

mağa mecburdur. Deniz üzerinde çalışan her 
hangi bir adam gemiyi temizleyecektir, ayağı
nın çıplak olması lâzımdır. Direğe ve ipe çık
mak için yine çıplak ayak olması lâzımdır. 

Bunlar sabahtan akşama kadar çalışırlar, 
üzerlerinde zaif bir buluz vardır. Bu çocukların 
gıdası da zayıftır. Onun için saym vekilden ri
ca ederim, orduda verdiğiniz gıdayı bunlar için 
de temin buyursunlar. Bunlar müstakbel gemi
ciliğimizi kurtaracak en iyi bir eserimin olacak
tır. Bunlarm maaşları hakkmda bir şey söylemi-
yeceğim, maaşları da azdır. Fakat belki verilir 
belki verilmez. Benim ricam bunlarm bünye
leri için lâzım gelen gıdanm teminidir. Malû
mu âliniz Millî Müdafaa vekâleti, efradına ver
diği gıdayı hesablar, şekerini, tuzunu, biberini 
onun ihtiyacı olan her şeyi dirhemle ölçer ve ve
rir. 

Bir de genç deniz zabitlerimiz ve gemi tekni-
siyenlerimiz vardır. Bunları; Türklük hayatı
nın ancak bununla kaim olduğunu göz önün
de tutarak donanmamızın bir cüzü olan ticareti 
bahriyemizi behemehal yükseltmek için bunla
rm heveslerini arttıracak ve bunlarm hevesle
rini çoğaltacak tedabiri almak mecburiyetinde
yiz. Biz ne Antalya, ne Karadeniz, ne Marmara 
hattı ile kalacak bir millet değiliz. Behemehal 
bütün denizleri yakm bir zamanda, yakm bir 
atide aşmak mecburiyetindeyiz. 

Hiç olmazsa mahsulümüzü başka yerlere gö
türmek mecburiyetinde olan bir milletiz ve bun
da da, nüvesi şimdi kurulan ve iyi kurulacağına 
itimadım olan bu müessese ile işe başlamak 
mecburiyetindeyiz. Onun için bunlarm nazarı 
dikkate aimmasmı rica ederim. 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ALİ ÇETİNKAYA 
(AfyonKa rahisar) — Saym arkadaşımız te
mennilerde bulunurken ben de Maliye vekili 
arkadaşımızın yüzüne baktım (Gülüşmeler). Büt
çemizi tesbit ve takdim ettiğimiz zaman her hal
de kendileri teshilât gösterirler. îaşe ve küçük, 
mülâzim kapdanlarm terfihi tekliflerine tama
men iştirak ediyorum. Söyledikleri gibi bu me
seleleri halletmek, bunlara bir nizam ve intizam 
vermek ve bu meslek mensublarmı az çok mem
nun etmek bizim de arzu ettiğimiz bir şeydir 
(Alkışlar). 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Sa
ym vekile teşekkür derim. Ayni sözü şimdi de 
Maliye vekilinin ağzmdan dinlemek isteriz (Gü
lüşmeler). 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ) — Hiç şüphesiz ki buyurdukları noktalar ve 
zaruretler nazarı dikkate almaraktan bütçenin 
imkânı dairesinde hepsinin teminine çalışılacak
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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MADDE 32 — Devlet denizyolları ve Dev

let limanları işletme umum müdürlükleri Mü
nakalât vekilinin teklifi ve tcra Vekilleri He
yetinin kararı ve Maliye vekâletinin kefaletile 
vadeleri 15 seneyi geçmemek üzere istikraz ak
dine ve bono ihracına salahiyetlidirler. Bunlarm 
mecmuu bu müdürlüklerin her birinin bu kanu
nun 16 ncı maddesi mucibince teşekkül edecek 
sermayesinin bir mislini tecavüz edemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 33 — 27 kânunuevvel 1937 tarih ve 

3295 sayılı (Denizbank) kanunu ile diğer ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri ilga 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı 
MSaddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 1 — Denizbank ken

di bünyesine dahil : 
a) Uzak seferler • hizmeti, 
b) Yakın seferler hizmeti (sabık Akay ve 

îzmir körfez vapurları), 
c) Gemi kurtarma müessesesi, 
d) Kılavuzluk ve römorkörcülük, 
e) Haliç fabrika ve havuzları, 
f) tstinye dokları, 
g) Şilepçilik (Sosyete şilep dahil), 
h) Van gölü işletmesi, 

teşebbüslerini Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğüne ve 

A) tstanbul limanı işletmesi, 
b) îzmir limanı işletmesi, 
c) Trabzon limanı işletmesi, 
d) Palamar şamandıraları, 
e) Fenerler, deniz işaretleri, rady of arlar ve 

sahil tahlisiye istasyonlarından ibaret kıyı em
niyet hizmetleri, 

f) iskeleler, 
teşebbüslerini Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğüne bu teşebbüslerin her birine aid 
bilcümle işletme malzemesi, tesisatı, vesaiti ile 
devir ve teslim edecektir. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Bu maddede 
havuz, tersane ve fabrikalara aid olan kısım pek 
sarih olarak zikredilmiyor gibi geliyor. 

Arkadaşlar, evvelce kendi şileblerimizi ve va
purlarımızı kendi fabrikalarımızda yapmak ga
yemiz olduğu söylenmişti, ne dereceye kadar 
teşebbüs alındı. Bu Münakalât vekâleti dola-
yısile kendi şileb ve vapurlarımızı dahilde ya
pılmasına kâfi gelecek bir fıkranın bu kanuna 
ilâvesi lâzım mı, değil mi? Denizcilik denildiği 
vakit ta dünya akvamından evvel Türkler ken
di vapurlarını kendileri yapmıştır. Biz bu gün 
vapurlarımızı tamamen dışarıdan alıyoruz. 
Sayın vekilimiz, her el koyduğu işte, bi

hakkın fahre değer muvaffakiyetler göster
miştir. Çok temenni ederim ki bu işde de 
muvaffakiyetlerini görelim. Hiç olmazsa şileb 
ve yolcu vapurlarını kendimiz yapacak bir ha
le gelelim. Bu maksadı ifade eder bir fıkra 
kanunda yoksa koyalım. Varsa tavzih edelim. 
Biz Seyrisefain zamanında vapurlarımızı kendi
miz yapalım dedik. O vakit Seyrisefain müdüri
yeti, yapamayız, fazla pahalıya mal olur dedi; 
hangi şeyi ilk teşekbüste ucuza mal ettik? Tabiî 
bidayette bahalıya mal olacaktır, bahalıya mal 
ediyoruz diye kiyamete kadar yatacak değilizya. 
En az 400 - 500 sene evvel dedelerimizin yaptı
ğını bu gün biz yapamazsak, kendi hesabıma 
ayıb addederim. Tekrar ediyorum, vapurlarımı
zı memleketimizde yapmak maksadını istihdaf 
eden bir fıkra kanunda yoksa koyalım. Bunu ve
kilimizden rica ediyorum. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Gemi inşa
atı ikinci maddededir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
muvakkat birinci maddesi mucibince iki umum 
müdürlüğe devir ve teslim edilecek işletme 
malzeme, tesisat, vesaitinden gayri Denizbankın 
elinde kalacak sair bilûmum menkul ve gay
ri menkulleri, nukudu, borçları ve alacakları, 
hakları vecibe ve taahhüdleri bu kanunun ikin
ci maddesindeki hizmet taksimatı icablarma 
ve ihtiyaca göre Münakalât vekâletince her iki 
umum müdürlük arasında tevzi ve taksim olu
nur. 

Denizbank idaresinin teşekkülü tarihinden 
ilgası tarihine kadar yaptığı bilcümle bank 
muamelâtının en çok bir sene zarfında intaç ve 
mevcud muamelâtı bu müddet içinde tedvir 
ederek tasfiyeyi icra eylemek üzere muvakkat 
bir heyet istihdamına ve tasfiyeye taallûk eden 
bilcümle muamelâtı yapmağa Münakalât vekili 
salâhiyettardır. Bu tasfiyenin neticeleri aid ol
duklar ıumum müdürlüklere tevdi edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir 

MUVAKKAT MADDE 3 — Denizbankın 
1 ikinci kânun 1939 tarihinden ilgası tarihine 
kadar olan muamelât ve hesabatmı gösterir hu
susî bir bilanço, Denizbank kanunu hükümleri
ne tevfikan yapılır. Bu bilânçoonun usulü da
iresinde tasdik edilmiş şekli devre esas olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar 
geçecek olan müddet müdüriyeti umumiyeler 
için bir hesab devresi sayılır. 
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.. Etmeyenler .. 

Ö : İ 
BAŞKAN — Kabul edenler 

Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 5 — Denizbank me

mur ve müstahdemlerinden bu kanunla teşkil 
olunan umum müdürlükler teşkilât kadrolarında 
vazife alamayarak açıkta kalacaklar hakkında 
aşağıda yazılı muamele tatbik olunur : 

A) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tu
tulmuş olanlardan yine bu kanunun tarifatı da
iresinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müd
detini doldurmuş olanlara mezkûr kanun muci
bince tekaüd aylığı bağlanır. 

B) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutul
muş olanlardan yine bu kanunun tarifatı daire
sinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müd
detini henüz doldurmamış ve fakat işbu filî hiz
met müddeti 20 ve daha fazla olanlara 25 sene
den noksan olan beher sene için 25 senelik teka
üd maaşmm 25 de biri tenzil edilmek suretile 
tekaüd maaşı tahsis olunur. 

C) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutul
muş olanlardan yine bu kanunun tarifatı daire
sinde filî hizmet müddeti 20 seneye baliğ olma
yanlara (hizmet müddetleri 3 seneden az olsa 
dahi) sandıktaki % 5 leri bilâ faiz kendilerine 
iade edilmek suretile sandık ve idare ile alâka
ları kesilir. Ancak kendilerine sandıktan ödene
cek işbu % 5 lerin baliği ayni memurun son aldı
ğı maaşm hizmet senesi adedile hâsılı zarbı ye
kûnundan az ise aradaki fark da kendisine öde
nir. 

Tazminata taallûk eden filî hizmet müddeti 
bu memurların Denizbankta ve ondan evvelki 
teşekküllerin Devlet idaresinde geçen zamanla
rındaki hizmetlerine şamildir. 

Yukarıda mezkûr her iki halde ödenecek taz
minatın % 5 aidata baliğine müsavi kısmı san
dık ve mütebaki kısmı ise bu kanunun ikinci 
maddesinde yazılı hizmet taksimatı icablarma 
göre iki umum müdürlükten birisi tarafmdan 
tesviye olunur. Bu taksimata göre ciheti 
aidiyeti tayin edilmeyenlerin tazminatı ise Mü
nakalât vekâletince tayin edilecek umum müdür
lük tarafmdan ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Bu kanun temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
«1 temmuz » olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih olunmuştur. Maddeyi 
bu şekilde kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesini 
reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

10 — Harb mükellefiyeti kanunu lâyihası ve 
Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(1/127) [1] 

BAŞKAN — Bunun da mazbatasında müsta
celiyet teklif ediliyor. Müstaceliyet müzakere
sini kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Müstace
liyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı ?... Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Umumî veya kısmî seferberlik 

halinde ve fevkalâde hallerde yapılacak sefer
berlik hazırlıkları ile kıtaların tecemmüleri es
nasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen 
bütün askerî ihtiyaçları veya hizmetleri bu ka
nunun hükümleri dairesinde vermeğe veya yap
mağa her şahıs borçludur. 

Bu mükellefiyetlerin Türk topraklarının ta
mamı veya bir kısmı üzerinde yapılmasına baş
lanacağı zamanı, îcra Vekilleri Heyeti tayin 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa mükellefiyetinin 
halkm kabiliyeti ve mevcud membaları ile müte-
nasib olarak tatbiki şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... (Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunda yazdı istisnalar
dan başka verilen her şey veya yapılan her hiz
met için sahibine değerince tazminat verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... (Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun koyduğu mükelle
fiyetin tatbikini istemek salâhiyeti ancak ciheti 
askeriyeye aiddir. 

Tatbiki istenilen mükellefiyetin mahiyetine 
ve mahal ve zamanma göre bu salâhiyetin hangi 
askerî makamlar tarafmdan kullanılacağı nizam
name ile tesbit olunur. 

Her teklif yazılı ve imzalı kâğıdlarla yapılır. 
Bu kâğıdlarla mükellefiyetin mahiyeti, mikdarı 
ve mümkün oldukça devam müddeti gösterilir. 
Yapılan mükellefiyete karşı bir makbuz verilir. 

[1] 93 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Zarurî hallerde Millî Müdafaa 

vekilinin ve yahud bir mevkiin müdafaasına me
mur kıtaların en büyük komutanmm emrile harb 
mevkillerinde bulunan ahalinin iaşe ihtiyaçları 
dahi Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile teda
rik olunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile tedarik 

olunacak maddeler 
MADDE 6 — Millî müdafaa mükellefiyeti 

yolu ile tedariki caiz olan askerî ihtiyaçlar 
başlıca aşağıda yazılı olanlardır: 

I - Erleri askerî şahısları kıtaları ve bütün 
asker hayvanlarını barındırmak için ve ordu
nun her türlü vazife ve hizmetlerine müteallik 
levazım ve teçhizatının konulmasına, saklanma
sına ve askerî memur ve müstahdemlerin vazi
felerini ifa etmesine yarayan ve sahiblerine 
katği lüzumu olmıyan binalar, 

II - Orduya lâzım olan yiyecek, içecek ve gi
yecek maddeleri, hayvanlara lâzım olan hubu
bat, ot ve saman, 

Binalara yerleştirilen ve ordugâhta bulunan 
kıtalara lüuzmlu yatak otu ve saman, 

III - Binek ve nakil hizmeti için orduya ya
rayan motorlu ve motorsuz her nevi kara nakil 
vasıtaları, 

Binek, yük ve koşum hayvanları mevcud 
semer, yular, hamut her nevi koşum mevaddı 
gibi levazımı ile ve binek hayvanları, var ise, 
eyer takımile ve motorlu vasıtalar yedek alât 
ve edevat ve parçalarile ve icabmda sürücü; 
arabacı ve şoförlerile beraber, 

IV - Bütün müstahdemin ve mürettebatı ile 
beraber deniz, göl, nehir ve kanallarda bulunan 
gemiler ve her türlü cer ve nakil vasıtaları, 

V - Mürettebat ve müstahdemini ile ve bü
tün malzemesile beraber hava nakil vasıtaları, 

VI - Değirmenler, fırmlar, fabrikalar, smaî 
müesseseler, 

VII - Her nevi inşaata, tamirlere ve sair as
kerî işlere lüzumlu olan bilûmum malzeme, va
sıtalar, âletler, makineler ve cihazlar, 

VIII - Her türlü cer ve nakil vasıtaları ile ha
reket istihsal eden diğer vesait için muktazi 
kömür, benzin, mazot, yağ ve sair mevad, 

IX - Kılavuzlar, sayiler, her türlü askerî 
hizmete lüzumlu işçiler, 

X - Cephede ve asker veya sivil sıhhat teş
kilâtı olmıyan sair yerlerde yaralı ve hasta as
kerlere, işbu teşkilâta gidebilecek veya sevk 
olunabilecek bir hale gelinceye kadar, mahallî 
idare veya köy heyetlerince münasib binalar 
veya evlerde yatırılıp bakmak hizmeti, 

XI - Askerî teslihata, teçhizata, ilâçlara ve 
pansuman malzemelerine müteallik her türlü eş
ya ve tıbbî ve cerrahî alât ve cihazlar, yatak 
takımı ve konaklamağa aid her türlü eşya ve 
maddeler, 

XII - Askerî ihtiyaçlar için zarurî olan sair 
her türlü maddeler ve hizmetler, 

Seferberlikten gayri hallerde bu maddenin 
yalnız ilk beş fıkrasında yazdı olanlara millî 
müdafaa mükellefiyeti konulabilir. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda ya
zılı olan hayvanlar ve koşum hayvanı ve koşum 
maddelerile nakil vasıtaları su ve hava nakil ve 
cer vasıtaları seferberlikten başka hallerde her 
defasında yalnız en çok on gün için millî müda
faa mükellefiyeti yolu ile alınabilir. 

ZÎYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — Ger
çi malûm olan bir keyfiyettir. Fakat bir kere da
ha ifade edilmesini rica ediyorum. Üçüncü fık
ranın sonunda (yedek alât ve edevat ve parçala
rile ve icabmda sürücü, arabacı ve şoförlerile 
beraber) deniyor. Sürücüsü atın sürücüsü veya 
her hangi bir vasrtanm sürücüsüdür. Bu, bir ço
cuk olabilir, bu, bir şoför de olabilir. Esnan da
hilinde olmıyan bir kimseyi de almak caiz değil
dir zannederim. Bunu ifade buyurmalarını rica 
ederim. 

MİUHTELÎT En. M. M. FUAD SÎRMEN 
(Rize) — Bu kanun, Millî Müdafaa mükelle
fiyetini eşya üzerine ve şahıslar üzerine koy
muştur. Şahıslar üzerine olan hizmet içindir. 
Eşya ise bedeli mukabilinde almrr. 
Alınan nakil vasıtası icabedebilir ki, bunu kul
lanan adam üzerinde de, Millî Müdafaa bakı
mından, bir mükellefiyet tatbik edilsin. Biz, 
burada bu şahsın asker esnanına dahil olub ol
mamasını düşünmedik. Yalnız bir şahsm bedenî 
kabiliyeti ve bu işi yapmak iktidarı varsa alı
nabilecektir. Buna askerlik yaptıracağız demi
yorum. Bu mükellefiyet devam ettiği müddetçe 
hizmette kullanılacaktır. Encümenin mütaleası 
bu merkezdedir. 

ZÎYA KEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Sorduğum isabetli olmuştur. Bunun aksi ceva
bını vereceklerini zannetmiştim. Gayet tabiî bir 
şeydir. Şoför makinesile beraber, deveci, deve-
sile; araba atile ve sürücüsü ile beraber gider. 
Fakat mükellefiyet sinni dahilinde olmıyan bir 
insanı biz ücretini vereceğiz diye harb sahası
na koyabilir miyiz ve bedenî kudreti olmıyan 
bir kimseyi, tıbbî muayeneden geçmiyen bir 
insanı harp sahasına nasıl koyarız? Onun için 
sayın arkadışımızm mütaleası yerinde değildir. 
Bedenî mükellefiyete dahil olmryanlarm alınma
masını tayin eden ifadeyi koyarlarsa kanunu doğ
ru olarak çıkarmış oluruz. Para kâfi değildir. 
Mükellefiyeti askeriyenin bir çok şeyleri var
dır. Sıhhat ve yaş işi vardır. 15 - 16 yaşındaki 
bir çocuk deve de sürer, araba da sürer. Amma 
yapmaz. (70 yaşını geçerse ne olur sesleri). Yet-
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miş yaşını geçen kimselerin vaziyeti ne olacak
tır? Bence ya bunun tashihini veya benim ikna 
edilmemi rica ediyorum. 

MUHTELÎT En. M. M. FUAD SÎRMİEN 
(Rize) — Efendim, biz Ziya Gevher arkadaşa 
mızm mütaleasma iştirak etmiyeceğiz. Biz bun
lara şahsan askerî hizmet gördürecek değiliz. 
Binaenaleyh bir kimsenin asker olabilmesi için 
lâzım gelen evsafı bunlarda arayacak değiliz. 
Çünkü yalnız bunlara yaptıracağımız iş, esasen 
normal hayatta kendilerinin yapacağı işlerdir. 
Biz bunlara Millî Müdafaa mükellefiyetidir di
ye diğer vazifeleri verecek değiliz. Bunlar esa
sen arabalarını sürmektedirler, binaenaleyh 
Millî Müdafaa mükellefiyetini verdiğimiz za
man da yine arabasmı sürdüreceğiz. Bu da or
dunun elinde kâfi eleman olmamasmdandır ki 
bu mükellefiyeti onlara veriyoruz. Sonra nakil 
vasıtaları üzerinde halk mükellefiyeti tatbik 
edildiği zamanda behemhal hepsinin alınacağı 
demek değildir. Eğer ordunun deruhde ettiği 
hizmetleri ifa için bunlara ihtiyacı olursa, lü
zum hissederse o vakit onları alacaktır. Tekrar 
ediyorum. Bütün bu mükellefiyetlerin tatbiki 
ancak ordunun bu ihtiyacı hissetmesile olacak
tır. Zannediyorum ki bu maruzatım gerek ken
dilerini gerek sizi tatmin etmiştir. Bunları he
men toplayıp muharebe yerlerine sevkedecek 
değiliz. Yukarıda da söylediğim gibi orduca ih
tiyaç hâsıl olursa kendilerinin geride yapmakta 
oldukları işleri gördüreceğiz. 

HÎLMÎ ÇORUK (Kastamonu) — Bu gibi ara
baları sürenler kadınlar olursa onları da harbe 
sevkedecek miyiz 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Zaten memleket 
müdafaasında, kadını, erkeği ayırmağı esasen 
göz önünde tutmuş değiliz. Kanun, kadınları
mızla erkeklerimizi, memleketin böyle bir ih
tiyacı karşısında ayırmamıştır ve zaten kendi
leri gelmektedir. Esasen arabayı ve vesaiti 
nakliyeyi sürmek üzere başka birisi bulunama
dığı takdirde pek tabiidir ki o vesaitin sahi
bi sürecektir. Fakat bu o demek değildir ki, 
bunu silâh altına alıyoruz. Geri hizmetinin Hü
kümet tarafından evvelden temini lâzımgelir. 
Harb vaziyeti öyle zaruretler doğurur ki bu 
geri işleri, kadın olsun, çocuk olsun hatta 
mükellefiyeti askeriyesini ikmal etmiş ihtiyar 
olsun, ihtiyaç ve zaruret halinde yapılacaktır. 
Binaenaleyh encümen bu madde üzerinde de
ğişecek bir nokta görmemektedir. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Fu-
ad Sirmen arkadaşımızla mutabıkız. Yalnız bir 
nokta var ki burada anlaşamıyoruz. Her hal
de Fuad arkadaşımız askerlik yapmışlardır, 
bu sıkı vaziyeti bilirler. Şimdi arkadaşlar, ben 
otomobil kullanıyorum, benim çocuğum da ata 
binen bir çocuktur, at kullanıyor. Ben 70 ya
şındayım, çocuk ta 15 yaşındadır. Gel bura
ya, vasıtan var mı? Var, diyeceğiz. Öyle ise 

düş önüme, yürü, diyecekler. Nereye? Ta Di-
yarbakıra, Vana, Bitlise kadar. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. Rs. Gl. KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Olur mu öyle şey? 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Mü
saade buyurun, kanun gayet sarihtir. Kanu
nun böyle olmadığının burada ifadesini rica 
ediyorum. Muhterem Millî Müdafaa encümeni 
reisi, olur mu öyle şey, diyeceğinize, buyurun 
burada ifade ediniz. O zaman mesele kalmaz. 
Olur arkadaşlar. Dört saat gidiyorsunuz, on
dan sonra insanın takati kesilir, başlar pat pat 
demeye, nihayet durur. Harb demek, insanı 
mümkün olduğu kadar canlı bırakmaktır. Va
zifesi olan ölür, fakat kuvvetini sonuna kadar 
muhafaza etmek lâzımdır. Harb demek, sonu
na kadar kuvvetli bulunmaktır. Binaenaleyh 
gerek yaşı müsaid olmayanların, gerek yaşı 
genç olan insanların yapamıyacağı işlerde kul
lanılması doğru değildir. Fuad arkadaşımız ga
yet iyi otomobil kullanırlar. Buradan kalka
caklar, Diyarbakıra kadar gidecekler. Mo
torlu vesaitin vaziyeti harbde daha başkadır. 
Bu, ordunun önüne geçecektir. Sürat elde et
mek içindir. Bu da enerji ister. Enerji ne ih
tiyarda, ne de çocukta vardır. Demek ki işin 
sakat tarafı vardır. Hatta ordunun selâmeti 
için sakat tarafı vardır. Böyle, sinni çocuk de
necek kadar küçük veya çok yaşlı olanlar or
duya zarar verir. Komisyonlar, kanun mutlak 
der, alır sevkeder. Onun için rica ediyorum, 
amma gönüllü olur, kendisi hizmet etmek is
ter, Vana da giderim, Suriye hududuna da gi
derim der, o başka. Fakat onu zorla alıp gö
türmek doğru değildir. Benim kanaatim bu
dur. Arkadaşlar beni tatmin edememişlerdir. 
Çok rica ederim, Millî Müdafaa encümeni maz
bata muharriri bunu ifade buyursunlar. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşımız, Ge
neral Kiazıma, kendilerine cevab vermelerini 
söylediler. Öyle zannediyorum ki Dahilî ni
zamname mucibince bir mebus arkadaş diğer 
birinden cevab vermesini istemek salâhiyetini 
haiz değildir. Bu cevab vermek mecburiyeti, 
encümenler noktai nazarını, Heyeti Umumiye-
de müdafaa edecek olan mazbata muharrirleri 
veya reislerine aiddir. Generalin de bu Muhte
lit encümendeki vazifesi, encümenin bir azası 
olmaktan ibarettir. Binaenaleyh o itibarla ken
dilerine cevab vermeye davet etmek salâhiye
tini haiz değildir zannediyorum. Bunu istid-
raden arzettikten sonra şunu söyliyeyim ki, 
Ziya Gevher arkadaşımızla aramızda hiç bir 
ayrılık yoktur. Maddenin tadili üzerinde ıs
rar buyurmasınlar. O fıkrayı dikkatle okur
larsa görecekler ki vesaiti nakliyenin arabacı
sı, sürücüsü, şoförü diyoruz. Bu ne demektir? 
Zevki için evine bir vesaiti nakliye alan ve 
çocuğu tarafından kullanılan araba mevzubahs 
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edildiğine göre bu çocuk onun şoförü müdür, 
sürücüsü müdür? 

ZIYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — Be
nim evime süt getiren çocuk 9 yaşındadır. 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Münakaşa şeklinde olmasm, maruzatı
mı ikmal edeyim. Bu maddedeki sürücü ve ara
bacı tabirlerinden anladığımız şudur: Bir na
kil vasıtası vardır. Bunun arabacısı ve sü
rücüsü olarak ifade ettiğimiz kimse daimî ola
rak taksinin şoförü, bir talikanın sürücü
sü ve hatırıma gelmiyen diğer nakil vasıtaları
nı daimî şekilde kullanan adamdır. Bu adam da 
esas mesleki itibarile daimî olarak o işi yapmak
tadır. Binaenaleyh bu adamın ordu ihtiyacı için 
lüzum görüldüğü zaman millî müdafaa mükelle
fiyeti yolu ile mükellef ve mecbur tutulması 
bendenizce asla bir mahzur teşkil etmez. Bu 
sürücü eğer 16 yaşmda ise, ki şehirlerde bilhas
sa buna imkân yoktur, zabrfcai belediye nizamna
meleri buna mânidir, esasen kullandıkları vesa
it itibarile orada kullanılacaklardır, bunda bir 
mahzur görmüyorum. Esasta birleştiğimize 
göre bu izahatım kendilerini tatmin etmiştir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Bir 
suale müsaade buyurunuz. Sürücü misalüe söy
ledim. Benim evime sütü getiren çocuk 12 yaşın
dadır ve atla sütünü getirir, O, atm sürücüsü-
dür. Bu kanunun tarifi mucibince sürücü olan o 
çocuğu da atile beraber Vana gönderecek misi
niz? 

MUHTELİT E. M. M. FUAD SÎRMEN (Ri
ze) — Bunun cevabı vardır. Buyurduğunuz mi
sal tatbikatta olacak değildir. Ordu, ihtiyacı olan 
hayvanı aldığı zaman sürücüsü ile beraber Di-
yarbakıra göndermiyecektir. O hayvanı kendi 
süvarisi veya topçusu için alacaktır. Süt taşıyan 
bir çocuğu ordu kendi ihtiyacı için almaz. Bura
da asıl maksad, ordunun elinde onu harekete 
getirecek eleman, araba, otomobil ve saire bulun
madığı zaman onları temindir. Tabiî otomobil 
muayyen bir hizmet göreceği için onun şoförünü 
de alacaktır. Arabacı de ayni vaziyettedir. 
Zannederim bununla encümenin noktai nazarını 
arzetmiş oldum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Mükellefi
yeti askeriyeye tâbi olmryanlara şümulü var mı? 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Zaten bu mad
denin koyduğu hüküm budur. Eğer bunlarm 
hepsi askerî sin dahilinde bulunsalardı esasen bu 
kanunun hükümlerine girmelerine lüzum kal
mazdı. Bu teklifin getirilmesine ihtiyaç yoktu. 
Bu kanun seferberlik zamanmda meriyete gire
cektir. Askerî sin dahilinde bulunan herkes o 
seferberlik neticesi hizmete alınacaktır. Esasen 
bu hizmetle tavzif edeceğimiz kimseler, askerî 
mevzuata göre, sin haricinde bulunan kimseler 
demektir. Zaten bunlar muayyen ve mahdud bir 
mmtakada, acele yapılacak bir iş için çağırılacak
lardır, Demin de arzettiğim gibi ordu hazarda 
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yapılacak bir işi evvelinden düşünerek yapabi
lir. Fakat seferberlikte bu iş derhal temin edi
lemediği için böyle bir salâhiyeti şimdiden ver
mek zarureti hâsıl olmuştur. Esasen bu kanun 
normal zamanlarda tatbik edilmiyecektir. Sefer
berlik zamanlarında tatbik edilecektir. 

HtLMt ÇORUK (Kastamonu) — Biz bir ço
cuğu böyle haftalarca, aylarca bu vazifede kulla
nacak mıyız? Belki bu iş altı ay, bir sene devam 
edebilir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu kanunun, bu 
günkü vaziyette halkm lehine tesis ettiği öyle 
kuvvetli hükümler vardır ki, bendeniz kendi 
şahsnn itibarile ve encümendeki ekseriyet arka
daşlarım da ayni mütaleada bulundular. Bu ka
nunu bu şekilde getirdiği için Hükümete müte
şekkir kalmaklığmıız lâzımdır. Bu kanunun şim
di okunan maddesinde diyor M; alelade vasıta
larla temini mümkün olmayan askerî ihtiyaçla
rın temini için bu mükellefiyetler tatbik edile
cektir. Binaenaleyh behemehal bu şeraitin ta
hakkuku lâzımdır. İkincisi, bu şeraiti kim tak
dir edecek? Bunun için de halkla ciheti askeriye
yi birleştirmiyoruz. Bunların arasına bitaraf ve 
şayanı itimad bir komisyon koyuyoruz ve bunun 
adına, Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonu 
diyoruz. Bunlar vilâyetlerde valinin reisliği al
tında defterdar, şube reisi, ticaret ve sanayi oda
sından iki zat ve halkı da temsilen belediyeden 
iki zatten terekküb edecektir. Binaenaleyh ci
heti askeriyece duyulan bütün ihtiyaç bu komis
yona havale edilecek ve bu komisyon kendi 
mıntakalan dahilinde bu ihtiyacı karşılayacak 
tedabire tevessül edecektir. Binaenaleyh endi
şeye mahal yoktur. Bu ihtiyaç kalktığı zaman 
bu mükellefiyet te kalkmış bulunacaktır. Sonra 
demin arkadaşımm getirdiği misalde olduğu gi
bi Ankaradan bir sürücüyü alıbda Diyarbakıra 
gönderecek değildir. Bunu komisyonlar yapa
mayacaktır. Ciheti askeriyeden her hangi bir 
komutan da bu salâhiyeti haiz değildir. Bunu 
yaptığı takdirde salâhiyetini tecavüz etmiş de
mektir. Bunun içinde askerî ceza kanununda 
bunların tecziye edileceğine dair ayrıca hüküm
ler vardır. Onun için heyeti umumiyenin bunlar
dan mutmain olmasmı ve endişe edilen şeylerin 
olmayacağına kani olduğumu arzederim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, mazbata muharririnin 
ifadelerini dinledik. Fakat kanunlarımızın, her 
şeyden evvel gayet açık olması ve şunun bunun 
keyfine göre tatbik edilecek mahiyette olmaması 
lâzımdır. Ziya Gevher arkadaşımızın endişesi, 
noktayı nazarı tamamen yerindedir. Eğer ka
nun bu şekilde bırakılırsa yarm 12 yaşındaki bir 
köylü kızı Erzuruma kadar sürülebilir. Bu ka
tiyen doğru değildir. Vaziyet takyid edilmezse 
yarın 80 yaşındaki bir köylüye takati fevkinde 
bir yük yüklenecektir. Sonra harb vazifeleri 
müşküldür. Sair zamanlarda malûllerin dahi 
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yapabileceği bir iş harb zamanında sağlamların 
bile yapamayacağı bir şekle, vaziyete girer. Bu
na meydan vermemek için mecburî ve katği bir 
haddin konulması lâzımdır. Şunlar gidemez, 
şunlar gidemez, kadınlar şu mükellefiyete tâbi 
değildir denilmelidir. Bu suretle suiistimale ma
hal bırakılmamalıdır. Benim kanaatim budur 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Şim
di bir şey söyleyeceğim, Fuad arkadaşım kızacak. 

Bir mazbata muharriri behemehal ben müda
faa edeceğim dememeli. Onun için rica ediyo
rum, Millî Müdafaa encümeni reisi olan bir zatı 
da, hayır sen burada söz söyleyemezsin diye 
menedemeyiz. Behemehal mazbata muharririnin 
de söz söylemesi icab etmez. Asıl bu kanunun 
hedefi Millî müdafaa olduğu için o encümen rei
sinin söylemesi daha yolunda olur (Söyler, söy
ler, doğru sesleri). Benim dahi Hükümetten sor
mak hakkım var mı, yok mu? Millî Müdafaa ve
kilinden soruyorum doğru mudur? 

Ben bir daha izah edeyim. Evvelâ arkadaşlar 
kadın meselesi vardır: bu memleketin tarihi ka-
dmm harbde erkekten asla ayrılmadığını kay
detmiştir ve bunu biz ispat ettik. Erkekte 
mecburiyet olduğu ve kadında mecburiyet olma
dığı zamanda isbat etmişizdir. Bu gün dahi ka
dında bir mecburiyet yoktur. Ancak gönüllü 
olarak içinden gelen hissin kudret ve kuvvetile 
yapacaktır. Şimdi dava şudur : vesaiti nakliye 
vardır ve onun sürücüsü vardır. Eğer bunlar 
mükellefiyet dahilinde ise zaten harbe gitmiş
lerdir. Vesaiti nakliye üzerinde kim kalıyor? 
Ya kadm, ya ihtiyar, ya çocuk.. Olabilir ki bir 
otomobilin şoförü, zannedersem ehliyet 16 ya
şından sonra veriliyor, on altı yaşmda bir çocuk
tur. Bunu sıhhî muayeneye de tâbi tutmaksızın 
alıb da Vana kadar nasıl götürebiliriz veya yet
mişlik bir ihtiyarı bir beygir sürücüsü diye ken
disi askerlikten muaf olduğu halde Vana kadar 
nasıl götürebiliriz? Bunun içinde kadm da var
dır, çocuk ta vardır. Kadının evinde bakacak, 
meme verecek çocuğu da vardır. Bunu nasıl 
alır götürebiliriz? Bunların hepsi konuşulacak 
şeylerdir. Fuad arkadaşımızın burada İsrar et
tiği gibi değildir. îş o kadar basit değildir. 35 
yaşında bir genç delikanlı var, askere alınma
mıştır, sebebi nedir? Kalbi vardır, bir saat yol 
yürürse ölür. Onun için askere alınmamıştır. 
Bunu otomobilin üzerine gitmez mi. Düşünelim 
bunun için bir kayid koyalım, yaşlan küçük ve 
geçkin ve sıhhatleri muhtel olmayan sürücü ve 
saire diyelim o zaman ben de kabul ederim. 
Yoksa lâalettayin alacaksınız, bunu asla kabul 
edemem. Vakıa yedisinden yetmişine kadar as
kere alacağız. Türk milleti böyledir amma şim
diye kadar hastasmı da tutub cebheye kadar 
götürmemiştir de onun için asker millet kalmış
tır. Hastayı tutub orduya soktunuz mu o za
man asker de hasta olur. Muhterem Millî müda

faa vekili bunları nasıl manada anlıyorlar onu 
bize lütfetsinler. 

Ol. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
izah edeyim. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ha
yır, muhterem vekilin izahat vermelerini istiyo
rum. 

Ol. KÎAZI SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Bu kanunu, Millî Müdafaa komisyonu vardır, o 
tatbik edecektir. Müsaade buyurursanız: Ma
lûl olmayan 15 yaşmdan aşağı ve 65 yaşmdan 
yukarı, diyelim. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Ve sıhhatli diyelim. 

01. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır)' — 
Malûl olmayan diyoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Malûl başka, sıhhati muhtel başka. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Encümen, 
bu maddeyi lütfen geri alsm, yeni bir şekil, ha
zırlasın; getirsin. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. 01. NACÎ TINAZ 
(Bursa) — Buradaki muhterem arkadaşlarımı
zın pek çoğu harb, darb görmüştür. Meselâ 
memleketin müdafaası için her hangi bir tedbir 
alırken şu, ve şu kayidlerle büsbütün kendimi
zi bağlayamayız. Bir otomobil, bir kamyon ala
cağız. Onun şoförü çocuksa veya ihtiyarsa bu
nu tabiatile almayız. Çünkü bizim başımıza kös
tek olur. Bir çocuk almayız, fakat meselâ bir 
deve kolu vardır. Bunun başında develerine iyi 
bakan, deve sanatinden iyi anlayan bir adam var
dır. Buna hem hayvanlarını kullandığımız için 
bir para yereceğiz, hem de kendi hizmeti için 
bir yevmiye vereceğiz. Mecburiyet olduğu za
man alacağız. Fakat bakdık ki, çocuktur, ih
tiyardır, veya malûldür; bunları zaten almayız. 
Fakat böyle büsbütün bir takım kayidlerle bağ
lanmış olursak; fevkalâde hallerde iş yapamaya
cak vaziyete düşeriz. Başımızdan geçmiştir. 
10 - 20 - 30 kilometre geride köyler vardır. Cep
hede asker sıkışmıştır. Yol yoktur, yahud dar
dır. Biliyorsunuz ki, kadınları bile ledelhace 
aldık ve arkalarına birer torba koyduk ve mu
vakkat bir zaman için çalıştırdık. Maahaza de
nildiği gibi bir yaşla tahdid edilebilir. Fakat 
malûl olmamak şartile şu yaşta diye bir kayid-
le tahdid edilebilir. (Münasib sesleri). 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Encümen bu maddeyi geri 
alır ve buradaki sürücü tabirini, Millî Müdafaa 
vekili arkadaşımızın tasrih ettiği veçhile, tas-
his ederse mesele kalmamış olur. Yoksa mut
lak olarak sürücü tabiri Ziya Gevher arkadaşı
mızın dediği gibi hakikaten suiistimale çok yol 
açar. 

BAŞKAN — Encümen ne diyor, maddeyi ge
ri alacak mı? 

MUHTELİT E M. M, FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Efendim, buna mümasil, gelecek maddelerde, 
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hükümler vardır. Eğer Heyeti Oelile Ziya Gev
her arkadaşımızın ve onu teyid eder mütaleada 
bulunan arkadaşların fikrine iştirak ediyorsa, 
encümenin kanaati şudur ki, bu maddeye bir 
fıkra değil, kanunun içine ayrı bir madde ola
rak hüküm koymak lâzımdır. Böyle hakların
da Millî Müdafaa hizmeti teklif edilecek kim
seler, kabul buyurduğunuz esaslar deiresinde, 
yaşları 15 ten başlayacak, azamî yaş 60 mı ola
cak, malûller, gebeler ve küçük çocuklu kadın
lar istisna mı edilecek, bu esaslar dahilinde 
ayrı bir madde koymak zarureti olduğu kana
atindeyim. Encümen bu yolda bir madde hazır
lar, lâyihanm sonunda Heyeti celilenize arzeder. 
Maddede deriz ki, şahsan harp mükellefiyeti 
tatbik edilmiyecek kimseler şu yaştan aşağı ve 
şu yaştan fazla olanlarla, gebe veya ufak çocu
ğu olan kadmlar, malûller ve daha başka hatı
ra gelecek kimselerdir. Bundan daha salim bir 
yol yoktur. (Doğru sesleri). Aksi takdirde bu 
gibi işleri tadad edelim derken maddelerin hep
sinin müzakeresini tehir etmek lâzım gelir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ayrıca bir madde teklif olunacağına, doğrudan 
doğruya bu maddeyi encümen geri alıb icab 
eden kararlarını verse. Bahsedilen teklifler ara
sında burada konuşulan bir yaş tahdidi mese
lesi vardır. Millî Müdafaa encümeninin tesbit 
ettiği yaş meselesi o kadar mühim bir mesele
dir ki, bir insan 50 yaşmı tecavüz ettiği halde 
hakikaten dinçtir. Fakat diğer bir adam da var
dır ki henüz 40 yaşında olduğu halde çökmüş
tür. Bunu yaşla tahdid ettiğiniz takdirde nasıl 
içinden çıkılacaktır. Bunu doğrudan doğruya 
yaşlılar, çocuklar ve sıhhati muhtel olanlar şek
linde yapsak daha iyi olur kanaatindeyim. Ay
rıca bir maddeye de lüzum kalmaz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — esa
sen kanaatim şudur ki; Fuad Sirmen arkadaşım 
benden daha iyi düşünür ve benden daha iyi bir 
formül bulabilir. Bulduğu formülü ben kabul 
ederim ve diğer maddelere taallûk etmesi dola-
yisile beni daha çok sevindirir. Bu kadar uy
sallığı evvelden gösterselerdi bu kadar müna
kaşaya da lüzum kalmazdı.. Binaenaleyh kendi
lerine teşeküür ederim. Talebimden vaz geçiyo
rum. Fakat bu maddeyi getirmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bay Baş
kan. Maddeyi kabul edemeyiz. Çünki encümen 
burada bulunan arkadaşların mütaleasmı nazarı 
itibare alarak yeni bir madde getireceğini söy
lediler. Maddenin muhtevasındaki çocuklarla 
yaşlılarım bu mükellefiyete tâbi olmryacakları 
kısmını encümen yeniden getireceğini söyledi. 
Maddeyi bu şekilde kabul ettirirseniz heyeti 
umumiyenin arzusu yerine getirilmemiş olur. 
Lütfen maddeyi tehir buyurunuz. Encümen asıl 

maddeyi hazırlasın. 
MUHTELİT E. M. M. FUAD SİRMEN (Ri

ze) — Müsaade buyurursanız bendeniz Mümtaz 
Ökmen arkadaşımızın reyine iştirak etmiyece-
ğim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — İster et, is
ter etme. 

FUAD SİRMEN (Devamla) — İster et, ister 
etmesi yok. Etmiyeceğimi arzettim. Şimdi kabul 
buyurduğunuz ikinci madde şöyle demektedir. 

«Millî müdafaa mükellefiyetinin halkm kabili
yeti ve mevcud membaları ile mütenasib olarak 
tatbiki şarttır». 

Bundan istihdaf edilen gaye, halkın malları 
üzerinde tatbik edilecek olan mükellefiyetin, 
halkı tazyik etmemesi ve onun hududlarmı tan
zim ve tesbit etmektir. Şimdi buna mütena
zır olan bedenen millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbikatı hakkmda da şu çerçeve dahilinde buna 
mütenazır bir kayid konacaktır. O kayid kanu
nun bütün maddelerine şamil bir hükümdür. 
Şimdi ileride hangi maddede böyle şahsî mükel
lefiyet geliyorsa, o mükellefiyetler bu kayid ve 
şart dahilinde tatbik edilecektir. Binaenaleyh bu 
şekilde Yüksek Heyetiniz kabul ederse biz o 
maddeyi hazırlarız, yüksek huzurunuza getiri
riz. Nasıl tasvib ederseniz o şekilde çıkar. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, 
hiç bir lâyihai kanuniyede her hangi bir madde
nin meclisin ekseriyeti tarafından kabul edil-
miyeceği taayyün ettiği halde, siz bu maddeyi 
şimdilik kabul ediniz, biz ileride sizin endişeleri
nizi bertaraf edecek hükümleri ihtiva eden bir 
madde, bir hüküm getiririz esası parlâmento ha
yatında şimdiye kadar vaki olmamıştır. 

Lâyihalar encümenden kül halinde gelir ve 
bütün hükümleri ihtiva eder. Lâyihanm sonun
da, Heyeti Umumiyeyi endişeye düşüren bu 
mesele hakkında bir hükmü esasî olsaydı biz bu
nu bilâ tereddüd kabul edebilirdik. Fakat şim
diden encümen arzu ettiği için, bize bir takım 
istisnaları ihtiva eden, -gelmesi meşkuk ve gayri 
melhuz olan bir teklifi kabul etmek, kendi pren-
siblerimize ve kendi kanaatlerimize uymıyan bir 
harekettir ve doğru değildir. Lütfen maddeyi ge
ri alsınlar ve lâyihanm sonuna bu istenilen hü
kümleri ihtiva eden bir madde koysunlar. O va
kit biz de lâyihayı maalmemnuniye kabul ede
lim. 

MUHTELİT E. M. M. FUAD SÎRMEN (Ri
ze) — Heyeti Celile nasıl tasvib ederse öyle ol
sun. 

BAŞKAN — Ya maddeyi tadil ediniz, yahud 
lâyihayı encümene geri almız. 

MUHTELİT E. M. M. FUAD SÎRMEN (Ri
ze) — Bu esasat dahilinde müstakil bir madde 
tanzim etmemizi istiyorlarsa reye koyunuz. Müs
takil bir maddenin tanzimi vazifesini bize tevdi 
ederlerse bu maddeyi hazırlar Heyeti Ceilleye 
arzederiz. 
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BAŞKAN — Müzakere neticesinden anlaşıl

dığına göre maddenin encümene verilmesi fikri 
galib geliyor. Biz maddeyi encümene iade ederiz, 
buradaki müzakereyi de nazarı dikkate alarak 
encümen bir şekil bulur ve bize getirir. Şu halde 
madenin encümene iadesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Encü
mene iadesi kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 6 ncı maddede gerek millî 
müdafaa mükellefiyeti vazolunan müessesesi da
hilinde ve gerek sürücüsü olduğu nakil vasıtası 
başmda çalıştırılmak üzere hakkında şahsan 
millî müdafaa mükellefiyeti tatbik olunan kim
selerden askerlik mükellefiyeti haricinde bulu
nanlara istihdamları devam ettiği müddetçe üc
ret veya yevmiye veya tazminat verilir. 

Bunlarm hal ilcasile kendilerini iaşe ede
memeleri, hastalanmaları, maluliyetleri veya ve
fatları halinde haklarında askerlik mükellefiyet 
dahili emsali gibi muamele yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde de altıncı madde ile 
alâkadardır, müzakeresini tehir ediyoruz. 

Üçüncü fasıl 
Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbik şekli 
MADDE 8 — Her vilâyet ve kaza merkezin

de en büyük mülkiye memurunun reisliği altın
da en büyük maliye memurile askerlik şube re
isi askerlik şubesi bulunmayan yerlerde jandar
ma komutanından ve belediye ile ticaret ve sa
nayi odası tarafından seçilecek birer zatten mii-
rekkeb bir millî müdafaa mükellefiyeti komis
yonu kurulur. Ticaret ve sanayi odası bulun
mayan yerlerde belediyeden iki aza seçilir. 

Seferbarlik müdür veya memuru bulunan 
yerlerde bu müdür veya memur komisyonun 
tabiî azasından olub büro ve yazı işlerini de 
görürler. 

Komisyon müretteb adedinin yansından bir 
fazlasile toplanır ve mevcudun ekseriyetile ka
rar verir. Reylerde tesavi halinde reisin bulun
duğu tarafın reyi kabul olunur. 

Tazminat ve ödeme işleri hariç olmak üzere 
müstacel hususlarda Millî müdafaa mükellefiye
ti komisyonlarına izafeten muamele yapmak 
üzere nahiye merkezlerinde, nahiye müdürünün 
reisliği altında jandarma komutanı ve varsa 
belediye reisinden, yok ise nahiye merkezinin 
muhtarından ve köylerde muhtar ve ihtiyar he
yetini teşkil edenlerden mürekkeb muvakkat 
birer tâli komisyon teşkil olunabilir. Mülkî 
teşkilât olmayan yerlerde komisyon belediye 
resinin reisliği altında kurulur. 

Bu tâli komisyonların teşkili alâkadar Millî 
müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararile ya
pılır. Müstacel olub da muhabereye imkân bu
lunmazsa bu komisyonlar o işe mahsus olmak 
üzere kendiliğinden teşekkül eder. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları 

hazar vaktinde Millî Müdafaa vekâletinden ve
rilecek emir dairesinde ihsaî ve ihzarî tedkikler 
yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Harb mükelle
fiyeti komisyonlarının büro işlerini Millî se
ferberlik müdürlüğü teşkilâtı olan yerlerde bu 
teşkilât yapacaktır. Bu teşkilât olmayan yer
lerde bu işleri kim yapacaktır? Buna dair ka
nunda hiç bir kayid yoktur. Bunun izahını 
Millî Müdafaa vekilinden rica ediyorum. On
dan sonra bazı şeyler söyliyeceğim. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. Gl. NACt TINAZ 
(Bursa) — Encümende bunu görüştük. Muhte
rem arkadaşımıza söyledim. Millî seferberlik 
teşkilâtı olmayan yerlerde bunun için ayrı bir 
teşekkül meydana getirilsin, memurlar bulun
durulsun, bunlara maaş verilsin şeklinde mü
zakereler cereyan etti. Buna maddeten imkân 
yoktur. Bu gün vesaiti nakliye tahriri için bile 
bizden kâtib istiyorlar. Dört yüz şu kadar 
komisyon vardır. Biz böyle 400 - 500 tane me
mur tutup onlara maaş ve ücret verecek bir 
halde değiliz. Binaenaleyh bu işleri, şimdiye 
kadar olduğu gibi, kaymakamlara, nahiye 
müdürlerine elindeki elemanlarla, icab eder
se muallimlerin yardımlarını da temin etmek 
suretile bu millî vazifeyi yapmak ve yaptır
mak mecburiyetindeyiz. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; bu lâyihanın ihtiva ettiği işler çok mü
himdir. Bir harbde muvaffak olabilmek için bu 
işlerin mutlak yapılmış olması lâzmdrr. Bu lâ
yihanın kabul etmiş olduğu işlerin, hazarda iş
leyen, seferde işleyen kısımları vardır. Hazar
daki işlerden bu gün nakliye vasıtalarına aid 
olanlarını tedariki vesaiti nakliye namı altında
ki komisyonlar yapmaktadır, amma bunların ka-
yidlerini, muamelelerini tamamile askerlik şu
beleri yapmaktadır. Vesaiti nakliye işleri hazar
da ve seferde çok mühim ve çok geniş bir iştir. 
Memleketin bütün vesaiti nakliyesini kayid al
tına alacaktır. Düşününüz arkadaşlar bütün 
memlekette bütün vesaiti nakliye, koşum hay
vanları, arabalar, otomobiller, motosikietler ve
saire ve saire bu meyandadır. Bütün nakliye ve
saitinin en küçüğünden en büyüğüne kadar hep
si bu meyana girdiğinden beş bin, on bin, on 
beş bin gibi büyük adedli olan kazalar vardır. 
Bunlar tesbit edildikten başka muntazaman ta-
kib edilib vukuatı işlenecek, meselâ birisi koşu
munu satmış, sattığı mahalli haber verecek, ki
me gitmişse koşum onun üzerine alınacak, ora
ya kaydedilecek. Bütün bu muameleleri hazar 
halinde muntazaman yürütülmek ıztıran vardır. 
Sonra bu gün, kanun, mevcud olmayan bir iş 
daha vermektedir; bu da askere lâzım olacak bü
tün eşya, yiyecek, içecek, giyecek ve saire bunla
rı dahi tesbit etmek lâzımgelmektedir. Bunlardan 
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bir kısmı vardır ki, takib etmek de icab eder. 
Bunlardan başka askerlerin konaklayacağı, ba
rınacağı binalar dahi tesbit edilecektir. Bunlar 
dahi takib edilecektir. Arkadaşlar, bu çok ge
niş bir iştir. Hazarda bu işi yapabilmek için 
muntazam bürolara ihtiyaç vardır. Bu gün as
kerlik şubelerinin teşkilâtı oldukça geniştir. Bir 
şube reisi vardır, bir kaç subay ve muamele me
murları, maaşlı kâtibleri vardır. Bundan başka 
asker edilmiş efrattan okur yazarlardan da lü
zumu kadar da alırlar, iş gördürürler. Her han
gi bir askerlik şubesine giderseniz bunu görür
sünüz, onlar bu işlerle bu gün meşgul bulun
maktadırlar. Arkadaşlar, şimdi bu işleri kim 
yapacaktır? Diyoruz ki millî seferberlik teşki
lâtı olan yerlerde bu teşkilât yapacaktır. Arka
daşlar, bu teşkilât bir müdür ve bir kâtibden 
ibarettir. Hazarda hava hücumlarına karşı ko
runma tedbirlerile meşgul olacaklardır. Onlar 
yalnız başlarına bunlarm hepsini başarmağa kâ
fi değildirler. Hem bunlar yalnız vilâyet mer
kezlerinde vardır, kazaların hiç birisinde yoktur. 
Millî seferberlik teşkilâtı olmayan yerde büro 
işlerinin kimin tarafından yapılacağını göster
memek bu işi kaymakama vermek demektir. Ko
misyon reisi kaymakamdır. Bu işi de o yapacak
tır. Kaymakamın tek bir tahrirat kâtibi var
dır. Bütün kazaya aid işler için tek bir tah
rirat kâtibi, gerek müracaatların kayidleri, ge
rek gelen evrakın kayidleri ve onlara cevab ya
zılması işlerine baktığı gibi idare heyetlerinin 
kararlarını da o yazar, defterlere o geçirib kay
deder. Kazada bir süsrü komisyonlar vardır, 
bunların çoğunun işleri de tahrirat kâtibindedir. 
Bunlardan başka daha bin bir işleri vardır. Yal
nız başına bunlara yetişmek imkânını bulamaz. 
Bundan dolayıdır ki kaymakamlar vakitlerinin 
yandan fazlasını tahrirat kâtiblerinin yapacak
ları işlerle geçirmektedirler. Hatta bu yüzden
dir ki, geçen gün mevzubahs olan, köy devir ve 
murakabe işlerini dahi hakkile yapamamaktadır
lar. Elinde tek bir tahrirat kâtibi ile bütün bu 
işlere yetişmeğe çalışan kaymakamn başna bir 
de bu kanundaki işleri devrettiğimiz zaman bun
lar içinden çıkılamayacak bir hale düşürürüz. 
Kazanın 8 - 10 bin vesaiti nakliyesinin kaydini 
ve bunların muamelelerinin yürütülmesini ve 
seferde tedariki ve tertib ve tanzimi işlerini 
kaymakam nasıl yapabilir? Bunlara munzam 
bir de harb mükellefiyetleri işleri binecek!.. Bu 
gün askerlik şubelerinin elinde 10 - 15 kişi bu -
lunduğu halde başa çıkılamamaktadır. Kayma
kam tek başına nasıl çıkabilecektir? İşi bu vazi
yette bırakırsak emin olun arkadaşlar içinden 
çıkılmaz ve işler mutlak aksayacaktır. Bu yüz
den belki kaymakamları mesul edeceğiz ve hak
larında türlü türlü kararlar almacak ve hatta 
belki bir kaç tanesine çok ağır ceza verilecek. 
Fakat neye yarar! Kaymakam seferberlikte as
ker toplamakla meşguldür. Ayrıca 3 - 5 bin ve

saiti nakliye getirilecektir. Bunlara kayidleri 
yapılacak, noksanları ikmal edilecek, tertib, 
tanzim edilecek ve en nihayet sevkiyatı yapıla
caktır. Bunlardan başka ayni zamanda askere 
harb mükellefiyeti olarak yiyecek, giyecek ve 
sair ihtiyaçları için bir çok eşya alınacak, 
konaklama ve barınma yerleri bulunacak-
Bunlarm hepsine birden kaymakam çare bula
caktır. Kaymakamlar bunlara nasıl imkân bu
lacaklardır? Diyeceksiniz ki, kaymakamın emri 
altında bütün bir Devlet teşkilâtı vardır. 
Bir çok memurlar var; Maliyede memurları var, 
Nafiada memurları var, Maarifte memur
ları, muallimler var, belediye memurları var, 
şu var, bu var, Oradan çeksin alsm... Hangi sa
lâhiyetle arkadaşlar? Her memurun kendisine 
verilmiş amme hizmetleri mevcuddur. O hizmet
ler duracak değildir. Her hizmet görülecektir. 
Kaymakam o hizmetleri durdurarak hangi salâ
hiyetle çekib alacaktır? Arkadaşlar bu nokta 
çok sakattır, bu iş yürümez. Bu işi Dahiliye 
vekâleti üzerine alıyorsa rica ederim burada iza
hat versinler. Kabul ediyorlarsa neye güvenerek 
kabul ediyorlar, anlayalım. 

PUAD SİKMEN (Rize) — Efendim, buyur
dukları mesele, Millî Müdafaa vekili arkadaşı
mızın söylediği gibi, Muhtelit encümende mevzu
bahs edildi. Bu kanunla yeniden kurulan Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonlarının iki mü
him vazifesi vardır: Birisi hazar zamanmda da
hi ifasile mükellef olduğu vazifeler; diğeri ki, 
asıl ana vazife ve ihdasmdaki birinci sebeb bu
dur, sefer zamanındaki vaziyetlerdir. Bu komis
yonların hazar zamanındaki vazifeleri ancak tas
nif ve tahrir işlerine aiddir. Bundan başka bu ko
misyonlara tevdi edilmiş başka vazife yoktur. 
Sonra, zannediyorum, ilerde gelecek 23 ncü mad
dede, Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
bu tasnif işlerini bizzat yapacak değillerdir. 
Madde, yaptırır, diyor, yapmak vazifesini de, 
teşkil edilecek tahrir heyetlerine brrakrr. Tahrir 
heyetlerinin ne suretle teşkil edileceği müteakib 
maddelerde gelecektir. O heyetin reisi, mahallî 
askerlik şubesi reisidir. O heyetin tahrir edeceği 
vesaite göre yani hayvan ise baytar azasıdır. Eğer 
motorlu vesait ise bir makine mütehassısının orada 
bulunması şarttır, Maddeye göre. Binaenaleyh, 
askerlik şubesi reisinin bulunduğu ve tahrir va-
zifesile mükellef olan bir yerde, kanuna göre, lâ-
akal üç senede bir faaliyet gösterecek olan bu 
tahrir heyetinin tahrir vazifesini, bu günkü ka
nunda olduğu gibi, gene askerlik şubesinin kendi 
yazıcıları yapacaktır. Bunlarm tesbit edeceği 
listeler asıl komisyona verilecektir. O komis
yon bu listelerin bir suretini Millî Müdafaa ve
kâletine gönderecektir. Binaenaleyh, hazarda 
bu komisyonlar daima bu hizmeti ifa edeceğine 
göre kendilerine ayrıca kâtib verilmesi düşünül
memiştir. Saym Generalin izah ettiği gibi ge
rek Hükümetin ve gerek encümenin teklifinde, 
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böyle lüzumsuz bir teşkilât yaratmak bakmam- I 
dan bizler için doğru olmayacaktı. Binaenaleyh, 
sefer zamanma gelince; bunlarm vazifeleri ço
ğalacağı için bununla teşriki mesai edecek olan 
askerlik şubesi reisi vardır. 

Ondan sonra sefer zamanında, Devletin bü
tün teşkilâtı Millî Müdafaaya aid işlerin yürü
tülmesine hasrü tahsis edilecektir. Binaenaleyh 
bir kaymakamın normal bir zamandaki işi ile 
seferdeki faaliyeti nazarı dikkate alınırsa ve 
komisyon reisinin de vali olduğu nazarı itibare 
alınırsa şimdiden teşkilât kadroları yaratmağa 
encümeniniz lüzum görmemiştir. Biz bu makam
ların kanunî vazifelerini ifa edeceklerine kani 
bulunuyoruz. Bu mesele Muhtelit encümende de 
arzettiğim gibi uzun uzadıya müzakere edildi. 
Fakat şimdilik yapacakları bir iş olmadığı için 
lüzumsuz memuriyetler ihdasından tevakki 
ettik. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Eğer Millî Mü
dafaa vekâleti askerlik şubelerinin şimdiye ka
dar yaptıkları gibi, bundan sonra da vesaiti 
nakliye işlerinin yoklamalarını, defter vesaire 
tutmasını ve sonra bu kanunla konulan diğer 
harp mükellefiyetleri işlerinin kayid ve muame
lelerinin yürüdülmesi işlerini; hulâsa büro işle
rini üstüne alıyorsa iş başkalaşır. Bundan son
ra bunları yapamryacak denirse o zaman iş du
racaktır. İş arkadaşlarımın dediği gibi değildir. 
Bütün vesaiti nakliye sahihleri muhtelif şekil
lerle gelib vesaiti nakliyelerinde husule gelen 
tebeddülleri haber vermekle mükellef tutulmuş
lardır. Ancak bunları kime gelibde yaptıracak
lardır. Eğer bu güne kadar olduğu gibi askerlik 
şubesinde yapılacaksa çok iyi. Olduğu gibi de
vam ede gitsin; Hususî bir teşkilât yapılsm de
miyorum. Ancak gerek encümende verilen iza
hat dan ve gerek Millî Müdafaa vekilinin iza
hatından anlaşıldığına göre artık askerlik şu
beleri bununla iştigal etmiyeceklerdir. Şu halde 
kim meşgul olacak? Askerlik şubeleri yine meş
gul olacaksa mesele yok. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. 
GALİB PEKEL '(Tokad) — Millî Müdafaa 

vekilinin cevab vermesini rica ediyorum. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. NACÎ TINAZ 

(Bursa) — Yardım ederiz, yazıcı veririz, bu su- | 
retle yardım ederiz. I 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 9 — Millî Müdafaa mükellefiyet
leri Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
vasıtasile tatbik olunur. 

Eğer bir mahalde Millî Müdafaa mükellefi
yeti komisyonu bulunmaz ve yahud bir mükel
lefiyetin acele tatbikma zaruret hâsıl olub da 
usulü dairesinde komisyona müracaata imkân 
bulunmazsa mükellefiyet doğrudan doğruya ci
heti askeriyece tatbik olunabilir. I 
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Her türlü teslimler askerî makamlarca tayin 
olunacak tesellüm heyetlerine makbuz mukabi
linde yapılır. Bu Makbuzların ziri ayrıca Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonları tarafından 
tasdik olunarak alâkalıya verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Tesellüm heyetlerinin kurul
ma tarzı nizamname ile tesbit olunur. 

Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları, 
istenilen şeyi mevcud olan ve olmıyan mükellef 
ahali üzerine tarh ve tevzi eder. Bu tevziin her 
kese ayırtsız ve fakat mevcudlanna göre bir nis-
bet dahilinde yapılması lâzımdır. 

Mükelleflerin gaybubeti halinde komisyonlar 
bu gibilere aid hisselerin ne suretle istifası lâzım 
geleceğini kararlaştırarak halin icab ettirdiği 
bütün tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile iskân 

ve konaklama 
MADDE 11 — Tevakkuf veya yürüyüş halin

de bulunan askerî kıtalara mensub askerî şahıs
lar ve erler ve bunlara aid hayvan, eşya ve mal
zeme askerî binaların mevcud olmaması veya kâ
fi gelmemesi halinde evvelce yazım neticesinde 
kabiliyeti tesbit edilmiş olan Devlete, hususî 
idarelere, belediyelere, vakfa, cemaatlere, şirket
lere ve cemiyetlere aid bina, ahır ve mağazalara 
ve ambarlara ihtiyaca göre sıra ile vazıyed ve 
bunlarm da kâfi gelmemesi halinde boş olanla
rından başlıyarak ahaliye aid olanlara müracaat 
edilerek oralarda ibate ve muhafaza edilirler. Bu 
yerleşme ya sahiblerinin membalan göz önünde 
tutularak iskân namı altmda veya bu şartlara 
riayet edilmiyerek ihtiyaç nisbetinde ve yerleri
nin istiab kabiliyetleri derecesine ve fakat yine 
içinde oturanlarm oturma hakları muhafaza edi
lerek konaklama tarzmda yapılır. 

îskân ve konaklama bina sahihlerine, yatak, 
kab kaçak vermek mecburiyetini tahmil etmez. 

îskân edilen yerlerde su ve elektrik gibi 
şeyler ücretli ise bunlarm ciheti askeriyece is
tihlâk edilen mikdan ödenir. 

İhtiyaç görülen ambar, mağaza ve ahırlar 
için de ayni suretle muamele olunur. 

Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve 
münferid askerî şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve münferid hanelerde hep bu 
tarzda yerleştirilir. 

Yukarıda yazılı hallerde bina sahiblerinin 
iktisadî faaliyetleri ihlâl edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea vaj 
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mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden- I 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 11 nci maddede yazılı bina, 
ahır ve mağazalar 8 nci maddede yazılı sala
hiyetli komisyonlar tarafından askerî makam
larca da muvafık görülmek şartile tedarik olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Gerek iskân ve gerek ko
naklama için işgal olunabilecek bütün binalar, 
müesseseler, ambarlar, mağazalar, ahırlarla 
bunlarm istiab kabiliyetleri en az üç senede 
bir millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
tarafından tesbit ettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Askerî kıtaların iskân veya 
konaklaması lâzımgeldiği hallerde bunların ora
ya varacakları gün askerî makamlar tarafın
dan mahallin millî müdafaa mükellefiyeti ko
misyonlarına bildirilir. Bu komisyonlar göste
rilecek millî müdafaa mükellefiyeti emri üze
rine birliklerin mümkün olduğu kadar toplu 
bir halde yerleştirilmelerini temin edecek su
rette tedbirler alırlar ve bu tedbirlere göre is
kân varakaları yazarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Yanlarında asker iskân edi
lecek veya konaklatılacak kimselerin sıfat ve 
memuriyetleri ve içtimaî vaziyetleri ne olursa 
olsun bunlar arasında hiç bir ayrılık gözetil
mez. 

Evlerinde erkeksiz yaşayan kadın ve kız
ların evlerine iskân veya konaklama yapılamaz. 

Subay ve askerî memurlar dahi kendilerine 
aid olan hususî evler ve binalardan diğer aha
li gibi iskân ve konaklama mükellefiyetile mü
kelleftirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Sükna mükellefiyetinin mü
savi ve adaletli bir tarzda tevzi edilmiş olub 
olmadığı, millî müdafaa mükellefiyeti komis
yonları tarafından kontrol edilir. 

Seferberlikten gayri hallerde gaib şahısla
rın ikametgâhlarına vazıyed olunmazsa da baş
ka bir mahalde bedeli gaibe aid olmak üzere 
sükna temin olunur. 

Evvelce millî müdafaa mükellefiyetine tâbi 
tutularak askerî makamların işgali altmda bu
lunmakta olan umumî ve hususî binalar iskân 
yş konaklama mükellefiyetinin tevzii sırasında 
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artık nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Askerî kıtalara iskân edil
dikleri veya konakladıkları binalarda sebeb 
oldukları bütün zararlardan Devlet mesuldür. 
Sonradan ihtilâfı mucib olmamak için mümkün 
olan hallerde binaların ne halde olduklarının, 
kullanılmak üzere bırakılmış eşya mevcud ise 
hal ve vasıflarının işgal eden kıtaladan bir su
bay ile mal sahihleri veya mümessilleri tara
fından işgalden evvel imza edilecek zabıt va-
rakasile tesbiti mecburidir. Bunun bir sureti 
komisyona diğer bir sureti alâkalı şahsa verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Binaların boşaltılması ; 
Ciheti askeriye, iskân veya konaklama su-

retile işgal olunan binaların tahliyesinden millî 
müdafaa mükellefiyeti komisyonunu haberdar 
eder. Mümkün olan ahvalde bu ihbar tahli
yeden evvel yapılır. Komisyon ihbar üzerine 
keyfiyeti derhal mal sahihlerine veya birlikte 
sakin olan ailesi efradına tebliğ eder, bunlar 
mallarında bir hasar vukua geldiğini iddia et
tikleri takdirde tebliği takib eden 24 saat zar
fında komisyona müracaatla hasarın tesbitini 
isteyebilirler. Tahliye olunan binanın sahibi 
veya birlikte sakin olan aileleri efradından bir 
kimse bulunmadığı takdirde komisyon derhal 
işgalden mütevellid bir hasar vukua gelmiş olub 
olmadığını resen tesbit eder ve keyfiyeti bir 
ay müddetle ilânen tebliğ eder. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekillerde 
tesbit edilen hasar mikdannı kabul etmeyen
ler üç gün zarfnda salâhiyettar mahkemeye 
müracaat ederler. Bu müddet zarfında müra
caat etmeyenler artık ayrıca hasar iddiasında 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Binaların işgaline mukabil 
sahiblerine memleket rayicine göre takdir edi
lecek bir kira verilir. Aşağıdaki hallerde iskân 
ve konaklama parasızdır : 

I - Seferberlik yapılan mıntakalarda ve se
ferberlik müddetince ayni kıtaların veya başka 
başka kıtaların ayni kimse nezdinde iskân edil
dikleri veya konakladıkları ceman beş gün, 

II - Toplanma mahalline giderken veya top
lanma mahallinde ayni veya başka başka kıta
ların ayni kimse nezdinde iskânları veya konak
lamaları hallerinde her ay için en çok üç gece, 

III - Manevra yapan kıtaların iskânları ve
ya konaklamaları hallerinde. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
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âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Askerî kıtaların iskânları ve
ya konaklamaları parasız olduğu hallerde hay
vanların gübreleri mülk sahibine bırakılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Beşinci fasıl 
Hazar ve seferde kara nakil vasıtalarına millî 

müdafaa mükellefiyeti tatbiki 
MADDE 21 — Nakil vasıtalarının hazarda 

tahrir ve tasnifine ve kanunun birinci madde
sinde yazılı hallerde bu vasıtalara millî müdafaa 
mükellefiyeti tatbikma ve celbine tesellüm ko
misyonuna ve bulunmadığı halde askerlik şube
sine teslimine aid bütün işler, Müllî Müdafaa ve
kâletinin emri dahilinde, 8 nci maddede yazılı 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından ya
pılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

A - Hazarda tahrir, tasnif işleri 
MADDE 22 — Millî müdafaa mükellefiyeti 

tatbik olunacak kara nakil vasıtaları şunlardır : 
1 - Binek, yük veya koşum hayvanı olarak at 

aygır, idiş, kısrak, katır, eşek, deve, manda, 
öküz, 

2 - Bunların çektiği her nevi araba, kızak, 
3 - Bisiklet, binek otomobili, Her büyüklükte 

yük otomobili, motosiklet, cer için traktör ve 
emsali. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmişti. 

MADDE 23 —• En az üç senede bir Millî Mü
dafaa vekâletinin tesbit ettiği zamanlarda harb 
mükelefiyeti komisyonları tarafından nakil vas-
sıtalarmm tahriri yaptırılır. Nakil vasıtaları
nın tahrir heyetinde : 

Askerlik şube reisi veya şubeden bir subay, 
Askerî bir baytar bulunmadığı halde Hükü

met veya belediye baytarı bunlar da yok ise ha
riçten serbest bir baytar ve bu da bulunmazsa 
atlı sınıftan bir subay, 

Şehir veya kasabalarda belediyenin seçeceği 
bir Mşi, köylerde köy muhtarı ve motorlu kara 
vasıtalarını tahrir eden heyette baytar yerine bir 
makine mütehassısı bulunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmişti. 

MADDE 24 — 23 ncü maddede yazılı heyet
ler köy, köy dolaşarak nakil vasıtalarını ve teç
hizatını muayene ve tesbit ederler. Mmtakanm 
geniş ve köy adedinin fazla olması yüzünden bu 
tahririn uzun süreceği yerlerde bir kaç köyün 
nakil vasıtaları bütün teçhizatile merkezî 
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bir köyde toplatılarak ve fakat yığıntıya pey
dan verilmeyerek muayene ve tahrir orada ya
pılır. Ancak bu merkezin köylerden 10 kilomet-' 
reden fazla uzak olmaması ve toplantı günümün 
en az bir hafta evvel bildirilmesi suretüe toplan
manın temin olunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmişti. 

MADDE 25 — Tahrir heyetleri senede bir 
defa erlerin yoklamaları zamanında merkeze ge
len köy ihtiyar heyetlerinin seçeceği adamları 
ve merkezde bu işleri de gören belediye memur
larını komisyona çağırarak bütün nakliye vası
taları hakkında verecekleri son malûmatı tahrir 
defterlerine adedi fazla olanlar başa geçirilmek 
üzere kayid ve işaret ederler. Tahrir heyet
leri o sene ikinci kânunun birinde yaş itibarile 
millî müdafaa mükellefiyeti tatbikma elverişli 
olan hayvanlardan at, idiş ve kısraklarda 
4 -15 (dahil) ve katırlarda 4 - 20, (dahil) eşek
lerde 4 - 15 (dahil) manda ve öküzlerde 3 -12, 
(dahil) develerde 4 -15, (dahil) yaşmda olanlar
la üç yaşma (dahil) kadar olan tayların tahrir, 
tedkik ve tasnif işlerini yaparlar. 

öküz cinsinden çift hayvanı yazımlarında iki
den fazla hayvan sahihleri deftere, hayvanları 
adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazılırlar. 
İki hayvan sahihleri arasmda sıra kura ile ta
yin olunur. 

Hayvanların yaşlan doğdukları senenin ikin
ci kânununun birinci gününden başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmişti. 

MADDE 26 — Tahrir heyetlerinde çalışan 
serbest baytarlarla serbest makine mütehassıs
larına bu vazifede kullanıldıkları müddetçe Mil
lî müdafaa bütçesinden vekâletçe tesbit edilecek ' 
mikdarda ücret verilir. 

Gerek bunlara ve gerekse tahrir heyetinde 
çalışan diğer memurlara harcırah kararnamesine 
göre Millî müdafaa vekâleti bütçesinden harcı
rah verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Tahrire tâbi nakil vasıtaları
nın başkalarına satılması veya her hangi bir se-
beble elden çıkarılması halinde sahihleri kasa
balarda millî müdafaa mükellefiyetleri komis
yonlarına ve köylerde ihtiyar heyetlerine ve 
ayni zamanda belediye teşkilâtı olan yerlerde 
lâğvedilen muhtar ve ihtiyar heyetleri vazife
lerinin hangi dairelerce ifa edileceğinden bahis 
14 - XII -1933 tarihli nizamnamenin altmcı mad
desinde yazılı belediye memurlarına bildirmeğe 
ve alanlarında, kasabalarında veya köylerinde 
ayni makamlara yazdırmağa borçludurlar. Bu 
sonuncular daha evvel diğer bir mahalde elden 
çıkarmışlarsa o mahaldeki salahiyetli makam-, 
lara yazdırırlar. 
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Köy ihtiyar heyetleri ve yukarıda bahsolunan 

belediye memurları hazarda tahrir işlerinin ve 
seferde millî müdafaa mükellefiyeti iğlerinin 
vaktinde ve doğru olarak yapılmasını takib et
meğe ve kanunun dışmda hareket edönleri ko
misyonlara haber vermeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — İhtiyar heyetleri ve belediye 
memurları, 27 nci madde mucibince kendileri
ne bildirilen mmtakalarmdaki nakil vasıtaları
nın değişikliklerin mahalleri millî müdefaa mü
kellefiyeti komisyonlarına her üç ay nihayetin
de bildirmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Encümen verilen 
maddeler üzerine bir fıkra hazırladı. Müsaade 
buyrursanız, diğer maddeleri reye koyabilmek 
için, şimdiden bu tesbit ettiğimiz maddeye yani 
ikinci madde aynen kabul edildiği için ona bir 
fıkrai müstakille olarak ilâve ettiğimiz fıkra 
okunsun. 

BAŞKAN — Havale edilen maddeye encü
men bir şekil vermiştir. 

Müsaade buyrursanız ikinci maddeye ilâvesi 
teklif edilen fıkrayı okutayım: 

«ikinci maddeye fıkra olarak ilâve: 15 ya
şından aşağı, 65 yaşmdan yukarı ve malûl ve 
sıhhati muhtel olanlarla, bakmıa muhtaç çocu
ğu olan ve gebe bulunan kadınlar şahsî mü
kellefiyete tâbi tutulamazlar». 

BAŞKAN — Mütalea var mı? İkinci madde
ye bu fıkrayı ilâve olarak kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümene iade olunan 6 nci maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Müzakeresi tehir edilen 7 nci maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz: 
B - Motorsuz her türlü kara nakil vasıtalarına 

Millî Müdafaa mükellefiyeti tatbiki 
MADDE 29 —- Kanunun birinci maddesinde 

yazdı hallerde ordu nakil vasıtaları için lüzu
mu olub 22 nci maddede yazdı at, aygır, idiş, 
kısrak, katır, eşek, deve, öküz, manda ile bun
ların çektiği her türlü araba ve kıyaklar ve 
bisikletler Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile 
alınabilir. 

25 nci maddede yazdı orduya elverişli yaşta 
olanlar alındıktan sonra yine ihtiyaç hâsıl olur
sa Millî Müdafaa vekâleti daha yaşlılara mü
racaat etmek salâhiyetini haizdir 

BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka-
J?ul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Aşağıda yazdı nakil vasıta
larına millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edil
mez: 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus atlar 
ve arabalar, , 

II - Memurların vazife ifası için kullanma
ğa mecbur odukları atlar ve arabalar, «Bunla
rın mikdarı İcra Vekilleri Heyeti kararile ha
zarda tesbit olunur». 

III - Damızlık olduğu Hükümetçe tasdik 
edilmiş bütün hayvanlarla gebe olan ve altı ay 
«atı ay dahil» lığa kadar yavrusu bulunan kıs
raklar, eşekler ve develer, 

IV - Harb teklifleri tatbikma takaddüm 
eden senenin birinci kânunda 24 ncü maddede 
yazılı asgarî yaşlardan aşağı olan hayvanlar, 

V - Umumî mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan dairelerle belediyelerde ve amme hiz
meti gören müesseselerde bulunan motorsuz 
kara nakil vasıtaları (hizmet ve mikdarları İc
ra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur). 

VI - Demiryollarında ve madenlerde çalıştı
rılan nakil vasıtaları, 

VII - Posta idaresine aid ve bu idarelerle 
mukavele akdeden şahısların posta işlerinde 
kullandıkları vasıtalar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Demiryolları ve maden şir
ketlerinde çalıştırılan nakil vasıtalarına ancak 
müesseselerile beraber millî müdafaa mükellefi
yeti tatbik olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi ka,bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde millî müdafaa mükellefiyeti yolu 
ile almacak nakid vasıtalarının cins ve mikdarı 
Millî Müdafaa vekâletince tesbit olunur ve kol
ordulardan askerlik şubeleri vasıtasile Millî 
müdafaa mükellefiyetleri komisyonlarına bildi
rilir. Fevkalâde hallerde bu salâhiyet mahallinin 
en büyük komutanı tarafından kullandabilir. 
Komisyonlar bu mikdarı askerlik şubelerinden 
bildirilen yüzde nisbetinde köy ve mahallere 
taksim ederler. 

BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 33 — Mahallin en büyük mülkiye 
memuru bildirilecek tertibata göre mmtakasm-
da celbi gerekli nakil vasıtalarının tayin edilen 
mahal ve zamanda bulundurulmasını sahihlerine 
tebliğ eder. 

İstenilen nakil vasıtalarının zamanında ve 
tam olarak getirilip ciheti askeriyeye teslim 
edilmesini temin etmemekten alâkalı mülkiye 
memurları mesuldürler. 
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BAŞKAN — Rey; âlinize arzediyorum. Mad

deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil-
MADDE 34 — 32 nci maddede yazıldığı üze

re seferberlik tertibatında bildirilen nakil vası
talarından celbolunabilenler ihtiyacı karşılamaz 
veya her hangi bir sebeble teslim işi gecikirse 
seferberliği geciktirmemek için derhal istifade 
kabil olan civar mahallerdeki nakliye vasıtaları
na defterlerindeki sıraya riayet olunarak vazı-
yed edilebilir. 

Fevkalâde ahval müstesna olmak üzere bu 
suretle nakil vasıtalarına vaziyed edilen mahal
lerin nisbet derecesine kadar diğer mahallerden 
de nakil vasıtası alınmadıkça artık bu mahaller
den bir daha nakil vasıtası almamaz. 

BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil-

MADDE 35 — Arabalar, mevcud koşum hay
vanları ve koşumlarile beraber almrr. 

BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 36 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
yolu ile alınacak hayvanların bedeli ırklarına, 
hizmetlerine ve yaşlarına göre evvelden tayin ve 
tesbit olunur. 

Bunun için her hizmetten olan hayvanlar üç 
kısma ayrılır: 

I - On yaşmdan aşağı olanlar, 
II - On, on bir, on iki yaşmda olanlar, 
III - On üç ve daha yaşlı olanlar. 
Her hizmette on yaşından aşağı hayvanlar

dan ordunun istediği şartları haiz ve en müsaid 
yaşta olanma, ileriki sene rayici düşünülerek, 
tayin olunacak fiat o senenin bütçesinde göste
rilir. Ayni hizmetteki diğer hayvanlara bütçede 
yazılı fiattan aşağı olmak üzere nasıl kıymet tak
dir edileceği nizamname ile tesbit olunur. 

Komisyon bütçeye konulan krymetten aşağı 
veya yüzde yirmi beşinden fazla olmamak şar-
tile daha yüksek fiatla da hayvan alabilir. 

Komisyonca takdir edilen kıymet yüzde yir
mi beşten ziyade ise Millî Müdafaa vekâletinin 
muvafakati alınmak lâzımdır, 

Araba, koşum takmaları, semer, yular, ha
mut, eyer takımlarının kıymetleri her sene her 
askerlik dairesi mmtakası dahilinde bulunan 
millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları vasrta-
sile takdir edilecek fiatlarm vasatisine göre tes
bit edilir. 

BAŞKAN — Reyi âlinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil-

0 - Motorlu kara nakil vasıtalarına Millî mü
dafaa mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 37 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde orduya lâzım olan binek, yük oto-
mobillerile her türlü motorlu nakil ve cer va

sıtaları, diğer kara nakil vasıtaları hakkndaki 
hükümlere tâbi olarak Millî müdafaa mükelle
fiyeti yolu ile alınabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
konulacak motorlu binek, nakil ve cer vasıta^ 
lan kabiliyet itibarile üç kısma ayrılabilir: 

I - Yapılışları tarihinden itibaren iki sene 
geçmeyenler, 

II - Yapılışları tarihinden itibaren iki, Üö, 
dört sene geçmiş olanlar, 

III - Yapılışları tarihinden itibaren beş se
ne ve daha fazla geçmiş olanlar. 

Ordunun istediği şartlan haiz ve hiç kulla-
nılmamş yeni bir motorlu vasıtanın değer pa
hasına göre bir fiat tesbit ve o senenin bütçe
sinde gösterilir. Alman diğer motorlu vasıtalara 
cins ve markaları, yapılış tarihleri az veya çok 
kullanılmış, iyi veya fena bakılmış olmalarına 
göre bütçede yazılı değer pahadan aşağı olmak 
üzere verilecek kıymetin ne suretle takdir edi
leceği 30 nci maddede yazılı nizamnamede tes
bit edilir. 

Komisyon bütçeye konulan kıymetten aşağı 
veya yüzde yirmi beşinden fazla olmamak şartile 
daha yüksek fiatla motorlu vasıta alabilir. Ko
misyonca takdir edilen kıymet yüzde yirmi beş
ten ziyade ise Millî Müdafaa vekâletinin muva
fakati almmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 -— Motorlu, binek, nakil ve cer 
vasıtalan mevcud bütün teferruat ve yedek alât 
ve parçalarile beraber alınır. 

Bunların komisyonlarca tedkik ve tesbit 
olunacak kıymetleri alman vasıtaların bedelle
rine ilâve edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Aşağda yazılı motorlu binek 
nakil vasıtalanna millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbik edilmez : 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus binek 
otomobilleri, 

II - Umumî mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan dairelerle belediyelerde ve amme hiz
metlerini gören müesseselerde bulunan motorlu 
binek ve nakil vasıtalan, « hizmet ve mikdar-
ları îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olu
nur. » 

III - Posta idaresile mukavele akdeden şahıs
ların posta işinde kullandıklan motorlu nakil 
vasıtaları. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Motmrlü ve motorsuz her tür-

— 65 — 



î : 23 ? 6-1939 C : 1 
îu nakil vâsıtalarının hazarda ne suretle tahrir, 
tasnif ve defterlere kaydedileceği ve kanunun 
birinci maddesinde yazılı hallerde icab ettikçe 
ne suretle celbedilebilecekleri nizamname ile tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Aİtmcı fasıl 
Demiryollarında, deniz ve hava yollarında ve 
deniz ve hava vasıtalarında ve limanlarda tat

bik olunacak millî müdafaa mükellefiyeti 
MADDE 42 — Birinci maddede yazılı hal

lerde şirketlere veya şahıslara aid demiryollarile, 
deniz, göl, nehir, kanal ve havayollarının ve li
manlarının tamamen veya kısmen işletme işleri 
memurları ve müstahdemleri ve tesisatı ve işlet
me işlerine muktazi vasıtalar ile birlikte : 

Şirketlere veya şahıslara aid her nevi münfe-
rid deniz ve hava sefineleri ve deniz nakliya

tına ve işlerine hadim her nevi nakil, cer ve 
tahlisiye vasıtaları bütün levazım, teçhizatı ve 
ve memur ve müstahdemlerile birlikte, 

Şirketlere veya şahıslara aid hava limanlan, 
tayyare meydanları ile yer tesisatına muktazi 
arazi, 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen nakil vası
talarının tamiri ve inşasına aid her nevi tezgâh
lar, havuzlar, fabrikalar, vinç ve dubalar bü
tün levazm ve tesisat, memur ve müstahdemle
rile birlikte millî müdafaa mükellefiyetine tâbi 
tutulabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) 
— Bu «hava sefineleri» yerine «hava gemileri» 
tabirini koymalarını encümenden rica ediyorum. 
(Doğru sesleri). 

BAŞKAN — «Hava sefineleri» yerine, «hava 
gemileri» olmak üzere maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43 — Cumhur Reisi için kullanıl
mağa aid vagonlar ve deniz ve hava binek vası-
talarile 40 ncı maddenin II, III ncü fıkraların
da yazılı hizmetler için kullanılacak deniz, hava, 
binek ve nakliyat vasıtalarına bu hizmetlerde 
kullanıldığı müddetçe millî müdafaa mükellefi
yeti tatbik olunamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Seferberlik ilân olunduğun
dan veya seferberliğe hazırlık karan verildikten 
itibaren deniz, göl, kanal ve nehirlerdeki su na
kil vasıtaları bunları idare eden şirketler veya 
şahıslar tarafından askerî ihtiyaçlar için Başko
mutanlıktan veya G-enel kurmay başkanlığın
dan yerilecek emre amade bulundurulacaktır. 

Yolculuk halinde olan nakil vasıtaları sefer
berlik üânma muttali olur olmaz en yakm Türk 
limanında tevakkuf ederek emir bekliyecektir. 

Bu nakil vasıtalarından ne mikdarmm aske
rî ihtiyaçlara tahsis olunacağı Başkomutanlıkça 
tâyin ve bunlar hakkında millî müdafaa mükel
lefiyeti tatbik olunur. 

Yukarıki fıkralar mucibince emre amade bu
lunanlardan askerî ihiyaçlara tahsis edilecek
ler tayin ve tebliğ olununcaya kadar geçecek 
zamandan yalnız üç gün için ücret ve tazminat 
verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDİE 45 — Millî müdafaa mükellefiyeti
ne tâbi tutulan şirketlerin bütün vasıtaları ve 
mürettebatı kendi ihtisasları dahilinde Başko
mutanlıkça tensib edilecek her yerde kullanıla
bilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Devlet idare ve müesseseleri
ne bağlı demiryolları ile deniz, kanal, göl ve 
nehir ve havayolları ve limanları idarelerinin 
nakliyat işleri seferberliğin ilânından veya se
ferberliğe hazırlık kararından itibaren Başko
mutanlığın emrine girer. Bu yollarm ve liman
ların işletme işleri, Devlet demiryolları işlet
mesi ve Denizbank umum müdürlüklerinin idare 
ve mesuliyetleri altmda olarak müesseselerin 
kendi vasıtaları ve memur ve müstahdemleri 
marifetile yapılır. İşletme umuru için muktazi 
ihtiyaçlar ve masraflarla bu irtibatm devam 
ettiği müddet için Devletçe verilecek tazmina
tın takdir ve tesbiti ve tediyesi işleri bu teşek
küllerin bağlı olduğu vekaletlerce temin olunur. 

Mu. E. M. M. FÜAD SÎRMEN (Rize) — Yük
sek Meclisin şimdi kabul ettiği kanun lâyihasile 
Denizbank artık kaldırılmıştır. Bu; denizyolları 
ve limanları Umum müdürlüğüne inkilâb etmiş
tir. Binaenaleyh maddede geçen «Denizbank» 
m «Denizyolları ve limanları Umum müdürlüğü» 
şeklinde tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — «Denizbank» yerine «Denizyol
ları ve limanları Umum müdürlüğü» konuyor. 
Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Harbin zarurî icabları dola-
yisile ciheti askeriye 46 ncı maddede gösteri
len idarelere aid yollardan bir kısmmm veya 
münferid bir nakil vasıtasının işletme işleri ge
rek kendi askerî vasıtaları, gerek bu idarelerin 
memur ve müstahdemleri vasıtasile doğrudan 
doğruya idare edilebilir. 

Ancak bu idarelerin tamamen ciheti askeri
yece vaziyed olunarak idare edilebilmesi tcra 
Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
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Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 48 — Millî Müdafaa mükellefiye

tine tâbi tutulan şirketlere aid işletme işleri, 
memurları ve müstahdemleri^ bütün nakil vası
taları ve her nevi levazım ve tesisatı ile ve hu
susî şahıslara aid vasıtalar da bütün levazım 
tesisat ve müstahdemlerile birlikte otomatik bir 
şekilde 46 ncı maddede yazılı umum müdürlük
lerin emrine girerler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Mahrukat maddelerine aid millî müdafaa 

mükellefiyeti 
MADDE 49 — Birinci maddede yazılı hal

lerde mahrukata aid madenleri işletenler aske
rî ihtiyaçları temin için yıkanmış, yıkanmamış, 
imal edilmiş ve edilmemiş veya kok halinde ve
ya her hangi bir suretle çıkarmış ve çıkarmak
ta bulunmuş oldukları mahrukat madenlerini 
ciheti askeriyenin emrine amade tutmağa ve 
madenlerini ciheti askeriye emrine işletmeğe 
mecburdurlar. 

Millî müdafaa mükellefiyetine tâbi tutulan 
mahrukat madenlerini işleten müesseselerden 
vesaiti müsaid olanlar, mahrukat madenlerini 
mükellefiyetin tatbikmı havi tebliğde gösteri
len istasyon veya limanlarda veya tahmil mev
kilerinde vagon veya vapur içinde teslim eder
ler. Vesaiti olmryanlar mahrukat madenlerini 
teslim edinceye kadar yerlerinde stok halinde 
muhafaza ederler. Bu stoklarda hâsıl olacak 
zararlar madeni işletenlere aiddir. 

Ancak ciheti askeriyenin azamî on beş gün 
içinde stok edilen mahrukat madenlerini teslim 
alması lâzımdır. Bu müddet zarfmda teslim 
alınmadığı takdirde bundan doğacak zarar ve 
ziyandan Devlet mesuldür. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen 
mahrukat madenleri - bu mükellefiyetin tatbi
ki devam ettiği müddetçe - sahibleri tarafından 
vekâletin müsaadesi olmadıkça başkalarına ve
rilemez. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen 
müesseselerin işleyebilmesi için kâfi malzeme, 
memur ve müstahdemini yok ise bunlar ciheti 
askeriyece millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile 
ayrıca temin olunabilir. 

İşletenlere yirmi dört saat evvel tebliğ edil
mek şartile henüz çıkarılmamış veya çıkarıl
makta olan maden kısımları üzerine millî mü-* 
dafaa mükellefiyeti tatbikatından tazminatsız 
vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Devlet idare ve müesseseleri
ne bağlı mahrukat madenleri hakkında 46 ve 47 
nci madde hükümlerine göre muamele olunur. 

BAŞKAN —* Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Haklarında 49 ncu madde 
mucibince millî müdafaa mükellefiyeti tatbik 
olunan mahrukat madenlerinin işletilmesi İcra 
Vekilleri Heyeti kararile kendi vasrtasile işlet
mek üzere ciheti askeriyeye bırakılabileceği gibi 
Devlet idare ve müesseselerine bağlı teşekkül
lere de devrolunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sekizinci fasıl 
Smaî müesseselere aid millî müdafaa mükel

lefiyeti 
MADDE 52 — Birinci maddede yazılı haller

de her türlü smaî müesseseleri işletenler askerî 
ihtiyaçları temin için bütün eşhas, tesisat ve ib-
tidaî maddelerile, bütün mahsul ve mamullerini 
tebliğ olunacak bir millî müdafaa mükellefiyeti 
emri üzerine ciheti askeriye emrine vermeğe ve 
işletmeğe mecbur tutulabilirler. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti ne kadar devam 
ederse etsin müesseseleri işletenler ciheti aske
riyenin müsaadesi olmadıkça mükellefiyetin tat
bik olunduğu hiç bir şevi harice veremezler. 

MÜUî Müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen mü
esseselerde istihdam vasıtalarının kifayetsizliği 
halinde bu noksan hariçten millî müdafaa mü
kellefiyeti yolu ile tedarik olunur ve şu halde 
ciheti askeriye müessesesinin tamamma veya bir 
kısmına el koyarak tamamlanan vasıtalarla iş
leteceği gibi kısmen veya tamamen başka bir 
mahalle nakil veya diğer bir istihsal için de is
timal edebilir. Ancak el koymadan evvel işle
tenler veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa 
belediye teşkilâtı olan yerlerde lâğvedilen 
muhtar ve heyeti ihtiyariye vazifelerinin ne su
retle ifa olunacağından bahis 14 - XII -1933 ta
rihli nizamnamenin 6 ncı maddesinde yazılı 
belediye memurları huzurunda müessesede mev-
cud bütün tesisat, malzeme ve mamul ve mahsul
lerin stokları bir deftere yazılarak tesbit ve ziri 
sayımda bulunanlara imza ettirilir. Bu defterin 
bir sureti mal sahibine verilir. 

Ciheti askeriye, müesseseyi, işlettiği müddetçe 
askerî işlere mâni. olmamak üzere müessese sa
hibi çalışmasına devam edebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbik olunan sınaî müesseselerle esasen ciheti 
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askeriyeye aid olan askerî müesseseler için lü
zumlu olan bütün madenler yedinci fasılda bah-
solunan mahrukat madenleri için yazıl hüküm
ler ve şartlar dahilinde millî müdafaa mükellefi
yetine tâbi tutulabilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 54 — Devlet idare ve müessesele

rine bağlı sınaî müesseseler hakkında 46 ve 47 
nci maddeler hükümlerine göre muamele olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Haklarında 52 nci madde mu
cibince millî müdafaa mükellefiyeti tatbik olu
nan smaî müesseselerin işletilmesi İcra Vekil
leri Heyeti kararile kendi vasıtasile işletmek 
üzere ciheti askeriyeye bırakılabileceği gibi 
Devlet daire ve müesseselerine bağlı teşekkülle
re de devrolunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu fasıl 
Gümrük ambarlarında ve antrepolarında, silo
larda, umumî mağazalarda ve sairede bulunan 
tüccar, mallarına millî müdafaa mükellefiyeti 

tatbiki 
MADDE 56 — Birinci maddede yazılı haller

de gümrük ambarlarında ve antrepolarında, si
lolarda, umumî mağazalarda ve sair ambar ve 
depolarda ve haklarında millî müdafaa mükelle
fiyeti tatbik olunan 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı 
müessese ve nakil vasıtalarında bulunan ticarî 
mallara doğrudan doğruya millî müdafaa mükel
lefiyeti tatbik olunabilir. 

Millî müdafaa mükellefiyeti emri, yukarıda 
yazılı yerleri idare edenlere tebliğ edilir ve 
bunlar millî müdafaa mükellefiyeti tatbiki mua
melelerinde» mal sahihlerinin kanunî mümessil
leri addolunur. Yalnız tazminatın mikdan hak-
knda tebligat ile tediyeler mal sahiblerine ya
pılır. Bu maddede yazıl ımükellefiyetlerin tatbi-
kından doğacak tazminat 58 nci maddenin hü
kümleri dairesinde millî müdafaa mükellefiyeti 
komisyonları taraf mdan takdir ettirilir. Biçilen 
kıymetin alâkalılar tarafından kabul edilmemesi 
halinde tazminat mikdan 58 nci maddede yazıl
dığı üzere sulh hâkimi veya asliye mahkemesi 
tarafından tayin olunur. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbiki, gümrük
ler, silolar, umumî mağazalar ve diğer ambar 
ve depolar idarelerini müstevdi sıfatile taahhüd-
lerinden kurtarır ve bu mallar ile olan alâkaları
na son verir. 

1939 C : 1 
Fakat bu idarelerin millî müdafaa mükellefi

yeti tatbik olunan mallar üzerindeki hak ve im
tiyazları tediye olunacak tazminata geçer. 

Gümrük, ambar ve antrepolarında millî mü
dafaa mükellefiyetine tâbi tutulan mallardan he
nüz gümrüklenmemiş olanlar için takdir edile
cek tazminat kıymeti geçemez ve bu mallar
dan gümrük resmi ve diğer teklifler almmaz. 

Triptik ve gümrük geçiş karnesile geçen ha
va ve kara nakil vasıtaları bedelleri dahi triptik 
ve karnede yazılı resim ve vergiler indirilerek 
takdir ve tayin edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Onuncu fasıl 
Ödeme işleri 

MADDE 57 — 6 nci maddenin I. II? III ve 
VII işaretli fıkralarında yazılı millî müdafaa 
mükellefiyetlerinin tatbik edildiği yerlerin mil
lî müdafaa mükellefiyeti komisyonları mümkün 
olduğu kadar kısa bir müddet içinde: 

A - Millî müdafaa mükellefiyeti emirlerinin 
birer örneğini, 

B - Bu yol ile askerî ihtiyaçları temin eden 
şahıslarm adlarını, 

C - Verilen şeyin cins ve vasfı ve nevi ve 
halitası veya yapılan hizmetin neden ibaret ol
duğunu ve mikdarlarını, 

D - Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbiki 
tarihlerini, 

E - Mal sahibleri tarafından istenilen fiat-
ları gösterir bir beyanname tanzim ederek as
kerî makama verir. 

Askerî makam I ve II nci fıkralarda yazılı 
işler ve maddeler için mahallî belediye ve tica
ret ve sanayi odalarından alınacak rayiç maz-
batalarma ve rayicin onlar tarafından tayini 
mümkün olmadığı hallerde erbabı ihtisastan 
alınacak vesikaya ve başkaca var ise mucib se-
beblere istinaden ve III ncü fıkrada yazılı mo
torlu ve motorsuz nakliye vesaiti için salahi
yetli komisyonların 36 nci ve 38 nci maddelerde 
yazıldığı veçhile tanzim edecekleri mazbataları
na göre tazminat mikdarlarını tesbit eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edimiştir. 

MADDE 58 — Askerî makam kararını üç 
gün içinde komisyona bildirir ve bu bildiriliş 
tarihinden itibaren 24 saat içinde karar alâkalı 
şahıslara tebliğ olunur. 

Alâkalılar bu tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde tesbit edilen mikdan kabul edib et
mediklerini komisyona bildirmeğe mecburdur
lar. 

Kabul edilmediği bu müddet zarfında bildi
rilmeyen mikdarlar katğileşir. Ademi kabule 
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dair olan cevablarda mucib sebebleri gösteril
melidir. Komisyon cevab üzerine tedkikatmı ya
par ve kararmı verir. Eu kararm tebliği tari
hinden itibaren alâkalı üç gün zarfmda salahi
yetli mahkemeye müracaat etmediği takdirde 
bu karar katğileşir. 

Hâkim kısa bir zaman içinde işe vaziyed ede
rek evvelâ İM tarafı uzlaştırmağa çalışır. 

İddiaları gösteren kâğıdlarm Millî müdafaa 
mükellefiyetleri komisyonuna tevdi edildiği ta
rihten itibaren üç ay geçer ve alman şey veya 
yapılan hizmet bedeli tayin edilmemiş ve alâ
kalılara bir tebliğ de yapılmamış olursa alâ
kalılar salahiyetli mahkemelere müracaat ede
bilirler. 

Her İM halde de dava basit usulü muhake
meye tâbidir. 

Bu fıkranm hükmü 11 nci maddede yazılı 
iskân ve konoklamadan doğacak zarar ve ziyan 
iddialarına da şamildir. 

Bu davalar için mahkeme harç ve masrafla
rı alınmaz. 

BAŞKAN — Mddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Mtadde kabul edilmiştir. 

MADDE 59 — Millî müdafaa mükellefiyet
leri komisyonları 58 nci maddenin ikinci fıkra
sında yazılı 15 günlük mühletin bitmesinden 
sonra alâkalıların kabulleri veya susmaları ile 
veya mahkemelerin hükümlerile katğileşen taz
minat bedellerini gösterir cedveller tanzim eder
ler. Bu cedveller mündericatı alâkalı askerî ma
kamlar tarafından sahibleri namma usulü veçhi
le tahakkuk ettirilir. Tahakkuk eden bedeller 
malsandıkları tarafından nakden tesviye olunur. 

Seferberlikte, seferberliğin hitamından iti
baren bir sene zarfmda ödenmek üzere, bu be
deller mukabilinde tesellüm tarihinden itiba
ren % 5 faize tâbi Hazine bonosu verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 60 — Bu kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
fasıllarında yazılı şirketlere ve şahıslara aid 
müesseselerin ciheti askeriye namma işletilme
sinden veya vesait, levazım, mamul ve mah
sullerine vaziyed edilmesinden doğacak tazmi
nat mikdarı askerî ve sivil azadan mürekkeb 
ve sivil aza mikdarı fazla olmak üzere teşkil 
olunacak komisyonlar tarafından takdir olu
nur. Sivil azalar alâkalı vekaletlerce askerî 
aza da Millî Müdafaa vekâletince tayin olunur
lar. Bu komisyonların azalarının adedi 3 ten 
aşağı, 7 den ziyade olamaz. Millî Müdafaa ve
kâleti komisyonunun vazifelerini ve nerede top
lanacağını tayin eder. 

Bu hallerde de 58 nci madde hükmü cereyan 
eder. Katğileşen tazminat bedelleri 59 ncu mad
dede yazılı olduğu gibi tahakkuk ve tediye etti
rilir, 

1939 C : 1 
I Bu kabîl müesseselerin idare masrafları bo-" 

noya raptedilmeden tediye edilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 61 — Millî müdafaa mükellefiyeti 

tatbik edilen demiryolları ile deniz, göl, kanal, 
nehir hava kıtalarında ticarî nakliyatın ve 
limanlarda ticarî işlerin kesilmesi halinde Dev
letten bir gûna tazminat istenemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

On birinci fasü 
Manevralar ve atışlar hakkındaki umumî 

hükümler 
MADDE 62 — I - Manevralar dolayısile vu

kua gelen zarar ve hasarlar Devlet tarafından 
tazmin olunur. 

I II - Bu zararlar hak sahibleri tarafından kıta
ların geçtiği günü takib eden beş gün içinde 
millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarına 
bildirilir. Bu komisyon bu gibi müracaatları 
taallûku olan kıta komutanlarına tebliğ eder. 
Beş gün zarfmda mazeretsiz müracaat etmeyen
ler, haklarını ıskat etmiş olurlar. 

Manevrayı yapan krtalarm komutanına bağ
lı bir komisyon zarar ika edildiğinden bahsile 
vukubulan müracaatları tedkik ve zarar mik-
darmı tesbit eder. Alakadarlarca kabul edilmesi 
halinde bu mikdarlar derhal ödenir. 

III - Şikâyetçi, komisyonun tesbit ettiği mik
darı kabul etmezse keyfiyet 58 nci madde hü
kümlerine göre halledilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 63 — Sahibli arazide atış yapılma
sı esnasında ika edilen maddî zararlar ve atış 
dolayısile sahihlerinin istifadeleri menedilmek 
suretile vukua getirilen mahrumiyetler Devlet 
tarafından tazmin olunur. 

Bu zararların tesbit ve tazmini 62 nci mad
denin II ve III işaretli fıkralarında yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

On ikinci fasıl 
Cezaî hükümler 

MADDE 64 — Millî müdafaa mükellefiye
tine tâbi tutulan mallarmı mevcud olmasma 
rağmen vermeyenlerden bu mallar zorla almır 
ve haklarında bir aya kadar hapis veya beş 
liradan yüz liraya kadar ağn* para cezası hük-
molunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 65 — Bu kanun mucibince salâhi-
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yettar makamlara bildirmeğe mecbur oldukları 
hususatı suiniyetle yanlış olarak bildirenler hak
larında bir haftadan bir aya kadar hapis veya 
on liradan yüz liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 66 —- Şahsan millî müdafaa mükel
lefiyetine tâbi tutulan kimselerle bu kanunun 
6, 7 ve 8 nci fasıllarında yazılı müesseselerde 
müstahdem bulunmaları dolayısile askerlik ka
nunu mucibince tecil edilmiş olanlar hizmet ye
rini terkedecek olurlarsa askerî mahkemelerce 
bir aydan beş seneye kadar hapis cezasile ceza
landırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 67 — 27 nci maddede yazılı mec
buriyetlere riayet etmeyenler beş liradan yüz li
raya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 68 — Kanunun birinci maddesinde 
yazdı hallerde millî müdafaa mükellefiyetine 
tâbi tutulduğu sahihlerine tebliğ edilen her tür
lü nakil ve cer vasıtalarını, kabul edilebilir bir 
sebebe dayanmıyarak millî müdafaa mükellefi
yeti komisyonunun tayin ettiği müddet zarfmda 
bildirdiği yerde bulundurmayanlar mükellefiye
te tâbi tutulan nakil vasrtasmm krymetine göre 
beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para ce
zasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 69 — Millî Müdafaa mükellefiyeti
ne tâbi tutulan madenleri işletenler mükellefi
yet emrini suiniyetle yapmadıkları takdirde bir 
aydan bir seneye kadar hapis veya yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırı
lırlar. 

Millî Müdafaa mükellefiyetinin tatbikmdan 
sonra çıkarmış oldukları madenleri ciheti aske
riyenin müsaadesi olmaksızın başkalarına ver
miş olanlardan bu madenlerin piyasa kıymetleri
nin iki misli ağır para cezası almrr ve bu çıkarıl
mış madenler kimin elinde olursa olsun müsade
re olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 70 — Millî müdafaa mükellefiyetine 
tabi tutulan smaî müesseselerin sahibleri veya 
işletenleri mükellefiyet emrini suiniyetle yap
madıkları takdirde bir aydan bir seneye kadar 
hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılırlar. 

Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbikmdan 

sonra ciheti askeriyenin müsaadesi olmaksızın 
başkalarına mamul veya mahsul verenlerden 
verdikleri mamul ve mahsullerin piyasa kıyme
tinin iki misli ağır para cezası almrr ve bu 
mamul ve mahsuller kimin elinde olursa olsun 
nıüsadeer olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 71 — Manevralarda atış yapılan 
ve hususî işaret ve alâmetlerle girilmesi yasak 
edilen yerlere girenler ve bu mahallere hayvan 
sokanlar 50 liraya kadar hafif para cezasile ce
zalandırılırlar ve zararlarını tazmin ettirmek 
hakkından mahrum olurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 72 — Bu kanunla kendisine veri
len vazife ve salâhiyeti suiistimal eden veya 
millî müdafaa mükellefiyeti yolile alınan her 
hangi bir şeye veya yapılan her hangi bir hiz
mete karşı makbuz vermeyen askerî şahıslar 
hazarda askerî ceza kanununun 115 nci ve se
ferberlikte 61 nci maddesine göre cezalandırı
lırlar. 

Salâhiyet ve mezuniyeti olmadığı halde her 
hangi bir millî müdafaa mükellefiyeti muame
lesi yapan askerî şahıslar askerî ceza kanunu
nun 123 ncü maddesi mucibince ceza görürler. 

Her iki halde de alâkalılar istirdad veya 
tazminat taleb edebilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 73 — Bu kanunun tatbiki esnasın

da ciheti askeriyece yapılacak bütün tebligat, 
kanunda başka merci gösterilmemesi halinde, 
doğrudan doğruya her mahallin en büyük mül
kiye memuruna yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 74 — Yabancı Devletlerin sefaret
hane ve konsoloshanelerile bunlara ve diploma
si memurlarına, siyasî murahhaslara ve konso
loslara aid eşya, nakil vasıtaları ve sair madde
ler mütekabiliyet şartile bu kanun hükümlerin
den müstesnadır. Yabancı Devletlerin fahrî 
konsoloslarına aid olan binaların, konsolosluk 
işlerini ifaya tahsis edilmemiş bulunan kısmı 
ile ticaret malları bu istisnaya dahil değildir. 

Bu hususlarda daha müsaid bulunan muahe
de ve mukavelenameler hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 75 — Bu kanunun tatbiki tarzı 
neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında tan
zim olunacak bir nizamname ile tesbit olunur, 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 76 — 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı 

müesseseler ve emvali ile 9 ncu fasılda yazılı 
eşyadan millî müdafaa mükellefiyeti tatbik 
edilenlere el koymadan evvel buraları işleten
ler veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa 
belediye teşkilâtı olan yerlerde 14 - XII -1933 
tarihli nizamnamenin 6 nci maddesinde yazılı 
belediye memurları huzurunda mevcud tesisat, 
malzeme ve mamul ve mahsuller bir deftere ya
zılarak tesbit ve ziri sayımda bulunanlara imza 
ettirilir. 

Bunun bir sureti komisyona, bir sureti de 
alâkalıya verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Efendim; 
müsaadenizle encümenden bir sual soruyorum. 

Belediye nizamnamesinin falan maddesini 
kanunumuzun bir maddesine geçiriyoruz. Bu 
nizamnamenin maddesine göre hareket edilmesi
ni emrediyoruz. Bu, kanun tedvini bakımından 
doğru mudur? Yukarıda da böyle bir madde 
geçti, dikkat edemedim. Aflarını rica ederim. 

MUHTELİT E. M. M. FUAD SİRMEN (Ri
ze) — Bu maddede, yapılacak muamelenin ko
misyonlar huzurunda yapılacağı gösteriliyor. 
Malûmu âlinizdir ki, maddenin içinde zikredilen 
nizamnamede, muhtarlıklar lâğvedildikten sonra 
şehir hududlan dahilinde bu işlerin kimler tara
fından görüleceğine dair çıkan nizamnamedir. 
O nizamnamede muhtarlık vazifesini görecek be
lediye memurlarının kimler olacağı tasrih edil
miştir. Biz diyoruz ki, şu belediye memurları 
huzurunda yapılacaktır. Yoksa nizamnamenin 
her hangi bir maddesini alıb da onun hükümle
rini kanuna bağlamak vaziyeti yoktur. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Elimizdeki 
kanunu her hangi bir nizamnamenin bir madde
sine bağlamak her halde mahzurlu bir kayid 
olsa gerektir. O nizamnameyi kanunlaştırmak 
demektir. Nizamnameler müesseseler tarafından 
zaman zaman yapılır ve değiştirilir. Binaen
aleyh encümen neyi kasdediyorsa buraya yaz-
saydı daha esaslı bir iş yapmış olurdu. Onun için 
gerek bu maddenin ve gerek yukarıda kabul 
ettiğimiz maddenin bu suretle tadil edilmesini 
rica edeceğim. Geçen madde için, ikinci müza
keresinde, tadil teklifi vereceğim. Fakat bunu 
şimdi tadil etmelerini rica ediyorum. 

MUHTELİT E. M. M. FUAD SİRMEN (Ri
ze) — Meseleyi demincek lâyikile tavzih edeme
diğim anlaşılıyor. Buyurdukları gibi, nizamna
me ile tesbit edilen bir hükmü kanunlaştırmak 
vaziyetinde değiliz. Kanun diyor ki; muhtarlık 
ilga edildi. 

Bunlarm vazifelerini kim görecek. Bunun 
kimler tarafından ifa edileceği bir nizamname-
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ye bırakılmıştır. O kanunun bu emrine müsteai-
den şimdi bu kanunda zikredilen nizamname 
denilmiş ve o vazifelerin belediye memurların
dan kimler tarafından ifa edileceği gösteril
miştir. Böyle yapmakla ne kanunu nizamlaştav 
mis oluyoruz, nede nizamnameyi kanunlaştır-
mış bulunuyoruz. Biliyoruz M yapılacak olan 
şu muamele şu kimseler huzurunda olacaktır. 
Tanzim edilen nizamnamede, onun vazifesini 
görecek olan belediye memuru diyoruz. Bilmi
yorum burada düzeltilmesi icabeden bir vazi
yet var mıdır? Zannederim ki bu izahatımdan 
Sonra Şükrü Koçak arkadaşım da tatmin edil
miş olacaklardır. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Eğer nizam
name, Meclisi âliden geçmiş olsaydı, tabiî ka
nun mahiyetini iktisab ederdi. Fakat o nizam
nameden haberdar olmadığımız için, maddeleri
nin neden ibaret olduğunu bilmediğimiz için 
şimdi burada zikretmek bendenizce doğru de
ğildir. Bunlar mademki belediye memurlarıdır, 
burada belediye memurları huzurunda yapılır 
demek daha doğru olur. Burada doğrudan doğ
ruya kayid edilmesi daha eyi olur ve o nizam
nameyi kanunlaştırmamış oluruz. Yarın nizam
name değişecek olursa nasıl olacaktır? Kanun 
o vazifeyi kime tevdi ediyorsa o vazifeyi tevdi 
ettiği memuriyeti burada zikretmek bu kanunu 
ikmal eder, kanaatmdayrm. Her halde arkada
şım da bunda İsrar etmezler. 

MUHTELİT En. M. M. FUAD SÜRMEN 
(Rize) — Bunda İsrar edilecek bir şey olmadı
ğı gibi tereddüdlerine de mahal olmadığı ka
naatmdayrm. Muhtarlığı ilga eden kanun, muh
tarlığa aid vazifelerin kimler tarafından yapı
lacağını tasrih etmemiştir. Bunun hangi beledi
ye memuru tarafından yapılacağını nizamname
ye bırakmıştır, o kanun mucibince nizamname 
bunu tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh bizim huzurlarında yapılması
nı istediğimiz bu muamelenin belediye memur
ları tarafından yapılması işini o nizamnameye 
bırakmıştır, o tayin edecektir. Binaenaleyh bu 
suretle atıf da bir zaruret vardır. 

Sonra buyurdular ki; kanundaki bu hükmün 
daha az kuvvetli olmaması için bunun nizamna
meye bırakılması doğru değildir. Halbuki biz 
burada nizamname kaydmı koymakla kanunu 
takyid gibi bir şey yapmış olmuyoruz, böyle bir 
şey yoktur. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Şimdiye ka
dar Meclisten çıkan kanunların hangisinde, filan 
nizamnamenin, filân nizamnamenin ahkâmma 
göre diye kayid konulmuştur? Arkadaşımız böyle 
bir misal gösterebilirler mi? Binaenaleyh ka
nun tedvin itibarile yanlıştır, tashih edilmesi 
lâzımdır. 

MKJHTELÎT E. M. M. FUAD SÎMEN 
(Rize) — Demin de arzettim. Encümenimizin bu, 
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hususta bir ısran yoktur. Yalnız Şükrü Koçak ' 
arkadaşımızın ısran üzerine tebarüz ettirmek is- | 
tiyorum ki, kanunun bir hükmünü bir nizam- ! 
nameye bağlıyor değiliz. Şu muamele şu kim- \ 
selerin huzurile yapılır diyoruz, o kimselerin 
kim olacağım da o nizamname tayin ediyor. 
Binaenealeyh, bağlama vaziyeti yoktur ve böy
le bir kanun B. M. Meclisinden ne bu gün çıkar, 
ne yarm çıkar ve ne de şimdiye kadar çıkmıştır. 
Bendeniz biraz da hukukçu olmak itibarile bunu 
teslim mevkiindeyim. Fakat galiba anlatamıyo
rum. Tekrar tekrar ayni izahatı vermek mec- | 
buriyetinde kalıyorum. ! 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — I 
Muhtarlık vazifesini yapan belediye memur

ları dersek mesele hallolunur. (Çok güzel ses
leri). 

MKJHTELÎT E. M. M. FUAD SÎMEN 
(Rize) — Neye istinaden belediye memurlan 
muhtarlık vazifesi yapıyor. Burada yazılmış
tır. Binaenaleyh, ismail Kemal arkadaşımızın 
teklifini Encümen de kabul eder. I 

Eğer bu kabul edilirse geçmiş bir İM madde- | 
de bunu tashih etmek lâzım gelecektir. (Onu 
da tashih ederiz sesleri). 

BAŞKAN — Maddede « Belediye teşkilâtı 
olan yerlerde 14 - XII -1933 tarihli nizamname
nin 6 ncı maddesinde yazılı belediye memurla- I 
n » yerine « muhtarlık vazifesi gören belediye I 
memurları » cümlesinin konmasını encümen ka
bul ediyor. Yukarıda 52 nci maddede de ayni 
tabir geçmiştir, onu da bu şekilde düzeltiyoruz. 

Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Kabul edilmiş maddeler tekrar reye konabi
lir mi? 

BAŞKAN — Maddeleri reye koymuyorum. 
Ufak bir fıkra ilavesidir. Kanunun heyeti umu-
miyesi tekrar reye arzedilecektir. I 

MADDE 77 — Aşağıda yazılı kanunlar kal
dırılmıştır : 

I - 28 ağustos 1305 tarihli vesaiti nakliyei 
askeriye kanunu, 

II - 28 ağustos 1305 tarihli vesaiti nakliyei 
askeriye kanununa müzeyyel 29 eylül 1327 ve 
14 şubat 1327,11 teşrinievvel 1333 tarihli kanun
lar, 

III - 872 numaralı ve 30 mayıs 1926 tarihli 
kanun, 

IV - Tedariki vesaiti nakliye komisyonları 
nm sureti teşekkülü hakkında 1506 numaralı ve 
2 haziran 1929 tarihli kanun, 

V - Tekâlifi harbiyenin sureti tarhı hakkında 
14 temmuz 1330 tarihli kanun ile buna müzeyyel 
8 nisan 1334 tarihli kanun. 

VI - Seferberlikte vaziyed edilecek emakin 
ve mebani hakkında 7 mart 1332 tarihli kanun, 

VII - Vesaiti nakliyei bahriyenin sureti te
dariki hakkında 12 mart 1332 tarihli kanun, 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MSADJJE 79 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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İstiklâl harbi malûllerine verilecek 8700 liralık para mükâfatı hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 

Aaa adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 305 

Kabul edenler : 305 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 117 
Münhaller : 1 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak * 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara, 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıhj 

Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Ref et Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankın 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya '"** v 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü BeMt 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak f 
Istamat özdamar ş 

İzzet Arakan 
Osman Işm 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Gimun 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
fîdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya/ Zarbun 

İçel 
Gl. Cemal Mersinli 

Hüsnü özdamar 
Mükerrem, Unsal 

İstanbul 
Ahmed Hiamdi Deniz-
men 
Ahmed i Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faflrihe öpnpı 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli öğel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Ra'hmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Knrs 
Esad özoğtız 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Eıztldoğan 
Ömer Künta!y 
Şerafettin Karacan 
Zihni Ortw*ı 

Kastamonu 
Abidin Biakaya 
Dr. Tevfik Aalan 
Jlaoer Dicle 

Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşoıoğlu 
Reşid özsoy 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettm Denker 
Dr. Fuaıd Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Kenya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer» Göker 
Ali Rıza Türel 
Das, Osman Şevki Ulu
dağ 
Gaûip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Ceb«*>y 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusun 
Şevki Ergpn 

Tevfik FitafcJâdajv 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Beaim Atalay 
Dr. Ali Süha Belilbms* 
Muhlis Erkman 
Mustafa Bacak 

Reeeb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Memed Şe\ket özpazar-

Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Mamş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgöffen 
Hasan Menememeioğlu 
irfan Ferid Alpay» 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabe* 
Sadullah Güney 

Mus. 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Cavid Oral 
Dr. Rasim FerâJ Taday 
Faik Soyla 
Halid Mengi 
Naım Erem 

Ordu. 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâmi 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörükar 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Orugoğlu 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ. 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
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Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna-
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 

Afyon Karakışa* 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Ağrı 
îhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Palih Rıfkı Atay 
îsmet tnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Mümtaz Kaynak 
Nazmı Topeoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım özaîp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu . 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Bursa 
Muhittin Bafra Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Sırrı Day 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem. 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Sami îşbay 

Van 
Hakkı Ungan 

tbrahim Arvate 
Münib Boya 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
tsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Eskişehir 
fusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdürrahman Me
lek (M.) 

Giresun 
Gl. thsan Sökmen 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 

Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

lzmûr 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklr (M.) 

Kastamonu 
Hüsnü Açıkgöz 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Tbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
tbra'him 'Eteni Bozkurt 
Mustâfa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Naim Hazim Onat 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcr 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Memed Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni E rem» 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyrası 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
[Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
ismail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 
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Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

î : 23 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Nâzım Poroy 

7-6-1939 C : 1 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 

»&<i 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı:43 
Konyanın Hasandede mescid mahallesinden Mustafa kızı 
Huriye Senelin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye^encümeni mazbatası (3/28) 

22 - Yi - 1938 
T. G. 

Başvekâlet 
Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 

Sayı: 6/4869 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

öldürmek ve saireden suçlu Konyanın Hasan Dede Mescid mahallesinden 1325 doğumlu Mustafa 
kızı ve Memed Ali karısı Huriye Senelin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Konya Ağır ceza 
mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğin
den 18 - VI - 1938 tarihli ve Ceza İş. U. Md: 291/169 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid 
evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Ba/yar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/28 
Karar No. 13 

11 -V - 1939 

Yükse kReisliğe 

Konyanın Hacı Yusuf Mescid mahallesinden 
Topal Ömer karısı Fatmayı öldürmeğe teşebbüs 
etmekten ve Fatmanm kızı sekiz yaşındaki Mü-
yaseyi taammüdle öldürmekten suçlu Konyanm 
Hasandede Mescid mahallesinden Mehmed Ali 
karısı ve Mustafa kızı 1325 doğumlu Huriye Se
nelin ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkmda Kon
ya ağrr ceza mahkemesince verilen kararın Tem
yiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdikma 
dair olan 12 - IV -1938 tarih ve 1571/1302 sayı
lı ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 22 - VI -1938 tarih ve 4/4869 sa
yılı tezkeresile Adliye encümenine havale edil
mekle mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik 
olundu. 

Huriye Senelin bir gece Fatmanm evini aça
rak eşyalarını çalmak istemişse de Fatmanm gü
rültüsü üzerine eşya dolu çuvalı bıraktığı, bu hâ

disenin köyde suyu bulması üzerine daha evvel 
Kel Memedle olan gayrimeşru münasebeti dedi
kodusunun da Fatma tarafından çıkarıldığına 
kani bulunan Huriye Senelin beraber ayrık top
lamağa gittikleri bir gün yükünü arkasma şe
lek y*apma bahanesile ipi boynuna geçirerek 
boğdu zannı ile Fatmayı bırakarak köye yalnız 
döndüğü, Fatmanm kızı Müyasenin anasmı ara
ması üzerine suçun meydana çıkmaması için ço
cuğu boğub öldürdükten sonra bir kuyuya attığı 
ve ertesi günü tarlaya gidince Fatmanm daha 
ölmediğini görerek onu da yakında bulunan bir 
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başak kuyuya atmışsa da kadmm yine ölmeye
rek civarda çalışan Mremid ameleleri tarafından 
kurtarıldığı ve Huriye Senelin sabit görülen bu 
suçlarından dolayı ölüm cezasma mahkûmedildi-
ği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Huriye Senele 
hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini ve 
hafifleştirilmesini icab eden bir sebeb görüle
mediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanm inf azma karar ve
rilmesi hususunun Umumî heyetin tasvibine arzı
na Encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli . Rize 
Münir Çağıl Salâh Targı Fuad Sirmen 

Antalya Balıkesir 
Numan Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bingöl Erzincan Kastamonu 
Feridun Fikri A. Fırat Abidin Binkaya 

Kayseri Kayseri Konya 
R. özsoy Suad Ürgüblü G. GüUekin 

Trabzon Zonguldak 
F. A. Barutçu Şinasi Devrin 

»m<* 

(S. Sayısı : 43 ) 



S. Sayısı: 44 
Vezirköprünün Taşkale mahallesinde mukim kara Memed-
oğullarından Cemal Sakarın ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/47) 

T. C. 
Başvekâlet 15-11-1939 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 4/1002 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam Öldürmek maddesinden suçlu Alioğlu 1329 doğumlu Cemal Sakanın ölüm cezasına çarp

tırılması hakkında Vezirköprü Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesi ile Ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı mad
desi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 11 - II - 1939 tarihli ve Ceza îş U. Md: 
41/16 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâmlar ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil. 

Dr, E. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/47 
Karar No. 10 

11-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

* Güdek Hasanı taammüdle öldürmekten suçlu 
Vezirköprünün Taşkale mahallesinden Kara Me-
medoğullarmdan Alioğlu 1329 doğumlu Cemal 
Sakarın ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Vezirköprü ağır ceza mahkemesince verilen ka
rarın tasdikma dair Temyiz mahkemesi ceza 
umumî heyetinden sadır olan 9 - I - 1939 tarih 
ve 374/26/12 sayılı ilâm müteakib kanunî mua
melenin ifası için Başvekâletin 5 - II - 1939 ta
rih ve 4/1002 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dos
yası tedMk olundu : 

Maktulün karısile gayrimeşru münasebeti 
olan mahkûm Cemalin ayrıca köy bekçisi ol

duğu halde ücretini vermeyen Hasana karşı bes
lediği kin ve husumet saikasile derede pusu ku
rarak kasabaya gitmek üzere evinden çıkan 
Güdek Hasanı mavzer tüf eğile kalbinden yarala-
yıb taammüdle öldürdüğü sabit görülerek ölüm 
cezasma mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Cemal Sakara 
hükmedilen ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve 
değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görüleme
diğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince cezanm infazına karar ve
rilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine ar
zına Encümence ittifakla karar verilmiştir. 



Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Bize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad S irmen 

Balıkesir T»J__SI 
O. Niyazi Burcu 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Antalya Erzincan kayseri 
Numan Aksoy A. Fırat R. Özsoy 

Kayseri Kastamonu 
Suad H. Ürgüplü Ahidin Binka,ya 
Konya Zonguldak Trabzon 

G. Gültekin Şinasi Devrin F. A. Barutçu 

mmm ı» 
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S. Sayısı: 56 
Bergamanın Arif bey mahallesinden Şerif oğlu Ali Ürkmezin 
olum cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/16) 

T. C. 
Başvekâlet 17 - X - 1938 

Yazı îş. Da. Mü. 
Sayı : 4/7745 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Şerif oğlu 1327 doğumlu Ali Ürkmezin ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Bergama Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti umu-
miyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî mera
simi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 14 - X - 1938 tarihli ve Ceza îş. U. Md: 418/226 sayılı 
tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/16 
Karar No. 18 

16 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ramazan kızı Ayşeyi cebren kaçırmaktan 
ve mâni olmak isteyen babası Ramazanı öldür
mekten suçlu Bergamalını Arifbey mahallesin
den Şerifoğlu 1327 doğumlu Ali Ürkmezin ölüm 
cezasma mahkûmiyeti hakkında Bergama ağır 
ceza mahkemesince verilen kararm tasdikine 

dair Temyiz mahkemesi ceza umumî heyetinden 
sadır olan 19 - IX -1938 tarih ve 379/272 sayılı 
ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 17 - X -1938 tarih ve V?745 sayılı 
tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle 
mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik olundu. 

Zabıtnameler münderecatına göre Ali Ürk-
mez, Halil ve Zeynullah isimli iki arkadaşile bir
likte geceleyin Ramazanın evine girerek kızı 
Ayşeyi cebren kaçırmış ve Ayşenin bağırması 

üzerine kızmı kurtarmağa koşan Ramazanı bı
çakla boğazından yaralamak suretile öldürmüş
tür. 

Kaçırmak fiilinden dolayı Halil ve Zeynul-
lanm ve Ayşenin cebren ırzına geçmek suçun
dan dolayı da ayrıca Halilin cezalandırılmış ol
dukları ve bu suçun vukuunu kolaylaştırmak 
için Ramazanı öldüren AH Ürkmezin de ölüm 
cezasma mahkûm edildiği anlaşılmış ve Ali 
Ürkmeze hükmedilen ölüm cezasının değiştiril
mesini ve hafifleştirilmesini icab eden bir sebeb 
görülememiş olduğundan Teşkilâtı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanm 
infazma karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine arzma Encümence ittifakla ka
rar verilmiştir, 
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Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. M. M. 
Çorum Kocaeli 

Münir Çağû Salâh Tarğ% 
Antalya Balıkesir 
Numan O. Niyazi Burcu 

Mardin Kayseri Konya 
Kâtib JüT. Menemencioğlu 8. H. "Ürgüplü G. Gültekin 

Rize Rize Sinob Trabzon 
F. Sirmen Saim Ali C. Atay F. A. Barutçu 

Bingöl Zonguldak 
F. Fikri "•' Şinasi Devrin 

»m<i 
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S; Sayısı :91 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanlan işletme umum mü
dürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair kanun lâyihası ve 

Nafia, İktısad ve Bütçe encümenleri mazbataları (1116) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalkarlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2260 ' ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları İşletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 
dair Muhabere ve Münakale vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - IV - 1939 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. it. Saydam 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Münakalât vekâletinin ihdasile beraber bir vekâlet idaresinde toplanan bilûmum kara, deniz ve 
hava münakalâtının yekdiğerile hemahnek bir surette idaresi ve bunun için de bu üç muhtelif mü
nakale branşmdaki Devlete aid işletme anasırının idare sistemlerinin tevhidi ilk safta gelen bir ihti
yaç olarak mütalea edilmiştir. Bu itibarladır ki deniz münakalâtının Devlete aid yagâne işletme un
suru olan (Denizbank) bünyesinin de tedrici hamlelerle daha normal bir inkişaf göstermiş olan ka
ra ve hava münakalâtı işletme unsurlarının bünyelerine benzetilmesi esası bu sahada tedkik mevzuunu 
teşkil etmiştir; 1933 senesinden beri Cumhuriyet idaresinin mahsus bir ihtimamla ve mühim malî 
fedakârlıkla ele alarak teşiklâtlandrrmağa başladığı deniz münakalât unsurlarının 1936 senesi 
nihayetlerinde arzettiği dağınık manzara bunların daha verimli çalışabilecek ve daha seri bir in
kişafa doğru yürüyebilecek daha mütekâmil bir şekle iğraf edilmelerine ihtiyaç göstermişti. 
Bu ihtiyaca binaen bazılarının işletme karakterlerindeki yakınlık ve gelir bakımından yekdiğerini 
koruyabilmeleri ihtiyacı ve böyle bir tevhidin idare masraflarında da bir tasarrufa müncer 
olabileceği göz önüne alınarak muhtelif deniz teşebbüslerinin cümlesinin bir idare altında toplan
ması kararile 27 - XII - 1937 tarih ve 3295 numaralı kanunla (Denizbank) teşkil olunmuştu. Bu 
tek idarenin bünyesinde topladığı teşebbüslerin gittikçe hem aded itibarile çoğalması hem de faali
yet sahalarının genişlemesi, diğer taraftan da bünyeye giren işletme karakterlerini yekdiğerinden 
bariz bir surette ayıran hususiyetler ve bunlara munzam olarak ayni idarenin bankacılık gibi vasi 
ve işletmecilikten tamamen başka bir faaliyet mevzuunu üzerine almış bulunması gibi esbab ve ava-
mil bir buçuk seneye yakın bir faaliyet devresi sonunda (Denizbank) in verim ve inkişaf bakım
larından kendisinden beklenen neticeleri veremiyeceğini göstermiştir. 

Tedkikatın vardığı bu netice; yukarıda da arzedildiği veçhile Devlet deniz münakalât teşebbüs
lerinin bünyesinde toplanan bu teşekkülün de şimdiye kadar kendisinedn daha müsaid neticeler 
elde edilmiş olan Devlet demiryolları idaresinin teşkilât tarzına uygun esaslarda hükmî şahsiyeti 
haiz iki idareye ayrılması kararında saik olmuş ve bu suretle (Devlet denizyolları ve Devlet li
manları işletme umum müdürlükleri) teşkiline dair olan kanun lâyihası hazırlanarak sunulmuştur. 

Denizbankm bünyesine dahil teşebbüsler mahiyetleri itibarile biri (gemi işletmeciliği) diğeri de 
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(liman işletmeciliği) gibi iki ana işletme karakterine ayrılmaktadırlar, tki hükmî şahsiyet teşkili de 
bu esasa istinad ettirilmiştir. Yine Denizbank bünyesine dahil bulunan tâli teşebüsler de, bu ana 
karakterlere yakınlıkları derecesine göre, iki gruptan birisine bağlanmışlardır. Bununla beraber her 
iki .hükmî şahsiyetin bünyesine ilhak edilen muhtelif teşebüslerin işletilmesinde atiyen görülebile
cek her hangi bir tedahülü önleyebilmek maksadile de her hangi bir veya bir kaç teşebbüsün iki 
hükmî şahsiyetin birinden diğerine devri salâhiyeti lâyihada derpiş edilmiş bulunmaktadır. Taksim 
esasında her iki hükmî şahsiyetin iktisab etmeleri icab eden malî kabiliyetlerinde de uhdelerine 
tevdi edilen vecibelere göre bir tevazün tesisi göz önünde bulundurulmuştur. 

iki hükınî şahsiyetin mülhak bütçeli bir Devlet işletme idaresi şeklinde kurulması müessir bir 
emri murakabenin tesisindeki zaruret ve ayni vekâlet bünyesine giren diğer kara ve hava müna
kalâtı teşekküllerinin faydası şimdiye kadar bittecrübe mütebariz teşekkül tarzlarına intibaktaki 
mecburiyet itibarile varestei tavzihtir. Bu itibarladır ki Devlet demiryolları için halen meri bulunan 
ahkâm sureti umumiyede bu lâyihada yer almış bulunmaktadır. 

Denizbankın iki hükmî şahsiyete intikalinde hizmetlerin inkıtaa uğramamasını ve inkisam ve 
tasfiyenin arızasız cereyanını temin decek hükümler de ayrıca derpiş edilmiştir. 

Denizbank tekaüd sandığının unvan değiştirmek suretile faaliyetini aynen idame ve memurla
rın bu sandıktaki mükteseb haklarını muhafaza ve intikal dolayısile açıkta kalmak ihtimali bulunan 
memurların hukukunu siyan et hususları da lâyihaya dercedilen ayrı hükümlerle tahtı temine alın
mış bulunmaktadır. 

Maliye vekâletinin kamın lâyihasında yaptığı tadilâtın esbabı mueibesi 

Münakalât vekâletince hazırlanan (Deıvlet denizyolları ve Devlet limanları işletme umum mü
dürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair olan) kanun lâyihası ve mucib sebebleri tedkik edildi. 

1 — Muhasebei umumiye kanununun 134 ncü maddesi mucibince, bilûmum nakid mu h asitlerinin 
Maliye vekili tarafından tayin edilmesi icab etmekte olub esasen Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü ile Devlet demiryolları ve Hava yolları işletme umum müdürlüğü gibi mülhak bütçeli 
idarelerin muhasebe müdürlerinin vekâletimce tayin edilecekleri hakkında mezkûr idareler teşkilât 
kanunlarile, ayrıca hüküm dahi sevkedilmiş olmasına göre, yeniden kurulacak ve mülhak bütçe ile 
idare edilecek olan Devlet denizyolları ve Devlet limanlan işletme umum müdürlükleri muhasebe 
müdürlerinin vekâletimce tayinleri hakkında lâyihanın beşinci maddesine bir hüküm konulması 
zarurî görülmektedir. 

2 — Projenin sekizinci maddesinin ilk frkrasında : Umum müdürlüklerinin dahilî muamelelerinin 
damga resminden muaf olduğu yazılıdır. 

Gerek resmî gerek hususî daire ve müesseselerin dahil muamelelerine müteallik bilûmum evrakı 
damga resmi kanununun mevzuu haricinde bulunduğundan resme tâbi tutulmamaktadır. Bu itibar
la hakikatte her hangi bir muafiyet hükmü tesis etmeyen ve ileride karışıklığı mucib olabilecek olan 
bu fıkranın çıkarılması muvafık olur. 

3 — Lâyihanın 21 nci maddesinde; senesi geçtikten sonra üç sene içinde tahakkuk eden borçla
rın tahakkuk ettiği senenin bütçesine masraf kaydedilerek tediye edileceği hükmü konulmuştur. Bu 
maddenin (Umum müdürlüklerin senei maliye nihayetinde kalan borçları için muhasebei umumiye 
kanunu ile umum muvazeneye dahil dairelerin borçlan hakkında mevzu hükümler tatbik olunur) şek
linde tadili icab etmektedir. 

4 — Lâyihanın muvakkat 4 ncü maddesinde, Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü ile Dev
let limanlan işletme umum müdürlüğünün vazifeye başladığı tarihten itibaren 1939 takvim senesine 
aid ilk teşekkül bütçe ve kadrolarının Münakalât vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 
tasdikile tatbik mevkiine konulacağı yazılıdır. 

Umum müdürlüklerin hesab senesinin takvim senesi olduğu hakkında lâyihanın 19 ncu maddesine 
konulan hüküm Münakalât vekâletile mutabık kalınarak lâyihadan çtkarılmış umum müdürlüklerin 
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hesab senelerinin malî sene olması esası kabul edilmiştir. 
Bu sebeble muvakkat dördüncü maddedeki bu hükmün kanunun meriyetinden itibaren 31 mayıs 

1939 tarihine kadar hasredilmesi ve yeni umum müdürlüklerin 1939 malî yılma aid bütçe ve kadro
ların bu müddet içinde Büyük Millet Meclisince tedkik ve tasdikile 1* haziran 1939 tarihinden itiba
ren meriyete konulmasında katî zaruret vardır. 

Binaenaleyh muvakkat dördüncü maddenin (Devlet denizyolları ve Devlet limanlan İşletme 
umum müdürlüklerinin vazifeye başladıkları tarihden itibaren 31 mayıs 1939 tarihine kadar olan 
bütçe ve kadrolan Münakalât vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin tasdikile tatbik mevkiine 
konulur) şeklinde tadili lüzumlu görülmektedir. 

Bu takdirde muvakkat beşinci maddenin de ona göre tanzimi icab etmektedir. 
5 — 3295 sayılı Denizbank 'kanununun 8 nci maddesinde Denizbankın, Hükümetin teklifi ve 

Umumî Heyetin karan ile 15 seneye kadar vadeli istikrazlar yapabileceği yazılıdır. Denizbank bu 
hükme istinaden bono çıkarmıştır. Fevkalâde ve zarurî masrafları karşılamak üzere ihraç edilmiş 
olan bu bonoların. Denizbankın ilgasından sonra derhal itfası mümkün olmıyacağına binaen bu hu
susta lâyihaya bir hüküm konulması zaruridir. 

Binaenaleyh Devlet denizyollan ve Devlet limanları işletme umum müdürlükleri Münakalât ve
killiğinin teklifi ve îcra Vekilleri Heyetinin kararile 15 seneye kadar vadeli istikrazlar yapabilir. 
Bunların mecmuu bu umum müdürlüklerin her birinin bu kanunun 15 nci maddesi mucibince teşek
kül edecek sermayesinin bir mislini tecavüz edemez. Maliye vekâleti bu umum müdürlüklerin akdede
ceği istikrazlara kefalete mezundur. Şeklinde projeye bir madde ilâvesi lâzımdır. 

Yukarıda arzolunanlar müstesna olmak üzere lâyihanın diğer kısımları üzerinde Münakalât ve-
kâletile mutabık kalınarak yapılan değişikliklere göre yeniden tanzim olunan lâyiha ile esbabı muci-
besi bağlı olarak sunulmuştur. 

Maliye vekili 
F. Ağralı 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Nafia encümeni * 12 - V -1939 
Esas No. 1/116 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Devlet denizyolları ve Devlet limanlan iş
letme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazi
felerine dair Muhabere ve Münakale vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
28-IV-1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı muci-
besi okundu ve encümenimize gelen Münaka
lât vekili ve müsteşarından lâzımgelen izahat 
alınarak konuşuldu: 
, 29 - XI -1937 tarih ve 3271 numaralı kanu
na tevfikan teşekkül eden Münakalât vekâle
tine mevdu bilûmum kara ve deniz ve hava 
münakalâtının yekdiğerile hem ahenk idaresi 
bu muhtelif münakale branşlarındaki Devlete 
aid işletme anasırında işletme sistemlerinin tev

hidi maksadile 3295 numaralı kanunla teşek
kül eden Denizbank işlerini tedvir için Devlet 
denizyolları ve Devlet limanları umum müdür
lükleri teşkili zarurî ve muvafık görülmüştür. 

Şahsî hükmiyeti haiz her iki umum müdür
lüğün resmî ve ayni zamanda tüccarî mahiyet
te amme vezaifini tedvir ve ifa edeceklerine 
nazaran işbu kanunun salâhiyet maddelerinin 
tanziminde teşekkülün yeni olması dolayısile 
zarurî olarak kısmen Denizbank ve kısmen de 
Devlet demiryolları teşkilât kanunları göz 
önünde tutulmuştur. 

Her ne kadar encümenimiz azalarından ba
zıları amme umurunun hüsnü cereyan ve ifası 
için bu işlerin bir umumî müdürlük veya bir 
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elden idaresi daha muvafık olacağı mütalea-
smda bulunmuş iseler de Münakalât vekilinin 
halen pek dağınık ve şümulllü olan bu işlerin 
ikj,umumî müdürlüğe tefriki tensib edildiği ve 
amme işlerinin görülmesinde dermeyan edilen 
ı;nahzurların dahilî talimatname ile refine gay
ret edileceği ve mümkün görülürse ileride iki 
umum müdürlüğün tevhidi ciheti ayrıca tedkik 
edileceğini beyan etmesi üzerine halen Devlet 
denizyolları ve Devlet limanları umum müdür
lüklerinin ayrı ayrı teşkili muvafık görülmüş
tür. 
• .:'. Münakalât vekâletinden gelen müsteşar ve 
diğer murahhas memurlardan alınan izahata 
nazaran aşağıda yazılan sebebler dolayısile bazı 
maddelerde encümenimizce tadilât ve tashihat 
yapıldığı gibi lâyihayı kanuniyede kullanılan 
bazı kelimeler üzerinde de münakaşalar yapıl
mış ve tadil edilmiştir. Maddeler encümeni
mizce : 

Madde 1 : Hükümetin teklifi aynen. 
Madde 2 : Fıkralar, iltibastan içtinab için 

rakam yerine harflerle tadad edilmiştir. 
A - Fıkrasında posta seferlerinden maksad 

yolcu ve yolcu eşyası, perakende eşyayı tücca-
riye olup inhisarın tam hamuleli eşyayı tüc-
cariye nakliyatına şamil olmadığı tabiî görül
müştür. 

1) - Fıkrasına Haliç ve Şirketihayriye hatla
rını istisna etmek için (Denizbank tarafından 
işletilmiş olan) kelimesini ve unutulmuş olan 
tzmir körfez hatı ilâvesi tensib edilmiştir. 

C, D, E - Fıkraları Hükümetin 3, 4, 5 fıkra
larına tekabül etmekte olup aynen bırakılmıştır. 

Hükmetin 8 nci fıkrası Yalova otel ve tesisa
tı için vazedilmiş olduğu anlaşılmış ve bilâhare 
bu tesisatın Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
ne devredildiği Hükümet mümessilleri tarafından 
bildirildiğinden kanun lâyihasından tayyedilmiş-
tr . ' 

Madde 3 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4 : Burada da fıkraların rakam yeri
ne harflerle tadadı daha muvafık görülmüştür. 

Hükmetin ve encümenin 9 ncu fıkrasının ilk 
cümlesi bütün fıkralara şamil olduğundan ona 
göre tefrik edilmiş ve maddenin sonuna Devlet 
demiryolları ve işletme umum müdürlüğü tara
fından idare olunan liman, rıhtım, iskele ve tesi
satın istisnası hakkında umumî bir hüküm kona

rak maddelerde ayrı ayrı istisnalar zikredilme-
miştir. 

Hükümetin 5 nci fıkrasındaki bakım işleri 
isletme umuruna dahil olub ve diğer fıkralarda 
bu suretle kabul edilerek zikredilmediğinden encü
menimizin E fıkrasında bakım işleri kelimesi kal
dırılmıştır, 

Hükümetin 8 nci fıkrasındaki umum mağaza
lar Encümenimizin D fıkrasına ilâve edildiğinden 
H fıkrasında zikredilmemiştir. 

Hükümetin 9 ncu fıkrası ileride iltibasa, ma
hal bırakmamak için encümenimizin î fıkrasında 
(kömür, mazot, mümasili sair mahrukat alma ve 
verme tarzında daha sarih olarak yazılmıştır). 

Madde 5 : Hükümetin 4 ncü madesinin son 
cümle ve fıkrasının ayn bir madde olarak yazıl
ması Encümenimizce daha muvafık görülmüştür. 

Madde 6 : Hükümetin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 7 : Hükümetin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 8 : Hükümetin 7 nci maddesi olub mad
denin ilk ve onu müteakib fıkralarında takdim 
ve tehir yapılmış ve 3 ncü fıkrasına encümenin 
kelimesi ilâve edilmiştir. 

6 nci fıkradaki almak, satmak kelimeleri alma, 
satma olarak tashih edilmiş ve 8 nci fıkradaki 
2 000 rakkamı Münakalât vekilinin bizzat verdiği 
izahata nazaran 3 000 olarak kabul edilmiş ve 
9 nou fıkradaki bu mikdara göre kelimesi yerine 
bu mikdara kadar tabiri kullanılmıştır. 

Madde 9 : Hükümetin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiş olub yalnız sehiv ve tahrir hatası 
olduğu anlaşılan sahil kelimesi yerine sair konul
muştur. 

Madde 10 : Hükümetin 9 ncu maddesi olub 
daha sarih olmak için, nakledilecek mevad ayn 
ayrı yazılmak suretile tadil edilmiştir. 

Madde 11 : Hükümetin 10 ncu maddesinin 
ayni olub yalnız maddenin başına (Umum müdür
lükler) ilâve edilmiştir. 

Madde 12 : Hükümetin 11 nci maddesinin ay
ni olub umum müdürlüklere şamil olduğundan 
muamelâtı dahiliye yerine dahilî muameleleri su
retile tashih edilmiştir. 

Madde 13 : Hükümetin 12 nci maddesinin 
ayni olub bu müdürlükler yerine umum müdür
lüklerin tabiri kullanılması ve talimatnamenin 
baş tarafına bir kelimesi ilâvesi suretile tashihi 
muvafık görülmüştür. 
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Madde hükmü Denizbank kanunları hükmü

nün ayni olub Devlet demiryolları teşkilâtı hak
kındaki kanun mevzuuna tevafuk etmemekte olub 
Encümenimiz azaları bu hususta bazı itirazlar 
dermeyan etmişlerse de yapılacak talimatnamenin 
esas itibarile ihale ve münakaşa kanununa teta
buk etmek şartile yapılacağı ve yalnız bazı fev
kalâde ahvalde vekilin müsaadesile madde hük
mündeki salâhiyetten istifade edileceği hakkın
da mevad zikredileceği Encümenimize gelen Mü
nakalât vekilinin beyan ve izahatından sonra 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14 : Hükümetin 13 ncü maddesinin ay
ni olub umum müdürlüklerin yerine umum mü
dürlükler tarzında tashih edilmiştir. 

Madde 15 : Hükümetin 14 ncü maddesinin 
ayni olub yalnız sermayeleri yerine sermayelerine 
ve işletmelere yerine umum müdürlüklere olmak 
üzere tashih edilmiştir. 

Madde 16 : Hükümetin 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 17 : Hükümetin 16 nci maddesinin ay
ni olub maddedeki işletmeler kelimesi yerine ida
reler ve tekaüd sandığı tabiri başına memurlar 
kelimesi ilâve edilmiştir. 

Madde 18 : Hükümetin 17 nci maddesinin ay
ni olub maddedeki sene yerine senedir ve vazife
lerine kelimesinden sonra munzam kelimesi ilâve 
edilmiştir. 

Madde 19 : Hükümetin 18 nci maddesi olub 
umum müdürlüklerin pek fazla olan bütün vesaik 
ve muamelâtının Ankaraya nakli müşkülâtı ve 
nakliyat esnasında bazı vesaitkin ziyaa uğraması 
ihtimali mütaleasile Divanı muhasebatın vize ve 
murakabesi yerine Divanı muhasebatın mahallin
de vize ve murakabesi olarak tadil edilmitşıir. 

Madde 20 : Hükümetin 19 ncu maddesi olub 
askerî kelimesinden sonra kanunen memnu olan 
girev ve derecei şümulünün genişliği gayri ma
lûm olan saire kelimelerin ref ileri suretile madde 
tadil edilmiştir. 

Madde 21 : Hükümetin 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 22 : Hükümetin 21 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 23 : Hükümetin 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 24 : Hükümetin 23 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Madde 25 : Hükümetin 24 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 26 : Hükümetin 25 nci maddesi olub 
umum müdürlükler senei maliyeye tâbi oldukla
rından maddedeki takvim yılı yerine malî yılı 
yazılarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 27 : Hükümetin 26 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 28 : Hükümetin 27 nci maddesi olub 
(badettenzil irad kaydolunur) yerine (badeten-
zil bakiyesi irad kaydolunur) suretinde tadil 
edilmiştir. 

Madde 29 : Hükümetin 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 30 : Hükümetin 29 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 31 : Hükümetin 30 ncu maddesi olub 
maddedeki (bu idarelerin inkişafına hasır) cüm
lesi yerine -(bu idarelerin inkişaf ve tekâmülüne 
hasır) cümlesi kullanılması münasib görülmüştür. 

Madde 32 : Hükümetin 31 nci maddesi olub 
maddedeki (tayin, tadil) yerine (tayin, tebdil) 
ve hizmet evi yerine (memurlar ve amele hiz
met evleri) kullanılmak suretile tadil edil
miştir. 

Madde 33 : Hükümetin 32 nci maddesi olub 
memurlardan nakid muhasibliklerinkı maliye 
vekâletince tayini muhasebei umumiye kanunu 
134 ncü maddesi ahkâmından ise de bu husus-
da Maliye vekâletile mutabık kalınarak sabık 
teşkilâtta mevcud muhasebe memurlarının is
tihdamı cihetine gidileceği takarrür ettiği Mü
nakale vekili encümenimizde beyan eylediğin
den madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34 : Hükümetin 33 ncü maddesi olub 
aynen kabul edilmiştir. 

MJuvakkat madde 1 : G fıkrasında (sabık 
sosyete şilep dahil) yerine sabık kelimesi kal
dırılarak (sosyete şilep dahil) ve yalova kap
lıcaları Sıhhat ve. içtimaî muavenet vekâletine 
devredildiğinden I fıkrasının refi ve (teşeb
büsleri) yerine (teşebbüslerini) ve F fıkrasının 
nihayetinde (emniyet müdürlükleri) yerine 
(emniyet hizmetleri) konarak tadil edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 : Hükümetin 2 nci mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3 : Hükümetin 3 ncü mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin 4 ncü muvakkat maddesi bu kânu-
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nunun neşri tarihine kadar Denibank kanunu me-
I 

ri olduğundan Münakalât vekâleti müsteşarının 
muvafakatile kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 4 : Hükümetin 5 nci mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 5 : Hükümetin 6 nci mu
vakkat maddesi olup tediyatın hangi makamdan 
temin edileceği zikredilerek daha sarih surette 
yazılması tesbit edilmiştir. 

Madde 35 : Hükümetin 34 ncü maddesi olup 
bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Yalnız ilga ve teşkilâta aid hükümleri neşri ta
rihinden bir ay zarfında tatbik edilir suretinde 
tadil edilmiştir. 

Madde 36 : Hükümetin' 35 nci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 
Olmak üzere tadil ve kabul edilmiştir. Ber mu

cibi havale îktisad encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Eeisi M. M. Kâtib 

Erzincan Eskişehir Manisa 
A. Samih llter İzzet Arukan O. Ercin 

Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytın E. Demirci 

Çoruh Elâzığ İsparta 
Ali it. Erem F. Z. Çiyütepe H. Özdamar 

izmir Malatya Niğde 
S. Epikmen M. özpazarbaşı H. Mengi 

Tunceli 
Sami Erkman 

îktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktisad encümeni 
Esas No. 1/116 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

23 - V - 1939 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları iş
letme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazife
lerine dair Münakale vekilliğince hazırlanan ve 
havalesi mucibince Nafia encümeninde tedJrik ve 
tadil edildikten sonra Encümenimize havale edi
len kanun lâyihası Münakale vekâleti müsteşarı. 
hazır olduğu halde müzakere edildi. 

3295 numaralı kanunla teşekkül eden Deniz-
bank işlerinin, Devlet denizyolları ve Devlet li
manlan umum müdürlükleri namı altmda iki teş
kilâta bağlanması ve bunlarm mülhak bütçe ile 
idaresi hakkındaki mucib sebebler Encümenimiz 
tarafından da tasvib edilmiştir. Ajncak işbu ka
nun lâyihası Deniz ve limanlar işletmesini, Mü
nakale vekâletine bağlı diğer? kara ve hava nak
liyat işletme ve idare sistemlerine intibak ettir
mekte ve muhtelif işletmeleri idare bakımından 
hem ahenk kılmakta ise de Denizbankm teessü
sünde istihdaf olunan deniz ticareti ve deniz ti
caret filosunun inkişafına yardım gibi memleke
tin ekonomik hayatında ihmal edilemeyecek mü

him bir faaliyet ve millî gelir kaynağı olan bir 
noktayı açıkta bırakmıştır.. 

Filhakika denizbank, kısa faaliyet devresinde 
bu nokta üzerinde müsbet bir şey yapmamış, ati 

hakkmda da ümidleri kuvvetlendirecek bir sây tarzı 
göstermemiş ise de denizyolları ve liman işleri iş
letmesinin tanziminden sonra bu çok ehemmiyetli 
noktanm göz önünde tutulması temenniye şayan 
görülmüştür. 

Maddelerin müzakeresinde Nafia encümeninin 
tadilâtı aynen kabul edilmiş yalnız lâyihanın 6 
nci madedsinin sonundaki « Münakalât vekili lü
zum gördüğü takdirde bizzat Encümende buluna
bileceği gibi müsteşarını da Encümende bulundu

rabilir » fıkrası kaldırılmıştır. Filhakika encümen 
ihdasından maksad muamelâtta, müessese içinde
ki şeflerin vukuf, malûmat, tecrübe ve bilgisinden 
istifade olduğuna nazaran yüksek nezaret ve di-
rektiflerile her zaman müeessesenin istikametini 
tayin mevkiinde bulunanların Encümen müzake-
ratma iştirakinde amelî bir fayda yoktur. Bun
dan maada Encümen kararlarından mühim bir 
kısmı vekâletin tasvibine arzedilmeden tatbik edi
lemeyeceğinden bu f ıkranm maddeden çıkarılma
sı muvafık görülmüştür. 
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Lâyihanın on dokuzuncu maddesindeki « se

ferberlik ilânı gibi askerî » fıkrasından sonraki 
« ve » kaldırılarak yerine virgül konmuştur. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Aydm İzmir 
/ . Sabuncu N. Topçuoğlu M. Aldemir 

Afyon K. 
Berç Türker 

Edirne 
Fuad Balkan 

İçel 
Dr. M. Berker 

Siird ' 
İV. Bekmen 

Afyon K. 
îzzçt AJcosman 
Erzincan 
S. Başotaç 

izmir 
Bendi Arman 

Diyarbakır 
N, Sünkitay 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Seyhan 

Şemsa îşcan 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 46 
Esas No. 1/116 

29 - V -1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları iş
letme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazi
felerine dair olup Başvekâletin 3 - V -1939 ta
rih ve 6/2260 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Nafia ve îktısad 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümeni
mize verilmiş olmakla Münakalât vekili Ali 
Çetinkaya hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Bu işlerin idaresi için 3295 sayılı kanunla 
Denizbank teşkil edilmişti. Yeni ihdas edilen 
Münakalât vekâletine bağlanan müesseseler ara
sına Denizbank ta idhal edilmiş ve bunların 
tam bir ahenkle çalışabilmelerini temin edecek 
şekilde teşkilâtlandırılmaları derpiş edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere Devlet demiryolları 
kendi hususiyetlerine aid bazı kayidlerle mül
hak bütçe ile idare edilmekte olduğundan ay
ni mahiyette iş deruhde etmiş olan deniz teşek
küllerinin de bununla mütevazin olmak üzere 
ve yine kendi hususiyeti nazarı itibare alına
rak o yolda idaresi muvafık olacağı mülâhaza-
sile teklif edilen lâyiha esas itibarile encüme-
nimizce de kabul edilmiş ve gördüğü hizmetle
rin tenevvüüne ve farklı bünyelerde olmasına 
binaen Denizbanka tevdi edilen işlerin Devlet 
denizyolları ve Devlet limanları namile iki 

umum müdürlük bünyesinde toplanmasını ta-
zammun eden esas kabul edilmiş ve maddelere 
geçilerek esasa taallûk etmeyen bazı tadilâtla 
lâyiha kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 

Reis V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Bolu 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
F. T. Altay 
istanbul 

G. Bahtiyar Göker 
Kırklareli 
B. Denker 

Konya 
R. Türel 
Malatya 
0. Taner 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kastamonu 
• T. Coşkan 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Day 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

içel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
S. Serim 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Malatya 
M. öker 
Muğla 

H. Kitabet 
Urfa 

Sami İşbay 
Yozgad 
S. Içöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet denizyolları ve Devlet limanlan İşletme 
umum müdürlüklerinin teşkilât ne vazifelerine 

dair kanun lâyihası-

MADDE 1 — Münakalât vekâletine bağlı ve 
hükmî şahsiyeti haiz ve merkezleri Istanbulda 
olmak üzere «Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü» ve «Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğü» namlarile mülhak bütçeli iki idare 
kurulmuştur. 

MADD£E 2 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzuları 
şunlardır: 

1 - Türkiye sahillerinde muntazaman posta 
seferleri inhisarını işletmek 

2 - istanbul ve cıvan iç hatlarile Yalova hat
tını işletmek 

3 - Gemi kurtarma inhisarını işletmek 
4 - Kılavuzluk ve romorkörcülük inhisarını 

işletmek 
5 - Vangölü işletme inhisarını idare etmek. 

(Bunlardan maada inhisarı tazammun etmemek 
şartile.) 

6 - Deniz, göl, nehir ve kanallarda her nevi 
yük ve yolcu nakliyatı yapmak. 

7 - Gemi inşa, tamir ve havuzlama işleri. 
8 - Turizm işlerinin denize aid kısımları. 

MADDE 3 — Devlet reisine aid deniz vası
taları bilûmum masrafların karşılığı olarak Mü
nakalât vekâleti bütçesine her sene konacak 
tahsisatı toptan verilmek suretile Devlet deniz
yolları işletme umum müdürlüğü tarafından 
idare olunur. 

MADDE 4 — Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzuları şun
lardır : 

1 - istanbul, izmir, Mersin, Trabzon liman
larında (Haydarpaşa ve Derince limanı hariç) 
inhisar şeklinde ve diğer limanlarda ihtiyarî 
olarak yolcu beraberlerindeki zat ve hane eşyası 
hariç olmak üzere bilcümle ticaret eşyasmm her 
türlü yükleme, boşaltma ve aktarma işleri. 

2 - Gemilere tatlı su verilmesile ihrakiyele-
rinin yükleme, boşaltma ve aktarma inhisarı 

3 - Rmtımlann işletilmesi inhisarı (Haydar
paşa hariç) 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme 
umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 

dair kanun lâyihamı 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Devlet denizyollan işletme 
umum müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzula
rı şunlardır : 

a) Türkiye sahillerinde muntazam posta se
ferleri inhisannı işletmek, 

b) Denizbank tarafından işletilmiş olan is
tanbul ve civan iç hatlarile izmir körfez hat
tını ve Yalova hattını işletmek, 

c) Gemi kurtarma inhisarını işletmek, 
d) Kılavuzluk ve romorkörcülük inhisarını 

işletmek, 
e) Van gölü işletme inhisarını işletmek, 

Bunlardan maada inhisarı tazammun etme
mek şartile : 

f) Deniz, göl, nehir ve kanallarda her nevi 
yük ve yolcu nakliyatı yapmak, 

g) Gemi inşa, tamir, havuzlama işlerini yap
mak. 

MADDE 3 —- Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğünün iştigal ve vazife mevzuları 
şunlardır : 

istanbul, izmir, Trabzon ve Hükümetçe Dev
let limanları umum müdürlüğüne devir ve tevdi 
edilecek limanlarda inhisar şeklinde ve diğer li
manlarda ihtiyarî olarak : 

a) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere bilcümle ticaret eşyası
nın her türlü yükleme, boşaltma ve aktarma iş
leri, 

b) Gemilere tatlı su verilmesi ile ihrakiyele-
rinin yükleme, boşaltma ve aktarma işleri, 
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İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTIRI 'Ş Î 

Devlet denizyolları ve Devlet limanları İşletme 
umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Nafia encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Nafia encümeninin 4 ncü mad
desi aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRİŞl 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Nafia encümeninin 2 nci mad
desi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Nafia encümeninin 4 ncü mad
desi aynen 
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4 - Ambarlar, antrepolar, denizyolcu salon
ları ve sundurmalar tesis ve işletilmesi inhisarı. 

5 - Sahillerde iskeleler tesisi, işletme ve ba
kım işleri (Devlet demiryollarına aid loanlar 
hariç) 

6 - Limanlarda palamar şamandıraları tesisi 
ve işletilmesi inhisarı. 

7 - Türkiye sahillerinde fenerler, radyofar-
lar, deniz işaretleri ve sahillerde can kurtarma 
istasyonları tesisi inhisarı, 

8 - Her limanda ihtiyarî olarak umumî ma
ğazalar işletmek, dalgıçlık işleri yapmak, 

9 - Kömür mmtakaları tesis ve işletilmesi, 
Yukarıda yazılı hizmetlerin tedahülü dola-

yisile umum müdürlüklerden birine aid hizmet
lerden bir veya bir kaçmm diğer umum müdür
lüğe tevdiine Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 5 — Umum müdürler müşterek ka
rarname ile tayin olunurlar. Umum müdür mu
avinleri ve şube müdürleri de dahil olmak üzere 
100 liraya kadar (dahil) ücret alan memurların 
tayinleri alakadar umum müdürlerin inhaları 
üzerine Münakalât vekili tarafından yapılır. 
Yüz liradan aşağı ücret alan memurların tayi
ni umum müdürlüklerin salâhiyeti dahilindedir. 

Umum müdürlüklerin teşkilât kadroları büt
çe kanunlarına bağlanacak cedvellerle tesbit 
olunur. 

MADDE 6 — Umum müdürlükler de umum 
müdür ve umum müdür muavinleri, hukuk mü
şavirleri, muhasebe, işletme, fen heyeti müdür
lerinden mürekkeb bir encümen teşkil edilir. 

Encümene umum müdürler veya bulunma
dıkları takdirde muavinlerinden birisi riya
set eder. Müzakerelerde işin taallûk ettiği da
ire âmiri de bulunur. Münakalât vekili lüzum 
gördüğü takdirde bizzat encümende bulunabile
ceği gibi müsteşarını da encümende bulundura
bilir. 

10 — 
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c) Rıhtımların işletilmesi, 
d) Ambarlar, antrepolar, umumî mağazalar, 

deniz yolcu salonları, sundurmalar tesis ve işle
tilmesi, 

e) Sahillerde iskeleler tesisi ve işletilmesi iş
leri, 

f) Limanlarda palamar şamandıraları tesis 
ve işletilmesi, 

g) Türkiye sahillerinde fenerler, rady of ar
lar, deniz işaretleri ve sahillerde cankurtarma is
tasyonları tesis ve işletilmesi, 

h) Dalgıçlık işleri, 
i) Kömür, mazot ve mümasili sair mahrukat 

alma ve verme mmtakaları tesis ve işletilmesi. 
işbu kanunun neşri tarihinde Devlet demir

yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 
tarafından idare olunan ilman, rıhtım, iskeleler 
ile buralarda mevcud tesisat bu madde hükmün
den hariçtir. 

MADDE 5 — 2 ve 4 ncü maddelerdeki hiz
metlerin tedahülü dolayısile umum müdürlükler
den birine aid hizmetlerden bir veya bir kaçmm 
diğer umum müdürlüğe tevdiine Münakalât ve-

I kili mezundur. 

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Hükümetin 6 nci maddesi ay-
) nen 

( S. Sayısı : 91 ) 
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MADDE 5 — Nafia encü'nleninîn 5 nci mad
desi öfcynen. 

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 

ttÖÖJÖE; 7 — Umum müdürlüklerde ümuin 
müdür" vd üinum ölüdür" müavinler'i, Hukuk mü
şaviri,* mtiti&sgbe, i^lötnie', fen heyeti müdürle-
ririiföü? mıireiekeij" bir encümen teşkil edilir. 

Encümene ümüîh müdürler veya bulunma
dıkları takdirde müavihlermcten birisi riyaset 
edeir; Müzakerelfle* işin; taallûk; ettiği daire âmi
ri de bulunur. 

MADDE 5 — Nafia encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 6 — Umum müdürler mütşerek ka
rarname ile tayin olunurlar. Umum müdür, mu
avinleri ve şube müdürleri de dahil olmak üze
re aylığı yüz liraya kadar olan memurların ta
yinleri alâkadar umum müdürlerin inhaları üze
rine Münakalât vekili tarafından yapılır. Yüz 
liradan aşağı ücret alan memurların tayini 
umum müdürlüklerin salâhiyeti dahilindedir. 

MADDE 7 — İktısad 
maddesi aynen 

encümeninin 7 nci 
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MADDE 7 — Encümen vekil tarafmdan gös
terilecek işler hakkında istişarî mahiyette rey 
beyan eder. 

Encümen, umum müdürlükden tevdi edilen 
bütçe ve munzam tahsisat ve kadro tedkikleri-
ni, şehrî nizamlarla senelik hesabı katğiyi, bilan
çoyu tedkik ve varidat ve masarifin tahakku
kuna aid evrakı müspitenin şekil ve cinslerini 
ve bunlara müteallik tadilâtın tayin ve (teş
kili halinde) tasarruf ve muavenet sandıkları 
muamelâtını murakabe eder. 

Umum müdürün teklifi üzerine aşağıda ya
zdı hususlara dair ittihaz edeceği kararlar Mü
nakalât vekilinin tasvib ve tasdiki ile muteber
dir. 

1 - idare ve memuriyete aid talimatnameler 
2 - Tarifeler. 
3 - Bütçe dahilinde maddeden maddeye mü

nakale. 
4 - Kanunen salâhiyet verilmiş olan istikraz 

muameleleri ve kısa vadeli hesabı cariler akid 
ve küşadı. 

5 - Kredi ile mübayaat. 
6 - Avans itasmı müstelzim olsun olmasın 

10 000 liradan yukarı almak, satmak, yapma ve 
yaptırma «Navlum mukaveleleri ve ecnebi su
lardaki muameleler hariç olmak üzere» ve kira
lama ve kiraya vermeğe müteallik işler (Bu mik
dardan aşağı muameleler umum müdürler tara
fmdan yapılır.) 

7 - 10 000 liradan yukarı emvali gayri men
kule alım ve satımı (bundan aşağısı umum mü
dürler tarafmdan yapdır.) 

8 - Müteferrik ve müstacel masraflar için 
mutemedlere avans itası. (2 000 liraya kadar 
umum müdürler tarafmdan yapdır. Bu mikdar 
ecnebi sularma yapdacak seferler için 5 000 
liraya kadardır.) 

9 - Umum müdürlüklerle eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasmda mütehaddis ihtilâf 
ve davalarda bu ihtilâf ve davaların 10 000 lira
ya kadar sülhan halli ve davaların takibin
den feragat veya sarfınazar edilmesi veya bu 
mikdara göre dava kayidlerinin terkini hakkın
daki kararlar. (Terkolunacak menfaat veya te
diye edilecek meblâğ 10 000 liradan fazla ise 
Şûrayi devletçe karar verilir.) 

12 — 
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MADDE 8 — Encümen, umum müdürlükten 
tevdi edilen bütçe ve munzam tahsisat ve kadro 
tekliflerini, aylık mizanlarla senelik hesabı kat
ğiyi, bilançoyu tedkik ve varidat ve masarifin 
tahakkukuna aid evrakı müsbitenin şekil ve 
cinslerini ve bunlara müteallik tadilâtı tayin ve 
(teşkili halinde) tasarruf ve muavenet sanddc-
ları muamelâtını murakabe eder. 

Encümen vekil tarafmdan gösterilecek işler 
hakkmda da istişarî rey beyan eder. 

Umum müdürün teklifi üzerine encümenin 
aşağıda yazdı hususlara dair ittihaz edeceği ka

rarlar Münakalât vekilinin tasvib jye tasdikile 
muteberdir : 

1 - İdare ve memurine aid talimatnameler, 
2 - Tarifeler, 
3 - Bütçe dahilinde maddeden maddeye mü

nakale, 
4 - Kanunen salâhiyet verilmiş olan istikraz 

muameleleri, 
5 - Kredi ile mübayaat, 
6 - Avans itasmı müstelzim olsun olmasın 

10 000 liradan yukarı alma, satma, yapma, ve 
yaptırma « Navlun mukaveleleri ve ecnebi su
lardaki muameleler hariç olmak üzere » ve ki
ralama ve kiraya vermeğe müteallik işler (Bu 
mikdardan aşağı muameleler umum müdürler 
tarafmdan yapdır). 

7 - 1 0 000 liradan yukarı emvali gayrimen-
kule alım ve satımı (bundan aşağısı umum mü
dürler tarafmdan yapdır). 

8 - Müteferrik ve müstacel masraflar için mu
temedlere avans itası. (3 000 liraya kadar 
umum müdürler tarafmdan yapdır. Bu mikdar 
ecnebi sularma yapdacak seferler için 5 000 li
raya kadardır). 

9 - Umum müdürlüklerle eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasmda mütehaddis ihtilâf ve 
davalarda bu ihtilâf ve davaların 10 000 liraya 
kadar sulhan halli ve davaların takibinden fe
ragat veya sarfınazar edilmesi veya bu mikdara 
kadar dava kayidlerinin terkini hakkındaki ka
rarlar. (Terkolunacak menfaat veya tediye edi
lecek meblâğ 10 000 liradan fazla ise Şûrayi 
devletçe karar verilir). 
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MADDE 8 
desi aynen. 

îk. E. 

Nafia encümeninin 8 nci mad- MADDE 8 
desi aynen 

B. E. 

Nafia encümeninin 8 nci mad-
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MADDE 8 — Umum müdürlüklerin haristen 
celb ve dahilden tedarik edeceği mevad ve mal
zeme ile menkul ve gayri menkul emvali ve 
gemilerile sahil deniz vasıtaları tekalif noktai 
nazarından resmî daireler hakkmda tatbik olu
nan usul ve ahkâma tâbidir. 

MADDE 9 — Umum müdürlükler muamelâ
tına aid mektublarmı ve posta çantalarını ve 
Posta ve telgraf ve telefon idaresine bir gûna 
ücret ve resim vermeksizin kendi vesaiti ile icra 
ve nakle salâhiyettardır. 

MADDE 10 — Bilûmum menkul ve gayri
menkul malları ve gemilerile diğer her 
nevi deniz vasıtaları Devlet malıdır. Bu 
malları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete 
geçirenler, gasbedenler, kısmen veya tama
men tahrib ve imha eyliyenler ve her ne su
retle olursa olsun suiistimal edenler Devlet 
emvali aleyhine işlenen suçlara müterettib ceza
larla tecziye olunurlar. 

MADDE 11 — Umum müdürlükler muame
lâtı dahiliyesinde eşhas ve müessesat ile münase
betinde bu kanun hükümlerine göre ve bu ka
nunda sarahat olmayan ahvalde hususî müesse
sat ahkâm ve kavaidine tabidirler. 

Memurin ve müstahdemin hakkmda da ayni 
ahkâm caridir. 

Memurin, memurin muhakematı ve maaş ve 
Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanun hükümleri umum müdürlük
ler memurları hakkmda tatbik olunmaz. Devlet 
memurları maaşatmm tevhid ve teadülüne dair 
olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin 
hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 12 — Bu müdürlüklerin alma, sat
ma, yapma ve yaptırma, kiralama, kiraya verme 
gibi işleri hakkmda arttırma ve eksiltme kanu
nu hükümleri tatbik edilmeyip bu gibi işler ve
kâletçe tanzim olunacak talimatname dairesinde 
yapılır. 

MADDE 13 — Umum müdürlükler deruhde 
ettikleri hizmetlerin ifasma muktazi arazi ve 
arsa ve mebaniyi belediyelerce yapılacak istim
lâk hakkındaki kanun hükümlerine göre istim-
lâken alırlar. 

( S. Sa 

MADDE 9 — Umum müdürlüklerin hariçten 
celb ve dahilden tedarik edeceği mevad ve mal
zeme ile menkul ve gayrimenkul emvali ve ge
milerile sair deniz vasıtaları tekâlif noktai na
zarından resmî daireler hakkmda tatbik olunan 
usul ve ahkâma tâbidir. 

MADDE 10 — Umum müdürlükler kendi mu
amelâtlarına aid mektub ve evrak çantalarını, 
telsiz telgraflarım posta telgraf ve telef on ida
resine bir gûna ücret ve resim vermeksizin ken
di vesaitile nakil ve icraya salâhiyettardırlar. 

MADDE 11 — Umum müdürlüklerin bilû
mum menkul ve gayrimenkul malları ve gemile
rile diğer her hangi nevi deniz vasıtaları Devlet 
malıdır. Bu mallan çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine geçirenler, gasbedenler, kısmen veya 
tamamen tahrib veya imha eyleyenler ve her ne 
suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet 
emvali aleyhine işlenen suçlara müteretteb ceza
larla tecziye olunurlar. 

MADDE 12 — Umum müdürlükler dahilî 
muamelâtlarında, eşhas ve müessesat ile münase
betlerinde bu kanun hükümlerine göre ve bu ka
nunda sarahat olmayan ahvalde hususî müesse
sat ahkâm ve kavaidine tabidirler. 

Memurin ve müstahdemin hakkmda ayni 
ahkâm caridir. 

Memurin, memurin muhakematı ve maaş ve 
Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanun hükümleri umum müdürlük
ler memurları hakkmda tatbik olunmaz. Dev
let memurları maaşatmm tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin 
hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 13 — Umum müdürlüklerin alma, 
satma, yapma, yaptırma, kiralama, kiraya verme 
gibi işleri hakkmda arttırma ve eksiltme kanu
nu hükümleri tatbik edilmeyip bu gibi işler ve
kâletçe tanzim olunacak bir talimatname daire
sinde yapılır. 

MADDE 14 — Umum müdürlükler deruhde 
ettikleri hizmetlerin ifasma muktazi arazi ve ar
sa ve mebaniyi belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkındaki kanun hükümlerine göre istimlâken 
alırlar. 

:sı : 91 ) 
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MADDE:9 — Nafia encümeninin 9 ncu mad-
aynen. 

MADDE 10 — Nafia encümeninin 10 ncu 
maddesi,,aynen. 

MADDE 11 — Nafia encümeninin 11 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 12 
maddesi aynen. 

Nafia encümeninin 12 nci 

MADDE 13 
maddesi aynen. 

Nafia encümeninin 13 ncü 

MADDE 14 
maddesi aynen. 

— Nafia encümeninin 14 ncü 

B. E. 

MADDE 9 — Umum müdürlüklerin dahilden 
tedarik edeceği mevad ve malzeme ile menkul 
ve gayrimenkul emval ve gemilerile sair deniz 
vasıtaları tekâlif noktai nazarından resmî dai
reler hakkmda tatbik olunan usul ve ahkâma 
tâbidir. 

MADDE 10 
maddesi aynen 

MADDE 11 — 
maddesi aynen 

Nafia encümeninin 10 ncu 

Nafia encümeninin 11 nci 

MADDE 12 — Umum müdürlükler dahilî 
muamelelerinde, eşhas ve müessesat ile münase
betlerinde bu kanun hükümlerine göre ve bu 
kanunda sarahat olmayan ahvalde hususî mües
sesat ahkâm ve kavaidine tabidirler. 

Memurlar ve müstahdemler hakkmda da ay
ni ahkâm caridir. 

Memurlar, memurin muhakematı ve maaş 
kanunları hükümleri umum müdürlükler memur
ları hakkmda tatbik olunmaz. 

MADDE 13 — Umum müdürlüklerin alma, 
satma, yapma, yaptırma, kiralama, kiraya ver
me gibi işleri hakkmda arttırma ve eksiltme ka
nunu hükümleri tatbik edilmeyip bu gibi işler 
vekaletçe tesbit olunacak esaslar dairesinde ya
pılır. 

MADDE 14 — Nafia 
maddesi aynen. 

encümeninin 14 ncü 
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MADDE 14 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlükler, kendi işleri için yapacakları 
inşaat ve tesisatla muktazi arazi ve arsalardan 
Devlete aid bulunanlar takdir edilecek kıymet
leri üzerinden bedelleri sermayeleri ilâve edil
mek üzere bilâ bedel mezkûr işletmelere devre
dilir. Gerek bu kabîl arazi ve arsalar ve gerekse 
bu kanunun 13 ncü maddesi mucibince işletme 
idarelerine intikal edecek gayrimenkuller ve 
her hangi bir suretle tasarruflarına geçecek ge
miler ve sair deniz vasıtaları umum müdürlük
ler namına tescil edilerek bunlar için intikal ve 
tescilden dolayı hiç bir harç ve resim almmaz. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümleri mu
cibince Devlet denizyolları ve limanları işletme 
umum müdürlüklerinin eline geçecek olan mal
zeme, tesisat, vesait, nukud, menkul ve gayri
menkul mallarla alacak ve borçlar esas kayıd-
larmdaki kıymetleri üzerinden mezkûr İM 
umum müdürlüğün teşekkül sernıayelerile te
şekkül tarihlerindeki alacak ve borç hesablarma 
esas teşkil eder. Kıymetleri tesbit edilmemiş 
olanlarm kıymet tayinine müteallik muameleleri 
tekemmül ettikçe aid oldukları umum müdür
lükler sermayeleri hesabına geçirilir. Bundan 
başka Devletçe verilecek tahsisat ve kıymetler 
de sermayeye ilâve olunur. Kıymet; Münaka
lât ve Maliye vekâletlerile alâkalı umum mü
dürlük tarafından intihab olunacak üç memur 
tarafından tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 16 — Münakalât vekâletine bağlı 
işletme hakkında umumî bir tekaüd sandığı ka
nunu yapılıncaya kadar 15 şubat 1937 tarih 
ve 3137 numaralı kanun mucibince kurulmuş 
ve 27 - XII - 1937 tarih ve 3295 numaralı ka
nunla (Denizbank tekaüd sandığı) admı almış 
olan sandık bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren Devlet denizyolları ve limanları işlet
me umum müdürlükleri tekaüd sandığı namile 
faaliyetine devam eder. 

Mezkûr 3137 numaralı kanunun hükümleri 
işbu kanunla teşkil olunan her iki Devlet işlet
mesi emrine girecek Denizbank memur ve müs
tahdemlerinden : 

A) Denizbanka mülga Denizyolları ve Akay 
işletmelerile, Fabrika ve Havuzlar idaresin

le — 
Na. E. 

MADDE 15 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlükler, kendi işleri için yapacakları 
inşaat ve tesisata muktazi arazi ve arsalardan 
Devlete aid bulunanlar takdir edilecek kıymetle
ri üzerinden bedelleri sermayelerine ilâve edil
mek üzere bilâ bedel mezkûr umum müdürlük
lere devredilir. Gerek bu kabîl arazi ve arsalar 
ve gerekse bu kanunun 14 ncü maddesi mucibin
ce işletme idaresine intikal edecek gayrimenkul-
ler ve her hangi bir suretle tasarruflarına geçe
cek gemiler ve sair deniz vasıtaları umum mü
dürlükler namma tescil edilerek bunlar için in
tikal ve tescilden dolayı hiç bir harç ve resim 
alınmaz. 

MADDE 16 — Hükümetin on beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 17 — Münakalât vekâletine bağlı 
idareler hakkında umumî bir tekaüd sandığı ka
nunu yapılıncaya kadar 15 şubat 1937 tarih ve 
3137 numaralı kanun mucibince kurulmuş ve 
27 - XII - 1937 tarih ve 3295 numaralı kanunla 
(Denizbank tekaüd sandığı) admı almış olan 
sandık bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
Devlet denizyolları ve limanları işletme umum 
müdürlükleri memurları tekaüd sandığı namile 
faaliyetine devam eder. 

Mezkûr 3137 numaralı kanunun hükümle
ri işbu kanunla teşkil olunan her iki Devlet 
işletmesi emrine girecek Denizbank memur ve 
müstahdemlerinden: 

a) Denizbanka mülga Denizyolları ve Akay 
işletmelerile Fabrika ve havuzlar idaresinden 
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MADDE 15 
maddesi aynen. 

îk. E. 
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Nafia encümeninin 15 nci 

MADDE 16 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 17 
maddesi aynen 

Nafia ı encümeninin 17 nci 

MADDE 15 
maddesi aynen. 

B. E. 

Nafia encümeninin 15 nci 

MADDE 16 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 17 — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 
sayılı kanun mucibince kurulmuş ve 27 kanunu
evvel 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla (Deniz 
bank tekaüd sandığı) admı almış olan sandık bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren Devlet 
denizyolları ve limanları işletme umum müdür
lükleri memurları tekaüd sandığı unvanmı alır. 

3137 sayılı kanunun hükümleri işbu kanunla 
teşkil olunan her iki umum müdürlük emrine 
girecek Deniz bank memur ve müstahdemlerin
den:' '•'•••• :'::\ • 

A) Denizbanka, mülga denizyolları ve Akay 
isletmelerile Fabrika ve havuzlar idaresinden 
intikal etmiş olanlar hakkmda devam suretile, 
B) Denizbanka, mülga tahlisiye umum müdür

lüğünden intikal etmiş olanlar hakkmda mülga 
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den intikal etmiş olanlar hakkında devam su-
retile, 

B) Denizanka mülga Tahlisiye umum müdür-
lüğünden intikal etmiş olanlar hakkmda mül
ga Seyrisefain idaresinden müntakil memurlar 
misillû, 

C) Donizbanka mülga İstanbul, İzmir Trab
zon limanlan işletmelerinden intikal etmiş olan
lar hakkmda 3023 sayılı kanunun 22 nci mad
desi mucibinco maaşlarından % 5 aidat kesil
meğe başladığı tarihdon itibaren, 

D) Denizbankm teşekkülünden sonra doğ
rudan doğruya bu sandığa intisab etmiş olanlar 
intisab tarihlehlnden, 

E) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
maada hor iki işlotmo idarelerine intisab ede
cek olan memurlar hakkında da intisab tarih
lerinden itibaren, 
tatbik olunur. 

HADDE 17 — Dovlot denizyolları ve liman
ları işletme umum müdürlükleri tekaüd sandığı 
idare heyeti, bu sandıkla alâkalı kendi memur
ları arasından mozkûr işletme idareleri umum 
müdürlükleri tarafmdan seçilecek ve memuri
yetleri Münakalat vokâletince tesbit olunacak 
4 kişiden ve sandık müdüründen mürekkeb ol
mak üzere 5 aza ilo her iki işletme idaresi memur
ları arasmdan doğrudan doğruya münakalât ve
kâletinin 'soçeceği bir reisden teşekkül eder. 
Reislik ve azalık müddetleri bir sene. Müddet-
detleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. Reis 
ve azalar vazifelerini aslî vazifelerine bir hizmet 
olarak ve hiç bir para almaksızın ifa ederler. 
idare heyeti en az ayda bir defa behemehal ve 
bundan başka lüzum hâsıl oldukça reisin daveti 
üzerine toplanır. 

MADDE 18 — Umum müdürlüklerin bilû
mum taahhüdat ve sarfiyatı kendilerine mahsus 
kavanin ve nizamat ve usul dairesinde ve mu-
hasebei umumiye kanununun tayin ettiği şekilde 
badelsarf Divanı muhasebatın vize ve muraka
besine tabidir. Bilûmum sarfiyat evrakı müsbi-
teleri umum müdürlükler merkezinde hrfzolunur. 

Na, E. 

intikal etmiş olanlar hakkmda devam suretile, 
b) Denizbanka mülga Tahlisiye umum mü

dürlüğünden intikal etmiş olanlar hakkmda 
mülga Seyrisefain idaresinden müntakil memur
lar misilli, 

c) Denizbanka mülga İstanbul, İzmir, Trab
zon limanlan işletmelerinden intikal • etmiş 
olanlar hakkında 3023 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi mucibince maaşlarından % 5 aidat 
kesilmeğe başladığı tarihten itibaren, 

d) Denizbankrn teşekkülünden sonra doğru
dan doğruya bu sandığa intisab etmiş olanlar 
intisab tarihlerinden, 

e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
maada her iki işletme idarelerine intisab ede
cek olan memurlar hakkmda da intisab tarihle
rinden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 18 — Devlet denizyolları ve liman
ları İşletme umum müdürlükleri tekaüd sandı
ğı idare heyeti, bu sandıkla alâkalı kendi me--
murlan arasmdan mezkûr işletme idareleri 
umum müdürlükleri tarafmdan seçilecek ve 
memuriyetleri Münakalât vekâletince tasdik 
olunacak 4 kişiden ve sandık müdüründen mü
rekkeb olmak üzere 5 aza ile her iki işletme 
idaresi memurları arasmdan doğrudan doğru
ya Münakalât vekâletinin seçeceği bir reisten 
teşekkül eder. Reislik ve azalık müddetleri bir 
senedir.' Müddetleri bitenlerin" tekrar seçilme
si caizdir. Reis ve azalar vazifelerini aslî va
zifelerine munzam bir hizmet olarak ve hiç 
bir para almaksızın ifa ederler. İdare heyeti 
en az ayda bir defa behemehal ve bundan baş
ka lüzum hâsıl oldukça reisin daveti üzerine 
toplanır. 

MADDE 19 — Umum müdürlüklerin bilû
mum taahhüdat ve sarfiyatı kendilerine mah
sus kavanin ve nizamat ve usul dairesinde ve 
muhasebei umumiye kanununun tayin ettiği şe
kilde bedelsarf Divanı muhasebatm mahallin
de vize ve murakabesine tâbidir. Bilûmum sar
fiyat evrakı müsbiteleri umum müdürlükler 
merkezinde hrfzolunur. 

L(S. Sayısı: 91), 
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Nafia encümeninin 18 nci 

Nafıa encümeninin 19 ncu 

B. fc. 

seyrisef ain idaresinden müntakil memurlar mi-
sillü, 

0) Denizbanka, mülga istanbul, izmir, Trab
zon limanlan işletmelerinden intikal etmiş olan
lar hakkmda 3023 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
mucibince maaşlarından % 5 aidat kesilmeğe 
başladığı tarihden itibaren, 

D) Denizbankm teşekkülünden sonra doğru
dan doğruya bu sandığa intisab etmiş olanlar 
intisab tarihlerinden, 

DE) Yukarıdaki fıkralarda yazdı olanlardan 
maada her İM işletme idarelerine intisab edecek 
olan memurlar hakkmda da intisab tarihlerinden 
itibaren, 

Tatbik olunur. 

MADDE 18 
maddesi aynen. 

Nafia encümeninin 18 nci 

'.' MADDE 19 — umum müdürlüklerin bilû
mum taahhüdat ve sarfiyatı kendilerine mahsus 
kavanin ve nizamat ve usul dairesinde ve mu-
hasebei umumiye kanununun tayin ettiği şekilde 
badessarf Divanı muhasebatın vize ve murakabe
sine tâbidir. Bilûmum sarfiyat evrakı müsbitesi 
umum müdürlükler merkezinde hıfzolunur. 
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MADDE 19 — Umum müdürlükler bütçe ile 
verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyatta 
bulunamazlar. Ancak sefer hazırlığı, seferberlik 
ilânı gibi askerî ve grev fiatlarm artması ve sa
ire gibi iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde tahsi
satın gayri kâfi gelmesi ve derhal munzam tah
sisat istihsali kabil olmaması hallerinde Büyük 
Millet Meclisinin ilk içtimamda tasdikine arzo-
lunmak ve işletmleri tevakkufdan siyanete mün
hasır bulunmak üzere icra Vekilleri Heyetinin 
tasvibile istisnaen fazla sarfiyatta bulunulabilir. 

MADDE 20 — Umum müdürlüklerin senei 
maliye nihayetinde kalan borçlan için. muhase-
bei umumiye kanunu ile umumî muvazeneye da
hil dairelerin borçları hakkında mevzu hüküm
ler tatbik olunur. 

MADDE 21 — itfaya tâbi işletme vasıtalarile 
her nevi menkul ve gayri menkul kıymetlerin 
itfa müddeti umum müdürlüklerin encümenleri 
kararı ve Münakalât vekâletinin tasdiki ile tes-
bit olunur. 

MADDE 22 — işletme vasıtaları ve her nevi 
menkul ve gayri menkul kıymetler gibi yıpran
mağa müsaid aksam için bir tecdid sermayesi 
tesis olunur. Her sene bu sermayeye tefrik edi
lecek mebaliğ işbu vesait ve krymetlerin müddeti 
istimaline ve yıpranma derecesine göre hesab 
ve işletme masrafı gibi kâr ve zarar hesabma 
geçirilir. 

Tecdid sermayesine faiz yürütülmez. 
Tecdit sermayesi için tefriki icab eden meba-

liğe işletme hasılatı kâfi gelmezse dahi her sene 
kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösteri
lir ve müteakib seneler hasılat fazlasile kapa
tılır. 

MADDE 23 — Umum müdürlüklerin katği 
hesabı aşağıdaki maddeleri ihtiva eder : 

A) İşletme hesabı (Muhasebei umumiye ka
nununun 102 ve 103 ncü maddeleri dahilinde 
tanzim olunur.) 

B) Kâr ve zarar hesabı ve bilanço, 
C) Sermaye hesabı müfredatı. 

MADDE 24 — 23 ncü maddede mezkûr he-
sablarm sureti kaydi ve sairesi Münakalât, Ma-

,(S. Sayı 

Na. E. 

MADDE 20 — Umûm müdürlükler bütçe 
ile verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sar
fiyatta bulunamazlar. Ancak sefer hazırlığı, 
seferberlik ilânı gibi askerî, fiatlerin artması 
gibi iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde tahsi
satın gayri kâfi gelmesi ve derhal munzam tah
sisat istihsali kabil olmaması hallerinde Bü
yük Millet Meclisinin ilk içtimamda tasdikma 
arzolunmak ve işletmeleri tevakkuftan siya
nete münhasır bulunmak üzere îcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibi ile istisnaen fazla sarfiyatta 
bulunulabilir. 

MADDE 21 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen 

MADDE 23 — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen 

MADDE 24 — Hükümetin '23 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 25 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen 

i : 91) ' . .. 
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MADDE 20 — Umum müdürlükler bütçe ile 
verilen tahsisattan fazla teahhüdat ve sarfiyat
ta bulunamazlar. Ancak sefer hazırlığı, sefer
berlik ilânı gibi askerî, fiatlarm artması gibi 
iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde tahsisatın gay
ri kâfi gelmesi ve derhal munzam tahsisat istih
sali kabil olmaması hallerinde Büyük Millet 
Meclisinin ilk içtimamda tatbikma arzolunmak 
ve işletmeleri tevakkuftan siyanete münhasır bu
lunmak üzere îcra Vekilleri Heyetinin tasvibi 
ile istisnaen fazla sarfiyatta bulunulabilir. 

MADDE 21 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen 

MADDE 22 
aynen 

Hükümetin 21 nci maddesi 

MADDE 23 — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen 

MADDE 24 — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 25 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 20 
maddesi aynen 

B. ft 

İktısad encümeninin 20 nci 

MADDE 21 
aynen 

MADDE 22 
aynen 

— Hükümetin 21 nci maddesi 

— Hükümetin 22 nci maddesi 

MADDE 23 — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 24 
aynen 

Hükümetin 24 ncü maddesi 

.(S. Sayısı : 91) 
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üye vekâletleri tarafından müştereken tanzim 
ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir 
talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 25 — Umum müdürlüklerin sene
lik hesabı katğileri İM nüsha olarak tanzim edi
lerek müteakib takvim yılının 9 ncu aymm ba
şına kadar bir nüshası Büyük Millet Meclisine 
ve diğeri Divanı muhasebata tevdi edilir. 

MADDE 26 — işletme hesablarına masraf 
kaydedilmek suretile ifa olunan hidemattan ve 
tedarik edilen mevad ve malzemenin satış ve 
kiralarından mütehassil mebaliğden evvelce bu 
hidemat ve mevad ve malzeme için işletme he-
sablarma masraf kaydolunan kısımlar tenzil 
ve bakiyeleri irad kaydolunur. 

MADDE 27 — Aidatla yapılan işlerde tah
sil olunan hasılat üzerinden verilen komüsyon 
badettenzil irad kaydolunur. 

MADDE 28 — Kâr ve zarar, hesabı bir sene 
evvelden müdevver mikdar dahil olmak üzere 
bakiyei matlub irae ettiği takdirde bu bakiye 
ihtiyat sermayesine naklolunur. 

MADDE 29 — İhtiyat sermayesi masarifi 
fevkalâde ile kâr ve zarar hesabından vukuu 
melhuz açığm karşılığıdır. 

MADDE 30 — Kâr ve zarar hesabmm baki
yei matlubundan % 20 si ihtiyat sermayelerine 
ayrıldıktan sonra bakiyesi vekâletçe tasdik olu
nacak mesai programı mucibince bu idarelerin 
inkişafına hasr ve tahsis olunacaktır. Münaka
lât vekâleti her iki işletme idaresinin ihtiyaçla
rına göre birinin safi hasılatının diğerine kıs
men veya tamamen devir ve yardım suretile 
inkişaflarına aid hususlar bakımından lüzum 
gördüğü mikdarda sarfiyat salâhiyeti verebilir. 

MADDE 31 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlüklerin idare ve murakabe şekil
leri ve umum müdür ve muavinleri dahil 
olduğu halde memurların vazife ve salâhiyet
lerim tayin, tadil, terfi, tecziye usulleri de har
cırah, fazla mesai, ikramiye, gemi iaşeleri, vekâ
let tahsisatları ve hastalık, kaza ve askerî hiz
met için aynlışda, mezuniyette, kadro tensika-

( S. Sayısı : 91) 

Na. E. 

MADDE 26 — Umum müdürlüklerin seneli: 
hesabı katğileri iki nüsha olarak tanzim edilere 
müteakib malî yılm 9 ncu aymm başına kadar 
bir nüshası Büyük Millet Meclisine ve diğer 
Divanı muhasebata tevdi edilir. 

MADDE 27 — Hükümetin 26 ncı maddesi ay 
nen 

MADDE 28 — Aidatla yapılan işlerde tan 
sil olunan hasılat üzerinden verilen komüsyoı 
badettenzil bakiyesi irad kaydolunur. 

MADDE 29 
aynen 

Hükümetin 28 nci maddes: 

MADDE 30 — Hükümetin 29 ncu maddes; 
aynen 

MADDE 31 — Kâr ve zarar hesabmm bakı 
yei matlubundan % 20 si ihtiyat sermayelerine 
ayrıldıktan sonra bakiyesi vekâletçe tasdik olu 
nacak mesai programı mucibince bu idareleri 
inkişaf ve tekâmülüne hasır ve tahsis olunacak 
tır. Münakalât vekâleti her iki işletme idaresi 
ııin ihtiyaçlarına göre birinin safi hasılatını 
diğerine kısmen veya tamamen devir ve yardın 
suretile inkişaf ve tekâmüllerine aid hususla: 
bakımından lüzum gördüğü mikdarda sarfiya 
salâhiyeti verebilir. 

MADDE 32 — Bu kanunla teşkil oluna: 
umum müdürlüklerin idare ve murakabe seki! 
leri ve umum müdür ve muavinleri dahil olduğ 
halde memurlarm vazife ve salâhiyetlerile tayin 
tebdil, terfi, tecziye usullerile harcırah, fazl 
mesai, ikramiye, gemi iaşeleri, vekâlet tahsisa' 
lan ve hastalık, kaza, ve askerî hizmet için a„ 
nlışta, mezuniyette kadro tensikatında memu* 
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MADDE 26 — Nafia encümeninin 26 nci 
iaddesi aynen 

MADDE 27 — Hükümetin 26 nci maddesi 
ynen 

MADDE 28 — Nafia encümeninin 28 nci 
iaddesi aynen 

B. E. 

MADDE 25 — Nafia encümeninin 26 nci 
maddesi aynen 

MADDE 26 — Hükümetin 26 nci maddesi 
aynen 

MADDE 27 — Nafia encümeninin 28 nci 
maddesi aynen 

MADDE 29 — Hükümetin 28 nci maddesi MADDE 28 — Hükümetin 28 nci maddesi 
ynen aynen 

MADDE 30 
ynen 

MADDE 31 
addesi aynen 

Hükümetin 29 ncu maddesi 

Nafia encümeninin 31 nci 

MADDE 29 — Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 30 
maddesi aynen 

Nafia encümeninin 31 nci 

MADDE 32 — Nafia encümeninin 32 nci MADDE 31 — Nafia encümeninin 32 nci 
addesi aynen i maddesi aynen 
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tmda memurlara ve vefat halinde vereselere 
verilecek tazminat ile hizmet evi, kişe, fena ha
va, temsil, çamaşır, su tahsisatı ve diğer mun
zam tahsisat nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 32 — Devlet denizyolları ve Dev
let limanlan işletme umum müdürlükleri Mü
nakalât vekilinin teklifi ve îcra Vekilleri He
yetinin kararı ile 15 seneye kadar vadeli istik
raz yapabilir. Bunlarm mecmuu bu umum mü
dürlüklerin her birinin bu kanunun 15 nci 
maddesi mucibince teşekkül edecek sermayesi
nin bir mislini tecavüz edemez. Maliye vekâleti 
umum müdürlüklerin akdedecekleri istikrazla
ra kefalete mezundur. 

MADDE 33 — 20 - VII - 1937 tarihli ve 
3295 numaralı (Denizbank) kanunu ile bu kanu
na muhalif hükümler ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Denizbank ken
di bünyesine dahil, 

A) Uzak seferler hizmeti, 
B) Yakm seferler hizmeti (sabık Akay ve 

îzmir körfez vapurları), 
O) Gemi kurtarma müessesesi, 
D) 'Kılavuzluk ve romorkörcülük, 
E) Haliç fabrika ve havuzları, 
F) İstinye dokları, 
G) Şilepçilik (sabık sosyete şilep dahil), 
H) Vangölü işletmesi, 
İ) Yalova kaplıcaları işletmesi, 

teşebbüsleri Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğüne ve 

A) istanbul limanı işletmesi, 
B) İzmir limanı işletmesi, 
G) Mersin limanı işletmesi, 
D) Trabzon limanı işletmesi, 
E) Palamar şamandıraları, 
F) Fenerler, deniz işaretleri,' radyof arlar ve 

sahil tahlisiye istasyonlarından ibaret kıyı em
niyet müdürlükleri. 

G) iskeleler. 
Teşebbüslerini Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğüne bu teşebbüslerin her birine aid 
bilcümle işletme malzemesi, tesisatı, vesaiti ile 
devir ve teslim edecektir. 

Na. E. 

lara ve vefat halinde vereselere verilecek taz
minat ile memurlar ve amele hizmet evleri, gişe, 
fena hava, temsil, çamaşır, su tahsisatı ve diğer 
munzam tahsisat nizamname ile tesbit odunur. 

MADDE 33 — Hükümetin 32 nci maddesi 
aynendir. 

MADDE 34 
aynen 

Hükümetin 33 ncü maddesi 

MUVAKKAT MADDE 1 — Denizbank ken
di bünyesine dahil, 

a) Uzak seferler hizmeti, 
b) Yakın seferler hizmeti (sabık Akay ve 

izmir körfez vapurları, 
c) Gemi kurtarma müessesesi, 
d) Kılavuzluk ve romorkörcülük, 
e) Haliç fabrika ve havuzları, 
f) îstinye dokları, 
g) Şilepçilik (Sosyete şilep dahil), 
h) Van gölü işletmesi, 

teşebbüslerini Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğüne ve 

A) istanbul limanı işletmesi, 
b) izmir limanı işletmesi, 
c) Trabzon limanı işletmesi,' 
d) Palamor şamandıraları, 
e) Fenerler, deniz işaretleri, radyof arlar ve 

sahil tahlisiye istasyonlarından ibaret kıyı emni
yet hizmetleri. 

F) İskeleler, 
teşebbüslerini Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğüne bu teşebbüslerin her birine aid 
bilcümle işletme malzemesi, tesisatı, vesaiti ile 
devir ve teslim edecektir. 
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MADDE 33 
aynen 

— Hükmetin 32 nci maddesi 

MADDE 34 — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen 

MUVAKKAT BlRÎNCÎ MADDE — Nafia en
cümeninin birinci muvakkat maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 32 — Devlet denizyolları ve Dev
let limanlan işletme umum müdürlükleri Müna
kalât vekilinin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti
nin karan ve Maliye Vekâletinin kefaletile vâ
deleri 15 seneyi geçmemek üzere istikraz akdi
ne ve bono ihracma salahiyetlidirler. Bunlarm 
mecmuu bu müdürlüklerin her birinin bu kanu
nun 16 ncı maddesi mucibince teşekkül edecek 
sermayesinin bir mislini tecavüz edemez. 

MADDE 33 — 27 kânunuevvel 1937 tarih ve 
3295 sayılı (Denizbank) kanunu ile diğer ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri ilga edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Nafia encüme
ninin birinci muvakkat maddesi aynen 
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MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
muvakkat birinci maddesi mucibince iki umum 
müdürlüğe devir ve teslim edilecek işletme 
malzeme, tesisat, vesaitten gayri Denizbankm 
elinde kalacak sair bilûmum menkul ve gay
ri menkulleri, nukudu, borçları ve alacakları, 
hakları vecibe ve taahhüdleri bu kanunun ikin
ci maddesindeki hizmet taksimatı icablarma 
ve ihtiyaca göre Münakalât vekaletince her iki 
umum müdürlük arasında tevzi ve taksim olu
nur. 

Denizbank idaresinin teşekkülü tarihinden 
ilgası tarihine kadar yaptığı bilcümle bank 
muamelâtının en çok bir sene zarfında intaç ve 
mevcud muamelâtı bu müddet içinde tedvir 
ederek tasfiyeyi icra eylemek üzere muvakkat 
bir heyet istihdamına ve tasfiyeye taallûk eden 
bilcümle muamelâtı yapmağa Münakalât vekili 
salâhiyattardır. Bu tasfiyenin neticeleri aid ol
dukları umum müdürlüklere tevdi edilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Denizbankm bir 
kânunusani 1939 tarihinden ilgası tarihine ka
dar olan muamelât ve hesabatmı gösterir husu
sî bir bilanço Denizbank kanunu hükümlerine 
tevfikan Denizbank idaresi tarafından yapıla
rak Münakalât vekâletine verilir. Bu bilanço
nun usulü dairesinde tatbik edilmiş şekli dev
re esas olur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Devlet denizyol
ları ve Devlet limanları İşletme umum müdür
lüklerinin vazifeye başladıkları tarihten itibaren 
1 mayıs 1939 tarihine kadar olan bütçe ve kad
roları Münakalât vekâletince tanzim ve İcra 
Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tatbik mevkiine 
konur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanunun 
meriyete konulduğu tarihten 31 mayıs 1939 ta
rihine kadar geçecek olan müddet müdüriyeti 
umumiyeler için bir hesab devresi sayılır. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Denizbank me-
.mur ve müstahdemlerinden yeni teşkil olunan 
umum müdürlükler teşkilât kadrolarında va
zife alamıyarak açıkta kalanlardan 3137 sayılı 
kanun mucibince tekaüd hakkmı ihraz etmemiş 
olub da tekaüd ahkâmına tâbi bulunanlara De 
njzbankta geçen ve bunda-n evvel Denizbanka 

Na. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 
ncü maddesi aynendir. 

Hükümetin 3 

MUVAKKAT MADDE 4 
şinci maddesi aynen 

Hükümetin be-

MUVAKKAT MADDE 5 — Denizbank me
mur ve müstahdemlerinden bu kanunla teşkil 
olunan "umum müdürlükler teşkilât kadrolarında 
vazife alamıyarak açıkta kalacaklar hakkmda 
aşağıda yazılı muameleler tatbik olunur: 

A - 3137 numaralı kanun hükümlerine 
tâbi tutulmuş olanlardan yine bu kanunun tari-

( S. Sayısı : 91) 
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Ik. E. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Hüküme
tin ikinci muavkkat maddesi aynen 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükü
metin üçüncü muvakkat maddesi aynen 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE - Hü
kümetin beşinci muvakkat maddesi aynen 

MUVAKKAT BEŞİNCİ JVfADDE — Nafia 
encümeninin beşinci muvakkat maddesi aynen 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin ikin-
muvakkat maddesi aynen 

MIUVAKKAT MADDE 3 — Denizbankın 1 
ikinci kânun 1939 tarihinden ilgası tarihine ka
dar olan muamelât ve hesabatmı gösterir hususî 
bir bilanço, Denizbank kanunu hükümlerine tev
fikan yapılır. Bu bilançonun usulü dairesinde 
tasdik edilmiş şekli devre esas olur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar 
geçecek olan müddet müdüriyeti umumiyeler 
için bir hesab devresi saydır. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Denizbank me
mur ve müstahdemlerinden bu kanunla teşkil 
olunan umum müdürlükler teşkilât kadrolarında 
vazife alamryarak açıkta kalacaklar hakkmda 
aşağıda yazılı muamele tatbik olunur: 

A) 3137 saydı kanun hükümlerine tâbi tu
tulmuş olanlardan yine bu kanunun tarif atı da* 

( S. Sayısı : 91) 
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kü. 

intikal eden müesseselerin Devlet idaresinde 
bulundukları zamana aid olan beher hizmet se
nesine mukabil son aldıkları bir aylık nisbetin-
de tazminat verilir. 

MADDE 33 — Bu kanun, ilga ve teşkilâta 
aid hükümleri bir ay sonra, meri olmak üzere, 
neşri tarihinden muteberdir. 

Na. E. 

fatı dairesinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet 
müddetini doldurmuş olanlara mezkûr kanun 
mucibince tekaüd aylığı bağlanır. 

B - 3137 numaralı kanun hükümlerine tâbi 
tutulmuş olanlardan yine bu kanunun tarif atı 
dairesinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet 
müddetini henüz doldurmamış ve fakat işbu filî 
hizmet müddeti 20 ve daha fazla olanlara 30 se
neden noksan olan beher sene için 30 senelik 
tekaüd maaşmm 30 da biri tenzil edilmek sure-
tile tekaüd maaşı tahsis olunur. 

C - 3137 numaralı kanun hükümlerine tâbi 
tutulmuş planlardan yine bu kanunun tarifatı 
dairesinde filî hizmet müddeti 20 seneye 
baliğ olmayanlara (hizmet müddetleri 3 sene
den az olsa dahi) sandıktaki % 5 leri bilâ faiz 
kendilerine iade edilmek suretile sandık ve idare 
ile alâkaları kesilir. Ancak kendilerine sandık
tan ödenecek işbu % 5 lerin baliği ayni memu
run son aldığı maaşm hizmet senesi adedile hası
lı zarbı yekûnundan az ise aradaki fark da ken
disine ödenir. 

Tazminata taallûk eden filî hizmet müddeti 
bu memurların Denizbankta ve ondan evvelki 
teşekküllerin Devlet idaresinde geçen zamanla
rındaki hizmetlerine şamildir. 

Yukarıda mezkûr her iki halde ödenecek taz
minatın % 5 aidat baliğma müsavi kısmı san
dık ve mütebaki kısmı ise bu kanunun ikinci 
maddesinde yazılı hizmet taksimatı icablarma 
göre iki umum müdürlükten birisi tarafından 
tesviye olunur. Bu taksimata göre ciheti aidi
yeti tayin edilemiyenlerin tazminatı ise Müna
kalât vekâletince tayin edilecek umum müdür
lük tarafından ödenir. 

MADDE 35 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

Yalnız ilga ve teşkilâta aid hükümleri neşri 
tarihinden bir ay zarfmda tatbik edilir. 

[(S. Sayısı : 9 İ ) , 
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:tk. E. I B. E. 

iresinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müd
detini doldurmuş olanlara mezkûr kanun muci
bince tekaüd aylığı bağlanır. 

| B) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutul-
I muş olanlardan yine bu kanunun tarifatı daire

sinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müd
detini henüz doldurmamış ve fakat işbu filî hiz
met müddeti 20 ve daha fazla olanlara 25 sene
den noksan olan beher sene için 25 senelik teka
üd maaşmm 25 de biri tenzil edilmek suretile 
tekaüd maaşı tahsis olunur. 

C) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutul
muş olanlardan yine bu kanunun tarifatı daire
sinde filî hizmet müddeti 20 seneye baliğ olma
yanlara (hizmet müddetleri 3 seneden az olsa 
dahi) sandıktaki % 5 leri bilâ faiz kendilerine 
iade edilmek suretile sandık ve idare ile alâka
ları kesilir. Ancak kendilerine sandıktan öde
necek işbu % 5 lerin baliği ayni memurun son 

I aldığı maaşm hizmet senesi adedile hasılı zarbı 
I yekûnundan az ise aradaki fark da kendisine 

ödenir. 
Tazminata taallûk eden filî hizmet müddeti 

bu memurların Denizbankta ve ondan evvelki 
teşekküllerin Devlet idaresinde geçen zamanla
rındaki hizmetlerine şamildir. 

Yukarıda mezkûr her iki halde ödenecek taz
minatın % 5 aidta baliğine müsavi kısmı sandık 
ve mütebaki kısmı ise bu kanunun ikinci mad
desinde yazılı hizmet taksimatı icablarma göre 
iki umum müdürlükten birisi tarafmdan tesviye 
olunur. Bu taksimata göre ciheti aidiyeti tayin 
edilemiyenlerin tazminatı ise Münakalât vekâle
tince tayin edilecek umum müdürlük tarafmdan 
ödenir. 

MADDE 35 — Nafia encümeninin 35 nci MADDE 34 — Bu kanun temmuz 1939 tari-
maddesi aynen hinden muteberdir. 

; & Sayısı: 91) 
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MADDE 34 — Bu kanun hükümlerini tat-
bika tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 - IV - 1939 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Ad. V. 
T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. 
Yücel 

S. I. Mi V. a. î. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ik. V. ve G. î. V. V. 
H. Çakır 

Zr. V. ve Na. V. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
G. Ergin 

MADDE 36 
aynen 

Na. E. 

Hükümetin 35 nci maddesi 

( S. Bayisi : 91) 
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MADDE 36 
aynen 

îk. E. 

Hükümetin 35 nci maddesi MADDE 35 
aynen. 

B. E. -

Hükümetin 35 nci maddesi 

*>&<* 

(S. Sayısı; 91) 





S. Sayısı: 92 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek 8 700 liralık para mü 

kâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1151) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2634 

22 -V-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 15 - V -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

istiklâl harbi malûllerinden olup 397 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince para mükâ-
fatile taltifleri icab eden isim ve şöhretleri bağlı eedvelde yazılı 4 subayla 60 erin istihkakları 
bulunan 8 700 liranın, 1938 malî yılı düyunu umumiye bütçesinin 270 nci mütekaid, dul, yetim 
maaşları ve tahsisatları faslından tesviyesi muvafık görülmüş ve bu maksadı temiuen ilişik ka
nun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 40 
Esas No. İ/151 

30-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında olub Başvekâletin 22 mayıs 1939 
tarih ve 6/2634 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye vekili hazır oldu
ğu halde okundu ve konuşuldu. 

istiklâl muharebeleri esnasında malûl olub da 
maluliyetleri bilâhare tahakkuk edenlere 397 sa
yılı kanunun hükümlerine tevfikan maluliyet de
receleri üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 

ayrıca para mükâfatı verilmektedir. Kanun lâ
yihasına bağlı eedvelde isim ve künyeleri yazılı 
malûl subaylara 2 400 ve erlere 6 300 ki ceman 
8 700 liralık nakdî mükâfat verilmesi icab etmek
tedir. Ancak 1938 malî yılmm bitmesine pek az 
bir zaman kaldığından istihkak sahihlerine bir ko
laylık olmak üzere kanun lâyihasında zikredilen 
(1938 malî yılı) tabiri (1939 malî yılı) denmek 
suretüe değiştirilmiş ve yeniden yazılan layiha 
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Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Beis B. V. M. M. 
Isprata Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Çanakkale Diyarbakır 
F. öympn R .BulayırU Rüştü Bekit 

HÜKîDîMETlN TEKLİFİ 

îstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfa
tı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ilişik cedvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı 4 subayla 60 ere, 397 
numaralı kanun mucibince verilecek 8 700 lira
lık para mükâfatı, 1938 malî yılı düyunu umumi
ye bütçesinin 270 nci mütekaid, dul, yetim ma
aşları ve tahsisatları faslma mevzu tahsisattan 
tesviye olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

l ö - V - 1 9 3 9 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Süay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Faik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy ' H. Çakır 

S. I. M. V. G. İ V . Zr. V. 
Dr. E. Alataş Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

Elâziğ Gümüşane Kastamonu 
F. Altay D. Sakarya Tahsin Çoşkan 
Kayseri Kırkşlareli Konya 
S. Serim B. Denker R. Türel 
Kütahya Malatya Ordu 

A. Tiridoğlu M. Öker H. Yalman 
Trabzon Urfa Yozgad 
Sırrı Doy Sami îşbay A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÜtîŞt 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ilişik cedvelde isim, künye ve 
maluliyet derecleri yazüı 4 subayla 60 ere, 397 
numaralı kanun mucibince verilecek 8700 liralık 
para mükâfatı, 1939 malî yılı düyunu umumiye 
bütçesinin 270 nci mütekaid, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları faslına mevzu tahsisattan tesviye 
olunur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 92) 
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397 numaralı kanuna, göre (tstiklâl harbi malûtî 

Sıra No. 

1 

2 

3 

4 

Kıtası 

Harbiye okulu kütüpane memurluğun
dan mütekaid ihtiyat albay 
Kuvayi milliyede milis emekli binbaşı 

Ertuğrul gemisi bandosunda deniz ge
dikli üçüncü sınıf subay 
Maltepe piyade atış okulu piyade 
Bl. dan mütekaid üsteğmen 

İsim ve şöhreti 

Abdullahoğlu Refet ü . 298 
Sicil No. 317 - 236 
Hüseyinoğlu İsmail Efe D. 294 
Sicil No. 3 4 1 - 1 
Îzzetoğlu Mustafa İhsan önver 
Sicil No. Deniz - 2 
Galiboğlu Edib Bumin D. 312 
Sicil No. 331 - 630 

Memleketi 

Selanik 

Aydın 

İstanbul 

Sana 

Bir subayın birinci dereceden ve B. fıkrasından mükâfat istihkakı 
Bir subayın altıncı dereceden ve C. fıkrasından mükâfat istihkakı 
Bir subayın birinci dereceden ve A. fıkrasından mükâfat istihkakı 
Bir subayın beşinci dereceden ve C. fıkrasından mükâfat istihkakı 

Yekûn 

( S. Sayısı ; 92 ) 
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Tekaüd 
derecesi 

1 

6 

1 

5 

Mükâfat 
derecesi 

B. 

C. 

A. 

C. 

Mükâfat 
mikdarı 

Lira 

600 

300 

1 200 

300 

I X 600 = 600 lira 
I X 300 = 300 » 
1 X 1200 = 1200 » 
I X 300 = 300 » 

2400 

(Mülâhazat 

istiklâl harbinde malûl kaldığından 

( S. Sayısı ; 92 ) 
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397 numaraU kanuna göre (îstilUM harbî ma 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Kıtası 

8. Tüm. 189. Al. 2. Tb. 2. 
Bl. Eri 
Kuvvtıyi milliyeden 

39. Al. 2. Tb. 6. Bl. Eri 

Kuvvayi milliye erlerinden 

57. Tüm. 39. Al. 3, Tb. 3. 
Bl. Eri 

* 61. Tüm. 174. Al. 2. Tb. 
6. Bl. Eri 
5. Tüm. 3. Al. 10. Bl. Eri 

61. Tüm. 159. Al. 3. Tb. 
10. Bl. Eri 
5. Al. 3. Tb. 9. Bl. Eri 

>'**' ! 
61. Tüm. Hücum Tb. 3. Bl. 
Başçavuşa 
21. Tüm. 23. Al. 3. Tb. 9. 
Bl. Eri 
Kafkas Al. 29. Tb. 3. Bl 2. 
Eri 
3. Kor. telsiz telgraf Bl. 
Eri 
11. Tüm. 70. Al. 1. Tb. 2. 
Bl. Eri 
9. Tüm, Hücum Tb, Bl. 2. 
Eri 
Kafkas Tüm. 3, Hücum Tb. 
2. Bl. Eri 
16. Al. 1. Tb. 1. Bl. Eri 

13. Al, 1. Tb, 3. Bl, Kd. 
Erbaş 
16. Tüm, 43. Al, 1. Tb, 2. 
Bl, Eri 
Sv. Al, 14. Tb, 1. Eri 

18. Tüm, 19. Hücum Tb, 
Eri 
174. Al, 3. Tb, 2. Bl, Eri 

isim ve şöhreti 

Ebubekiroğlu ibrahim Kuzgun 
D.1311 

Hüseyin kızı Hatice Özmavi 
D. 1326 

Hasanoğlu Hasan Akdeniz 
D. 1313 

Memedoğlu Hüseyin Barutçu 
D. 1312 

Hüseyinoğlu Akif Külükoğlu 
D. 1309 

Hasanoğlu Ali Cafer 
D. 1315 

Mustafaoglu Murad Çetinkaya 
D.1315 

Hüseyinoğlu Memed Zengin 
D. 1307 

Memedoğlu Ahmed Gümeç 
D. 1306 

Osmanoğlu Ahmed Hamdi 
1304 

Ibrahimoğlu Hüseyin Balcı 
D. 1315 

Alioğlu Bekir 
D. 1307 

Memedoğlu Hasan 
D. 1310 

Memedoğlu îsmail Kipri 
D. 1313 

Mustafaoglu Hüseyin Karaman 
D. 1315 

Hasanoğlu Memed 
D. 1316 

Yunusoğlu Yakub Kılıç 
D. 1311 

Ahmedoğlu Ziyaettin Yalın 
D. 1313 

Alioğlu Mustafa Buyurgan 
D. 1317 

Memedoğlu îsmail Zura ı 
D. 1315 

Memedoğlu Salim Tekyaz 
D. 1300 

Memedoğlu Osman Çağlar 
D. 1315 

Memleketi 

Eskişehir: Akça alan mahalle
sinden 
Gazianteb: Yaylayı cedid ma
hallesinden 
Fenikenin Beşikçi köyünden 

Dörtyol - Erzin nahiyesi Kara 
Mustafalar mahallesinden 
Bartın: Çeştepe köyünden 

Çankırı: Sarısu köyünden 

Cide: Köfünanbarı köyünden 

Bartın: Ağdacı köyünden 

Bartm: Cöcü köyünden 

Beypazarı: Koş mahkeme ma
hallesinden 
Bartmm Hıdırlar köyünden 

Tortumun Vihik köyünden 

Hafik: öğüncüt köyünden 

Yalvaç: Tırtar köyünden 

Simav: Beyce köyünden 

Karacasu: Cabi mahallesinden 

Kalecik: Emirler köyünden 

Erzincan: Taşçı mahallesinden 

İsparta: Geyran köyünden 

Ayaş: Yelli köyünden 

Kandıra: Kızılca Ali divanının 
Sıra köyünden 
Çankırı: Yapraklı nahiyesinin 
Çıkabey köyünden 

(S. Sayısı: 92) 
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lullerine mahsus) 22. Erat para mükâfat defteri 

Mükâfat 
Mükâfat mikdarı 

Derecesi derecesi lira Mülâhazat 

2 C 100 istiklâl harbinde sakat kaldığından 

6 C 100 » » 

6 C 100 » » -

5 C 100 » , » 

6 C İ00 » » 

5 C 100 » » 

6 C 100 » » 

5 C 100 » » 

6 C 100 » » 

6 C 100 » » 

6 C 100 » » 

5 C 100 » » 

5 C 100 » » 

6 C 100 » » 

6 O 100 » » 

6 C 100 » » 

6 C 100 » V 

4 B 200 »< » 

5 C 100 » » 

2 C 100 » » 

6 C 100 » » 

6 C 100 » » 
• / 

. (&8vw; 92) 
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Sıra 
No. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3() 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Kıtası 

24. Tüm, 30. Al, 3. Tb, 3. 
Bl, Eri 
19. Al, 2. Tb, 3. Bl, Eri 

189. Al, 2. Tb, 5. Bl, Eri 

Gazianteb Kuvayi milliye 
Erlerinden 
37. Al, 2. Tb, 6. Bl, Eri 

Anteb Kuvayi milliye hiz
metinde 

37. Al, 1. Tb, 1. Bl, Eri 

14. Tüm, Hücum Tb, 2. Bl, 
Eri 
Haçın kuvayi milliye müf
rezesi Er i 
18.Tüm, Hücum Tb. nun 
1. Bl, Eri 
47. Al, 2. Tb, 7. Bl, Eri 

İstiklâl mücadelesi zafer 
Bl, Er i 
17. Tüm, 63. Al, 3. Tb, 2. 
Bl, Eri 
135. Al, 2. Tb, 7. Bl, Eri 

îzmit müstakil Tb. Eri 

39. Al, 2. Tb, 6. Bl, Eri 

Kuvayi milliye fahrî Tb, 1. 
Bl, Eri 
Al. 10, Tb. 1, Bl. 3, Eri 

4. Tüm, 58. Al, 1. Tb, 1. 
Bl, Eri 
16. Tüm, 43. Al, 1. Tb, 2. 
Bl, Eri 
5. Al, 1. Tb, 3. Bl, Eri 

1. Tüm, İstihkâm Bl, Er f 

îsim ve şöhreti 

Emrullahoğlu Halil Saraç 
D. 1309 

Ahmedoğlu Aziz Öceş 
D. 1311 

Süleymanoğlu Receb Kurd 
D. 1309 

Bekiroğlu Memed Zeki Uçar 
D. 1300 

Hüseyinoğlu Halil Atasoy 
D. 1307 

Ahmed Sait kızı Hamide Tü-
tüncükara 

D. 1305 
Osmanoğlu Memed Taş 

D. 1315 
ömeroğlu Kâzım Muşlu 

D. 1310 
Hasanoğlu Ali Topaktaş 

D. 1298 
Abdullahoğlu Kâzım özenei 

D. 1311 
Salihoğlu Veysel Karabaş 

D. 1316 
Mcmedoğlu Hasan Beyazgül 

D. 1314 
Ibraîıimoğlu Ömer Kurtulmuş 

D. 1302 
Bekiroğlu Ahmed Dutai* 

D. 1316 
Receboğlu Hüseyin Yalm 

D. 1312 
Yusufoğlu Mustafa Çetin 

D. 1311 
Selimoğlu Salih özkaraman 

D. 1311 
Hasanoğlu Sadık Demirçarık 

D. 1314 
Memiedoğlu Emrullah Erden 

D. 1315 
Hurşidoğlu Hanifi Yüzer 

D. 1308 
İbrahimoğlu Osman Kaplan 

D. 1315 
Süleymanoğlu Memed Yücel 

D. 1314 

Memleketi 

İlgaz: Kale köyünden 

Araç: Telikoz köyünden 

Daday: Urva köyünden 

Birecik: Merkez mahallesinden 

Emet: Samralar köyünden 

Gazianteb: Tüne mahallesinden 

Silifke: Ören köyünden 

Milas: (Üazipaşa mahallesinden 

Peke: Bağdadlı köyünden 

Düzce: Şabat köyünden 

Bulancak: Şemseddin Mh. den 

Elâzığ: leadiye Mh. den Selâm 
oğullarından 
Karadeniz Ereğlisi: Çayırlı kö
yü Osmanlar Mh. den 
Sivrihisar: Kurğunlu Mh. den 

Adapazarı: Söğütlü nahiyesi 
Mesudiye köyünden 
Ş. Koçhisar: Kuruttu tepe kö
yünden 
îzmit: Kozandere köyünden 

Zile: Palaya Mh. den 

Demirci kazasının Büyük kim 
köyünden 
Ceyhan: Burhaniye Mh. den 

Tosya: Pelitözü köyünden 

Ulukışla: Kılan köyünden 
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Sıra 
No. Kıtası îsim ve şöhreti Memleketi 

Aydın: Mesudlu köyünden 

Zile : Ilıca köyünden 

Fatih - Karagümrük Beyceğiz 
mahallesinden 
Mihalıççık : Güreş köyünden 

45 Kuvayi milliye -Erlerinden Mustafaoğlu Memed Tunçer 
D. 1305 

46 24. Tüm, 43, Al, 3. Tb, 10. Himmet oğlu Hasan Ercan 
Bl, Eri D. 1309 

47 M. M. Grubu erlerinden Muzafferoğlu Receb Üpçin 
D. 1322 

48 5. Kafkas Tüm. 9. Al,2, Tb. ömeroğlu Mehmed Dikmen 
5, Bl. E r i D, 1316 

49 2. Tüm, 126. Al 2. Tb, 6. Ömeroğhı Hacı Mehmed Topuz Pazarcık : Karabıyıklı köyün 
Bl, Eri D. 1307 den Topuzoğullarmdan 

50 Hjaçm cephesi Gurup K. Yusuf oğlu Mirza înalöz Saimbeyli Doğanlı köyünden 
Enver müfrezesi eri D. 1317 

51 7. Tüm, 2. Al, 3. Tb, 2B1, Ejminoğlu Mehmed Mutlu Antalya : Bahtılı köyünden 
Eri D. 1310 

52 Elcezire cephesi 2. Tüm, 18, Abdürrahman (Abdullah) oğlu Mardin : Şeyhullah mahalesin 
Al. 3. Tb, Er i Abdülaziz Çabuk 

D. 1313 
53 5. Kafkas Tüm. 9. Al, 8 Mustafaoğlu Ali Turna 

Tb. 6. Bl, eri D. 1310 
54 176. Al,l . Tb, 1 Bl, Eri Mehmed Alioğlu Ali Bulut 

D. 1315 
55 Kuvvayi milliye erlerinden Alioğlu Salman Karahan 

D. 1317 
56 Kuvvayi milliyede yüzbaşı Memedoğlu Memed Kıvılcım 

Arslan müfrezesinde müs- D. 1304 
tahdem 

57 3. Kafkas tümeni 8. Kafkas Memedoğlu Durmuş Marcalı 
alayı 2. Tb, 2. Bl, Eri D. 1307 

58 32. Al, 2. Tb, 6. Bl, Eri Hasanoğlu Hüseyin Taymaz 
D. 1309 

59. Çekirge jandarma takım Mustafaoğlu Memed Raif Tam- M. Kemalpaşa : Züferbey ma-
K. Baş Çavuş buluç hailesi 

D. 1306 
G0 5. Alay. 1. Tb. 3. Bl. Er i tbrahimoğlu Osman Kaplan Tosya : Pelitözü köyünden Si-

. D. 1315 pahioğullarmdan 

îki erin ikinci dereceden ve C. fıkrasından mükâfat 
Bir erin üçüncü dereceden ve B. » » 
İki erin dördüncü dereceden ve B. » » 
İ ki erin dördüncü dereceden ve C. » » 
Onyedi erin beşinci dereceden ve C. » » 
Otuz altı erin altıncı dereden ve C. » » 

den 

Hafik : Ohturum köyünden 

Muğla : Kesre köyünden Süley-
manoğullarından 
(jiazianteb : Dulisa köyünden 

Gazianteb : Kızılca mescid ma
hallesinden 

Milas : Karadam köyünden Ab-
dülfettanoğullarından 
Zile : Endürüzlü köyünde Veli 
Aptaloğullarmdan 
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S. Sayısı: 93 
Harb mükellefiyeti kanunu lâyihası ve Adliye, Dahiliye ve 

Millî müdafaa encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (1/27) 

Başvekâlet il - IV -1939 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/1732 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - IV . 1939 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan harb teklifleri kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Müstaceliyet kaydile müzakeresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Kanunun mucib sebebleri 

Umumî ve kısmî seferberlik ilânı halinde ordu ihtiyaçlarınnı temini için harb teklifleri tarhı 
gerek milletler arası hukukunun ve gerek her devletin millî hukukunun tanımış olduğu ve 
Teşkilâtı esasiye kanununun 74 ncnü maddesi m ıcibince Devletimizin de tecviz ettiği millî ve 
askerî bir zarurettir. 

Büyük harbin ilânında ordu ile halkın bu hu ustaki mütekâbil hak ve vazifelerini tayin eden 
kanunî hükümlerin nlevcud olmaması yüzünden her iki taraf bir çok zararlara duçar olmuş ve 
o sıralarda görülen lüzuma mebni seferberlikte askerî iskân ve konaklama hususlarını tayin için 
bir kanun ve kezalik deniz vasıtalarının tedariki için de diğer bir kanun neşrine mecburiyet 
hâsıl olmuş ve fakat sınaî müesseseler ve kömür ve sair maden ocakları gibi mühim müessese
lere konulan harb teklifleri dolayısile umumî hükümlere tevfikan bir çok zararlar ve tazminatlar 
tediye edilmiş ve bilhassa o zamanlarda yabancı ellerde bulunan demiryollarına harb teklifi 
konulamamış ve müessesesinin ifade ettiği manaya göre vaziyet edilerek tarifeleri veçhile pek 
büyük yekûn tutar bir çok paralar verilmiştir. 

istiklâl harbi devam ettiği sırada dahi bu husustaki noksanlar kendini göstermiş ve fakat alı
nan malların bedelleri tesviye edilmek suretile aalkta ve alâkalılarda uyandırılan itimad hissinin 
faideleri ve semereleri bu harb sırasındaki tecrü)elerle sabit olmuştur. 

Bütün bu düşünceler ve zamanımızın tacil ettiği zaruretler dolayısile ordumuzun bu noksanını 
ikmal edecek bir tarzda senelerce yapılan tecrübeler ve çalışmaların ve yabancı orduların müma
sil kanunları üzerinde yapılan incelemelerin mahsulü olarak bağlı kanun lâyihası tanzim olun
muştur. 



— 2 — 
Adliye, DaMliye ve Millî Müdafaa encümeni* 

T. B. M. M. 
Adliye, Da. ve Millî Mü. Muhtelit En. 

Esas No. 1/27 
Karar No. 41 

Yüksek 

Millî Müdafaa vekilliğince hazıranıb icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başvekâletin 6/1732 sayılı ve 11 
nisan 1939 tarihli tezkeresüe gönderilmiş bu
lunan harb teklifleri kanunu lâyihası Büyük 
Meclisin kararile Adliye, Dahiliye ve Millî Mü
dafaa encümenlerinden müteşekkil Muhtelit 
encümene havale buyurulmuş olmakla Millî Mü
dafaa vekili ve diğer alâkalı vekâletlerin' mü
messilleri hazır bulunduğu halde tedkik ve mü-
talea olundu: 

Yeni teknik ve keşiflerle harb silâhlarında hu
sule gelen büyük değişiklikler neticesi ıbu gün 
milletler arasında zuhur eden müsellâh ihtilâf
lar, artık eskiden olduğu gibi yalnız iki tarafın 
orduları arasındaki mücadeleden ibaret kalma
yıp iki milletin maddî ve manevî bütün imkân
ları ve mıevcudiyetlerile karşı ka'rşıya gelmeleri 
şeklinde tecelli etmektedir. Bu itibarla hemen 
ibütün milletler ona göre hazırlanmakta, teşki
lâtlanmakta ve millî enerji ve serveti en kısa bir 
zaman zarfında bir gaye etrafında toplayabil
mek için mevzuatlarında icab eden değişiklikleri 
yapmış bulunmakta veya yapmaktadırlar. Nete-
kim bir çok milletler harb zamanında veya fev
kalâde hallerin zuhuru halinde tatbik edilmek 
üzere normal zamandaki mevzuattan ayrı büyük 
kodlar vücude getirmişlerdir. Hükümetin mucib 
sebeblerinde de söylendiği gibi seferberlikte as
kerî iskân ve konaklamağa ve deniz vesaitinin 
tedarikine dair müteferrik ve nakâfi hükümleri 
ihtiva eden bir iki kanun istisna edilirse mevzu-
tımız bu hususta büyük boşluklar arzetmekte-
dir. Kanun lâyihası bu boşlukları doldurmaca 
matuf ve ayni zamanda memleket müdafaası 
mükellefiyetinin bütün vatandaşlar arasımla 
ayrı, gayrı gözetmiyerek malik bulundukları 
imkânlar dairesinde adilâne tevzii ve alınan mal
ların veya yaptırılan hizmetlerin de bedelleri ta
mamen ödenmek esaslarına müstenid bulunması 
itibarile encümenimizce şükranla karşılanmıştır. 

Encümenimizin kanun lâyihası üzerinde yap-

( S. Say 

mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

30 - V - 1939 

Reisliğe 

tığı değişikliklere aid mucib sebebler sırasile 
aşağıda gösterilmiştir: 

Kanunun unvanı üzerinde duran encümeni
miz bu kanunun yalnız harb zamanında tatbik 
edilmeyip bazı hükümlerinin sulh zamanmda 
ve fevkalâde hallerde yapılacak olan seferberli
ğe hazırlık esnasında da tatbik edileceğini dü
şünerek kanunun adını millî müdafaa mükelle
fiyeti kanunu olarak değiştirmeği münasib gör
müştür. 

Birinci maddedeki alelade vasıtalar tabirinin 
şümul derecesi üzerinde duran encümenimiz bu
nun ordunun nazarî yani meveud askerî vasıta
larla yapamıyacağı manasına olduğunda mu
tabık kalmıştır. 

Üçüncü maddedeki askerî otorite tabirinin 
muayyen bir askerî makamı ifade edemiyeeeği 
ve bunun istenilen mükellefiyetin mahiyetine ve 
tatbik edileceği zaman ve mekâna göre o ma
halle ve işe hâkim olan en büyük yani kumanda 
salâhiyetini haiz olan makam demek olduğu 
kabul edilmiş ve daha menus olması itibarile ci
heti askeriye şeklinde değiştirilmiştir. 

6 ncı maddedeki müstahkem mevkiler tabiri
nin pek dar olduğu, halbuki müstahkem mevki 
sayılamıyacak olan harb mevkilerinde de sivil 
ahali bulunabileceği ve bunların iaşe ihtiyaçları
nın da millî müdafaa mükellefiyeti yolile temini 
zarureti hâsıl olabileceği düşünülerek maddede
ki müstahkem mevkiler tabiri harb mevkileri 
olarak düzeltilmiştir. 

Millî müdafaa mükellefiyetini tatbik edecek 
olan komisyonların sureti teşkilinde halkın da
ha kuvvetle temsil edilebilmesini teminen idare 
heyetinden seçilecek aza yerine ticaret ve sana
yi odasından bir zatin bulunması ve oda bulun
mayan yerlerde ise belediyeden iki aza alınma
sı ve bu komisyonlara vazifeleri itibarile sefer
berlik müdür veya memurlarının da iştiraki ka
bul edilmiş ve vilâyet ve kaza komisyonlarına 
izafeten muamele yapacak olan nahiye ve köy 
komisyonlarının tazminat ve ödeme işlerini ya-

: 93 ) 



pamamalan ve belediye teşkilâtı olduğu halde 
mülkî teşkilât olmayan yerlerde komisyona be
lediye reisinin reislik etmesi muvafık görülmüş 
ve ayrıca komisyonun müzakere ve karar nisa
bına dair hüküm de ilâve olunmuştur. 

îskân veya konaklama suretile işgal edilmiş 
bulunan binaların boşaltılmasından bahis olan 
19 ncu madde hükmünü hem Hazinenin, hem de 
vatandaşların hukukunu muhafaza bakımından 
encümenimiz yeni baştan tesbit etmiş ve tahliye 
olunan binanın sahibi veya birlikte sakin olan 
aileleri efradından bir kimse bulunmadığı tak
dirde işgalden mütevellid her hangi bir hasar 
vukua gelip gelmediğini millî müdafaa mükel
lefiyeti komisyonunun resen tesbit eylemesi ve 
keyfiyeti mal sahibinin itiraz hakkını kullana
bilmesini teminen bir ay müddetle ilân etmesi 
esası kabul olunmuştur. 

Parasız iskân ve konaklamadan bahis olan 
22 nci maddenin birinci fıkrasında yedi günlük 
müddet fazla görülerek beş güne indirilmiştir. 

Tahririn kısa bir zamanda ikmalini teminen 
nakil vasıtalarının bir yerde toplatılmasına ce
vaz veren 27 nci madde dahi bu toplantının hal
kın zarardide olmaması için yığıntıya meydan 
verilmiyecek bir şekilde olması ve toplantı mer
kezinin köylerden ancak on kilometre mesafede 
bulunması esası dahilinde değiştirilmiştir. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak 
nakil vasıtalarının eins ve mikdarmm Millî Mü
dafaa vekâletince tesbit olunacağına dair olan 33 
ncü maddeye fevkalâde hallerden bu salâhiyetin 
mahallin en büyük komutanı tarafından kullanı
labileceğine dair hüküm ilâve edilmiştir. 

6, 7 ve 8 nci fasıllar mevzubahs edilen demir-
yolalrmda, deniz ve hava yollarında ve deniz ve 

hava vasıtalarında, limanlarda mahrukat madenle
rinde ve sınaî müesseselerde tatbik olunacak Millî 
Müdafaa mükellefiyetlerine aid hükümler ayni 
esas etrafmda toplanmıştır. Şöyle ki : Bunlardan 
hükmî ve hakikî hususî şahıslara aid olanlara ci
heti askeriyece vazıyet olunarak işletilebileceği gi
bi idare ve müesseselerine bağlı teşekküllere de 
devrolunabilecektir. 

Devlet idare ve müesseselerine aid olanlarının 
ise yalnız başkumandanlık emrine girmeleri ve iş
letilmeleri hususunun yine kendi idarelerinde bı
rakılması ancak katği ihtiyaç ve zaruret halinde 
bunalrdan münferid bir kısmının ciheti askeriye
ce doğrudan doğruya işletilebilmesi ve kül ha

linde ciheti askeriyeye devri icab ettiği takdirde 
bunun ancak İcra Vekilleri Heyeti kararile yapı
labilmesi esası kabul olunmuş ve bu fasıllardaki 
maddeler bu şekilde tanzim edilmiştir. 

ödeme işlerine aid fasılda da usule aid bazı 
değişiklikler yapılmış ve 6, 7, 8 ve 9 ncu fasıl
larda yazılı şirketlere ve şahıslara aid müesse
selerin ciheti askeriye namma işletilmesinden veya 
vesait, levazım, mamul ve mahsullerine vaziyet 
edilmesinden doğacak tazminat mikdarmı takdir 
edecek olan komisyonun sivil azalarının Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından tayin edilmeyib alâ
kalı vekâletler tarafından tayin edilmesi ve bu 
komisyonların aza adedlerinin üçten aşağı ve 
yediden yukarı olmaması kabul olunarak bu 
hususa dair hükümler ilâve olunmuştur. 

Diğer maddelerde de esasa taallûk etmeyen 
bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun lâyihasının memleketin mühim ve 
müstacel bir ihtiyacını karşılaması itibarile 
müstacelen müzakeresinin Yüksek Meclise arz 
ve teklifi kararlaştırılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad., Da. ve M. M. 
encümenlerin mü-
rekkeb Muh. En. 

Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Ankara 

Fevzi Daldal 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

/. Kemal Alpsar 
Edirne 

0. Şahinbaş 
Erzurum 
8. Altuğ 
Iztanbul 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Çanakkale 

H.E. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Erzurum 

Z. Soydemir 
İzmir 

Dr. H. Şi Erel M. R. Mimaroğlu 
Kars 

E. özoğuz 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Manisa 

Refik İnce 

Kars 
Z. Orhon 
Malatya 

Kâtib 
Kayseri 

Suad Ürgüplü 
Antalya 

Numan Aksoy 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzincan 
A. Fırat . 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Kars 
Ş. Karacan 

Konya 
Vehbi Bilgin 

Malatya 
0. Koptagel Emrullah Barkan 

Mardin 
Edib Ergin 

Muğla 
S. Güney 
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Rize Samsun _ Samsun 

Saim Ali M. F. Engin R. Barkın 
Seyhan Sinob Tekirdağ 

Sinan Tekelioğlu C. Atay C. Uybadın 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Harb mükellefiyeti kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Genel veya kısmî seferber

lik halinde ve fevkalâde hallerde yapıla
cak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların te-
cemmüleri esnasında alelade vasıtalarla el
de edilemeyen bütün askerî ihtiyaçları veya 
hizmetleri bu kanunun hükümleri dairesinde 
vermeğe veya yapmağa her şahıs borçludur. 

Bu mükellefiyetlerin Türk topraklarının hep
si veya bir kısmı üzerinde yapılmasına başla
nacağı zamanı tcra Vekilleri Heyeti tayin eder. 

MADDE 2 — Bu kanunun 20 nci maddesin
de yazılı istisnalardan başka verilen her şey ve
ya yapılan her hizmet için sahibine kıymeti tu-
tarınca tazminat verilir. 

MADDE 3 — Bu kanunun koyduğu mükelle
fiyetin tatbikini istemek salâhiyeti ancak aske
rî otoriteye aiddir. 

Harb mükellefiyeti, yazdı ve imzalı kâğıd-
larla yapılır. Bu kağıdlarda mükellefiyetin ma
hiyeti, mikdarı ve mümkün oldukça devam müd
deti gösterilir. Yapılan mükellefiyete karşı bir 
makbuz verilir. 

MADDE 4 — Harb mükellefiyetinin halkın 
kabiliyeti ve mevcud menbaı ile mütenasib ola-
rajc tatbiki şarttır, 

Urfa Trabzon Zonguldak 
Ahmed Yazgan A. F. Barutçu 1. E. Bozkurt 

Zonguldak Yozgad Yozgad 
Rifat Vardar Z. Arkant C. Arat 

MUHTELİT ENCÜMENİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî veya kısmî seferberlik 
halinde ve fevkalâde hallerde yapılacak sefer-

ı- berlik hazırlıkları ile kıtalarm tecemmüleri es-
i- nasmda, alelade vasıtalarla temin edilemeyen 
a bütün askerî ihtiyaçları veya hizmetleri bu ka-
e nunun hükümleri dairesinde vermeğe veya yap-

mağga her şahıs borçludur. 
3- Bu mükelefiyetlerin Türk topraklarının ta

mamı veya bir kısmı üzerinde yapılmasına baş
lanacağı zamanı, İcra Vekilleri Heyeti tayin 
eder. 

MADDE 2 — Millî müdafaa mükellefiyetinin 
halkm kabiliyeti ve mevcud mer-ıbaları ile müte
nasib olarak tatbiki şarttır. 

MADDE 3 — Bu kanunda yazılı istisnalar-
ı- dan başka verilen her şey veya yapılan her hiz-
L- met için sahibine değerince tazminat verilir. 

ı- MADDE 4 — Bu kanunun koyduğu mükelle-
ı- fiyetin tatbikmı istemek salâhiyeti ancak ciheti 

askeriyeye aiddir. 
Tatbiki istenilen mükellefiyetin mahiyetine 

r- ve mahal ve zamanına göre bu salâhiyetin hangi 
askerî makamlar tarafından kullanılacağı nizam-

r name ile tesbit olunur. 
Her teklif yazılı ve imzalı kâğıdlarla yapılır. 

Bu kağıdlarda mükellefiyetin mahiyeti, mikdarı 
ve mümkün oldukça devam müddeti gösterilir. 
Yapılan mükellefiyete karşı bir makbuz verilir. 
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MADDE 5 — Smaî müesseselerin, esas işleri 

haricindeki imalâtta çalıştırılmak üzere konula
cak harb mükellefiyeti muamelesi ancak Millî 
Müdafaa tarafından verilecek emir üzerine ya
pılır. 

MADDE 6 — Fevkalâde veya acele hallerde 
Millî Müdafaa vekilinin veyahud bir mevkiin mü
dafaasına memur kıtaların en büyük komutanmm 
emrile müstahkem mevkilerde bulunan ahalinin 
iaşe ihtiyaçları dahi harb mükellefiyeti yolile 
tedarik olunabilir. 

ikinci fasıl 

Harp mükellefiyeti yolile tedarik olunacak 
maddeler 

MADDE 7 — Harb mükellefiyeti yolile te
dariki caiz olan askerî ihtiyaçlar başlıca aşa
ğıda yazılı olanlardır : 

I - Erleri, kıtaları ve bütün asker hayvan-' 
larmı barındırmak için sahihlerine katği lüzu
mu olmayan ve ordunun her türlü vazife ve hiz
metlerine müteallik levazım ve techizatmm ko
nulmasına saklanmasına ve askerî memur ve 
müstahdemlerin vazifelerini ifa etmesine yara
yan binalar, 

II - Orduya lâzım olan yiyecek, içecek ve gi
yecek maddeleri, hayvanlara lâzım olan hubu
bat, ot ve saman, 

Binalara yerleştirilen ve ordugâhta bulunan 
kıtalara lüzumlu yatak otu ve saman, 

III - Binek ve nakil hizmet için orduya yara
yan motorlu ve motorsuz her nevi kara nakil va
sıtaları, 

Yük ve koşum hayvanları (mevcud) 
« Semer, yular, hamut, her nevi koşum me-

vaddı gibi levazimile ve binek hayvanları var 
ise eyer takımı ile ve motorlu vasıtalar yedek 
alât ve edevat ve parçaTarile ve icabmda sürücü, 
arabacı ve şoförlerile beraber », 

IV - Bütün müstahdemin ve mürettebatı ile 
beraber deniz, göl, nehir ve kanallarda bulunan 
gemiler ve her türlü cer ve nakil vasıtaları, 

V - Müretebat ve müstahdemini ile ve bütün 
malzemesile beraber hava nakil vasıtaları, 

VI - Değirmenler, fırmlar, fabrikalar, sınaî 
müesseseler, 

VII - Her nevi inşaata, tamirlere ve sair as
kerî işlere lüzumlu olan her nevi malzeme, va-

MADDE 5 — Zarurî hallerde Millî Müdafaa 
vekilinin veyahud bir mevkiin müdafaasma me
mur kıtaların en büyük komutanmm emrile harb 
mevkilerinde bulunan ahalinin iaşe ihtiyaçları 
dahi Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile teda
rik olunabilir. 

İkinci* fasıl 

Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile tedarik 
olunacak maddeler 

MADDE 6 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
yolu ile tedariki caiz olan askerî ihtiyaçlar 
başlıca aşağıda yazılı olanlardır: 

I - Erleri askerî şahıslan kıtaları ve bütün 
asker hayvanlarını barındırmak için ve ordu
nun her türlü vazife ve hizmetlerine müteallik 
levazım ve techizatmm konulmasma, saklanma
sına ve askerî memur ve müstahdemlerin vazi
felerini ifa etmesine yarayan ve sahihlerine 
katği lüzumu olmryan binalar, 

II - Orduya lâzım olan yiyecek, içecek ve gi
yecek maddeleri, hayvanlara lâzım olan hubu
bat, ot ve saman, 

Binalara yerleştirilen ve ordugâhda bulunan 
kıtalara lüzumlu yatak otu ve saman, 

III - Binek ve nakil hizmeti için orduya ya
rayan motorlu ve motorsuz her nevi kara nakil 
vasıtaları, 

Binek, yük ve koşum hayvanları mevcud 
semer, yular, hamut her nevi koşum mevaddı 
gibi levazımı ile ve binek hayvanları, var ise, 
eyer takımile ve motorlu vasıtalar yedek alât 
ve edevat ve parçalarile ve icabmda sürücü; 
arabacı ve şoförlerile beraber, 

IV - Bütün müstahdemin ve mürettebatı ile 
beraber deniz, göl, nehir ve kanallarda bulunan 
gemiler ve her türlü cer ve nakil vasıtaları, 

V - Mürettebat ve müstahdemini ile ve bü
tün malzemesile beraber hava nakil vasıtalar, 

VI - Değirmenler, fırmlar, fabrikalar, smaî 
müesseseler, 

VII - Her nevi inşaata, tamirlere ve sair as
kerî işlere lüzumlu olan bilûmum malzeme, va-
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sıtalar, aletler, makineler ve cihazlar, 
VIII - Kılavuzlar, sailer, her türlü askerî hiz

mete lüzumlu işçi, 
IX - Cephede ve asker veya sivil sıhhat teşki

lâtı olmayan sair yerlerde yaralı ve hasta asker
lere, işbu teşkilâta gidebilecek veya sevkoluna-
bilecek bir hale gelinceye kadar, mahallî idare 
veya köy heyetlerince münasib binalar veya ev
lerde yatırılıb bakmak hizmeti, 

X - Askerî tesühata, teçhizata, melbusata, 
ilâçlara ve pansuman malzemelerine, müteallik 
her türlü eşya ve tıbbî ve cerrahî alet ve cihaz
lar ve yatak takımı ve her türlü hastane eşya -
sma ve konaklamaya aid her türlü eşya ve mad
deler, 

XI - Askere yarar sair her türlü maddeler. 
Seferberlikten gayri hallerde bu maddenin 

yalnız ilk beş fıkrasmda yazılı olanlara harb mü
kellefiyeti konulabilir. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda ya
zılı olan hayvanlar ve koşum hayvanı ve ko
şum maddeleri ile nakil vasıtaları, su ve hava 
nakil ve cer vasıtaları seferberlikten başka 
hallerde her defasında yalnız en çok on gün için 
harp mükellefiyeti yolile alınabilir. 

Üçüncü fasıl 

Hrb mükellefiyetinin tatbik şekli 

MADDE 9 — Her vilâyet, ve kaza merkezin
de en büyük mülkiye memurunun reisliği altın
da en büyük maliye memuru veya tevkil edeceği 
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sıtalar, aletler, makinalar ve cihazlar, 
VIII - Her türlü cer ve nakil vasrtalrı ile ha

reket istihsal eden diğer vesait için muktazi 
kömür, benzin, mazot, yağ ve sair mevad, 

IX - Kılavuzlar, sayiler, her türlü askerî 
hizmete lüzumlu işçiler, 

X - Cephede ve asker veya sivil sıhhat teş
kilâtı olmryan sair yerlerde yaralı ve hasta as
kerlere, işbu teşkilâta gidebilecek veya sevk 
olunabilecek bir hale gelinceye kadar, mahallî 
idare veya köy heyetlerince münasib binalar 
veya evlerde yatırılıp bakmak hizmeti, 

XI - Askerî teslihata, teçhizata, ilâçlara ve 
pansuman malzemelerine müteallik her türlü eş
ya ve tıbbî ve cerrahî alât ve cihazlar, yatak 
takımı ve konaklamağa aid her türlü eşya ve 
maddeler, 

XII - Askerî ihtiyaçlar için zarurî olan sair 
her türlü maddeler ve hizmetler, 

Seferberlikten gayri hallerde bu maddenin 
yalnız ilk beş fıkrasında yazılı olanlara Millî 
müdafaa mükellefiyeti konulabilir. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda ya
zılı olan hayvanlar ve koşum hayvanı ve koşum 
maddelerile nakil vasıtaları su ve hava nakil ve 
cer vasıtaları seferberlikten başka hallerde her 
defasında yalnıs en çok on gün için millî müda
faa mükellefiyeti yolu ile alınabilir. 

MADDE 7 — 6 ncı maddede gerek millî 
müdafaa mükellefiyeti vazolunan müessesesi da
hilinde ve gerek sürücüsü olduğu nakil vasıtası 
başında çalıştırılmak üzere hakkında şahsen 
millî müdafaa mükellefiyeti tatbik olunan kim
selerden askerlik mükellefiyeti haricinde bulu
nanlara istihdamları devam ettiği müddetçe üc
ret veya yevmiye veya tazminat verilir. 

Bunların hal ilcasile kendilerini iaşe ede
memeleri, hastalanmaları, maluliyetleri veya ve
fatları halinde haklarında askerlik mükellefiyet 
dahili emsali gibi muamele yapılır. 

Üçüncü fasıl 

Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbik şekli 

MADDE 8 — Her vilâyet ve kaza merkezin
de en büyük mülkiye memurunun reisliği altın
da en büyük maliye memurile askerlik şube re-
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MADDE 8 — 7 nci maddede gerek harb mü
kellefiyeti vazolunan müessesesi dahilinde ve 
gerek sürücüsü olduğu nakil vasıtası başında 
çalıştırılmak üzere hakkında şahsan harp mü
kellefiyeti tatbik olunan kimselerden askerlik 
mükellefiyeti dahilinde olanlar, istenildiği hal
de askerî hizmetlerini buralarda görebilecekler
dir. Askerlik mükellefiyeti haricinde bulunan
lara istihdamları devam ettikçe ücret veya yev
miye veya tazminat verilir. 

Bunların hal ilcasile kendilerini iaşe edeme
meleri, hastalanmaları, maluliyetleri veya ve 
fatları halinde haklarmda mükellefiyet dahili 
emsali gibi muamele yapılır. 
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zat ile askerlik şube reisi, askerlik şubesi bu
lunmayan yerlerde jandarma komutanından ve 
idare heyeti ile belediye meclisinden seçilecek 
birer azadan mürekkeb harb mükellefiyeti ko
misyonları bulunur. 

îcabmda bu komisyonlara izafeten muamele 
yapmak üzere nahiye merkezlerinde nahiye mü
dürünün reisliği altmda komisyonlar teşkil olu
nur. Bu komisyonlara nahiye jandarma komuta
nı ve var ise belediye reisi de aza sıfatile girer. 

Karyelerde bu vazifeler komisyonlara izafe
ten ihtiyar heyetleri tarafından görülür. Bu ko
misyonlar hazar vaktinde Millî Müdafaa vekâle
tinden verilecek talimat dairesinde ihsai ve ih
zari tedkikler yaparlar. Birinci maddede tasrih 
edilen hallerde îcra Vekilleri Heyetinin kararına 
dayanarak Millî Müdafaa vekili tarafından veri
lecek emir üzerine bu kanunun hükümlerini tat-
bika başlarlar. 

MADDE 10 — Harb mükellefiyetleri harb 
mükellefiyetleri komisyonları vasıtasile tatbik 
olunur. Her türlü teslimler askerî makamlarca 
tayin olunacak tesellüm heyetlerine makbuz mu
kabilinde yapılır. Bu makbuzlarm ziri ayrıca 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından fcas-
dik olunarak alâkalıya verilir. 

isi askerlik şubesi bulunmayan yerlerde jandar
ma komutanından ve belediye ile ticaret ve sa
nayi odası tarafından seçilecek birer zatten mü
rekkeb bir millî müdafaa mükellefiyeti komisyo
nu bulunur. Ticaret ve sanayi odası bulunma
yan yerlerde belediyeden iki aza seçilir. 

Seferberlik müdür veya memuru bulunan 
yerlerde bu müdür veya memur komisyonun 
tabiî azasından olub büro ve yazı işlerini de gö
rürler. 

Komisyon mürettep adedinin yarısından bir 
fazlasile toplanır ve mevcudun ekseriyetile karar 
verir. Reylerde tesavî halinde reisin bulunduğu 
tarafm reyi kabul olunur. 

Tazminat ve ödeme işleri hariç olmak üzere 
müstacel hususlarda Millî Müdafaa mükellefiyeti 
komisyonlarına izafeten muamele yapmak üzere 
Nahiye merkezlerinde, nahiye müdürünün reis
liği altmda jandarma komutanı ve varsa bele
diye reisinden, yok ise nahiye merkezinin muh
tarından ve köylerde muhtar ve ihtiyar heyetini 
teşkil edenlerden mürekkep muvakkat birer tâli 
komisyon teşkil olunabilir. Mülkî teşkilât olmı-
yan yerlerde komisyon belediye resinin reisliği 
altmda kurulur. 

Bu tâli komisyonların teşkili alâkadar Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararile yapı
lır. Müstacel olup da muhabereye imkân bulun
mazsa bu komisyonlar o işe mahsus olmak üzere 
kendiliğinden teşekkül edebilir. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
hazar vaktinde Millî Müdafaa vekâletinden veri
lecek emir dairesinde ihsaî ve ihzari tedkikler 
yaparlar. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa mükellefiyetleri 
Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları vası
tasile tatbik olunur. 

Eğer bir mahalde Millî Müdafaa mükellefi
yeti komisyonu bulunmaz ve yahud bir mükelle
fiyetin acele tatbikma zaruret hâsü olup da usu
lü dairesinde komisyona müracaata imkân bu
lunmazsa mükellefiyet doğrudan doğruya ciheti 
askeriyece tatbik olunabilir. 

Her türlü teslimler askerî makamlarca tayin 
olunacak tesellüm heyetlerine makbuz mukabi
linde yapılır. Bu makbuzların ziri ayrıca Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonları tarafından 
tasdik olunarak alâkalıya verilir. 

( S. Sayısı : 93 ) 



MADDE 11 — Harb mükellefiyeti komisyon
ları, istenilen şeyi mevcud olan ve olmayan 
mükellef ahali üzerine tarh ve tevzi eder. Bu 
tevziin herkese ayırtsız ve fakat mevcudlarına 
göre bir nisbet dahilinde yapılması lâzımdır. 

Mükelleflerin gaybubeti halinde komisyonlar 
bu gibilere aid hisselerin ne suretle istifası lâ
zım geleceğini kararlaştırarak halin icab ettir
diği bütün tedbirleri alır. 

Bir köyün ihtiyar heyeti bu kanun hükümle
rine göre istenilen her hangi bir şeyi bütün mas
rafları köy sandıklarından ödemek suretile teda
rik ederek verebilir. 

Dördüncü fasıl 

Harb mükellefiyeti yolile iskân ve konaklama 

MADDE 12 — Tevakkuf veya yürüyüş halin
de bulunan askerî kıtlara mensub subay ve erat 
ve bunlara aid hayvan, eşya ve malzeme askerî 
binaların mevcud olmaması veya kâfi gelmeme
si halinde evvelce yazım neticesinde kabili
yeti tesbit edilmiş olan Devlete, hususî idarele
re, belediyelere, vakfa, cemaatlere, şirketlere, 
cemiyetlere aid bina, ahır ve mağazalara ve am
barlara ihtiyaca göre sıra ile vazıyed ve bunla
rın da kâfi gelmemesi halinde boş olanlarından 
başlayarak ahaliye aid olanlara müracaat edile
rek oralarda ibate ve muhafaza edilirler. Bu 
yerleşme ya sahihlerinin menabii göz önünde tu
tularak ve subaylara rütbelerine göre daha 
müsaid yerler tahsis olunarak iskân namı al
tında veya bu şartlara riayet edilmiyerek ihti
yaç nisbetinde ve yerlerin istiab kabiliyetleri 
derecesinde ve fakat yine içinde oturanların 
oturma hakları muhafaza edilerek konaklama 
tarzmda yapılır. 

Sükna hakkı yalnız yatmağa mahsus oda
ya şamil olup bina sahiblerine, yatak, kap ka
çak vermek mecburiyetini tahmil etmez. 

İhtiyaç görülen ambar, mağaza ve ahırlar 
için de ayni suretle muamele olunur. 

Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve 
münferid askerî şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve münferid hanelerde hep bu 
tarzda yerleştirilir. 

MADDE 10 — Tesellüm heyetlerinin kurul
ma tarzı nizamname ile tesbit olunur. 

Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları, 
istenilen şeyi mevcud olan ve olmıyan mükellef 
ahali üzerine tarh ve tevzi eder. Bu tevziin her 
kese ayırtsız ve fakat mevcudlarma göre bir nis
bet dahilinde yapılması lâzımdır. 

Mükelleflerin gaybubeti halinde komisyonlar 
bu gibilere aid hisselerin ne suretle istifası lâzım 
geleceğini kararlaştırarak halin icab ettirdiği 
bütün tedbirleri alır. 

Dördüncü fasıl 

Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile iskân 
ve konaklama 

MADDE 11 — Tevakkuf veya yürüyüş halinde 
bulunan askerî kıtalara mensub askerî.şahıslar 
ve erler ve bunlara aid hayvan, eşya ve malzeme 
askerî binalarm mevcud olmaması veya kâfi 
gelmemesi halinde evvelce yazım neticesinde ka
biliyeti tesbit edilmiş olan Devlete, hususî idare
lere, belediyelere, vakfa, cemaatlere, şirketlere 
ve cemiyetlere aid bina, ahır ve mağazalara ve 
ambarlara ihtiyaca göre sıra ile vazıyed ve bun
ların da kâfi gelmemesi halinde boş olanların
dan başhyarak ahaliye aid olanlara müracaat 
edilerek oralarda ibate ve muhafaza edilirler. Bu 
yerleşme ya sahihlerinin membaları göz önünde 
tutularak iskân namı altında veya bu şartlara 
riayet edilmiyerek ihtiyaç nisbetinde ve yerleri
nin istiab kabiliyetleri derecesine ve fakat yine 
içinde oturanların oturma hakları muhafaza edi
lerek konaklama tarzmda yapılır. 

İskân ve konaklama bina sahiblerine, yatak, 
kab kaçak vermek mecburiyetini tahmil etmez. 

İskân edilen yerlerde su ve elektrik gibi 
şeyler ücretli ise bunlarm ciheti askeriyece is
tihlâk edilen mikdarı ödenir. 

İhtiyaç görülen ambar, mağaza ve ahırlar 
için de ayni suretle muamele olunur. 

Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve 
münferid askerî şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve münferid hanelerde hep bu 
tarzda yerleştirilir. 

Yukarıda yazılı hallerde bina sahihlerinin 
iktisadî faaliyetleri ihlâl edilmez. 
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MADDE 13 — 12 nci maddede yazılı bina, 

ahır ve mağazalar 9 ncu maddede yazılı salahi
yetli heyetler tarafından askerî makamlarca da 
muvafık görülmek aşrtile tedarik olunur. 

Bu binaların işgaline mukabil sahihlerine 
usulüne göre kira bedeli verilir. 

MADDE 14 ~ Gerek iskân ve gerek konak
lama için işgal olunabilecek bütün binalar, mü
esseseler, ambarlar, mağazalar, ahırlar ile bun
ların istiab kabiliyetleri her sene nakil vasıta
ları tahrir heyetleri tarafından yazılır ve tanzim 
olunacak cetveller mahallin harb mükellefiyeti 
komisyonlarına verilir. 

MADDE 15 — Askerî kıtaların iskânı veya 
konaklaması lâzımgeldiği hallerde bunlarm ora
ya varacakları gün askerî makamlar tarafın
dan mahallin harb mükellefiyeti komisyonları
na bildirilir. Bu komisyonlar gösterilecek harb 
mükellefiyeti emri üzerine birliklerin mümkün 
olduğu kadar toplu bir halde yerleştirilmeleri
ni temin edecek surette tedbirler alırlar ve 
bu tedbirlere göre iskân varakaları yazarlar. 

MADDE 16 — Yanlarında asker iskân edile
cek veya konaklatılacak kimselerin sıfat ve me-
.nuriyetleri ve içtimaî vaziyetleri ne olursa ol
sun bunlar arasmda hiç bir ayrılık gösterilemez. 

Evlerinde erkeksiz yaşayan kadm ve kızla
rın evlerine iskân veya konaklama yapılmaz. 

Subaylar ve askerî memurlar vazife gördük
leri yerlerde askerî makamlarca temin edilen 
binalarda oturmakta iseler bu yerler başkaca is
kân ve konaklama mükellefiyetinden müstesna
dır. Eğer bunlar tedarik ettikleri binalarda 
oturmakta iseler rütbelerine ve şahsî ihtiyaçla
rına göre kendilerine ayrılması lâzımgelen mik-
dardan fazla kalan yerlerde subaylar ve as
kerî memurlar ve erat iskân veya konaklama 
suretile yerleştirilebilir. Subay ve askerî me
murlar dahi kendilerine aid olan hususî evler ve 
binalarda diğer ahali gibi iskân ve konaklama 
mükellefiyeti ile mükelleftirler. 

MADDE 17 — Sükna mükellefiyetinin müsa
vi ve adaletli bir tarzda tevzi edilmiş olub olma
dığı nakil vasıtalarım yazan veya kontrol eden 
heyetler tarafından kontrol edilir. 

Alışık oldukları yatak odaları ev sahihlerine 
bırakılmalı ve fakat ev sahihlerinin, sükna mü-

MADDE 12 — 11 nci maddede yazılı bina, 
ahır ve mağazalar 8 nci maddede yazılı sala
hiyetli komisyonlar tarafından askerî makam
larca da muvafık görülmek şartile tedarik olu
nur. 

MADDE 13 — Gerek iskân ve gerek ko
naklama için işgal olunabilecek bütün binalar, 
müesseseler, ambarlar, mağazalar, ahırlarla 
bunların istiab kabiliyetleri en az üç senede 
bir Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
tarafından tesbit edilir. 

MADDE 14 — Askerî kıtaların iskân veya 
konaklaması .lâzımgeldiği hallerde bunlarm ora
ya varacakları gün askerî makamlar tarafın
dan mahallin Millî müdafaa mükellefiyeti ko
misyonlarına bildirilir. Bu komisyonlar göste
rilecek millî müdafaa mükellefiyeti emri üze
rine birliklerin mümkün olduğu kadar toplu 
bir halde yerleştirilmelerini temin edecek su
rette tedbirler alırlar ve bu tedbirlere göre is
kân varakaları yazarlar. 

MADDE 15 — Yanlarında asker iskân edi
lecek veya konaklatılacak kimselerin sıfat ve 
memuriyetleri ve içtimaî vaziyetleri ne olursa 
olsun bunlar arasında hiç bir ayrılık gözetil
mez. 

Evlerinde erkeksiz yaşayan kadın ve kız
ların evlerine iskân veya konaklama yapılmaz. 

Subay ve askerî memurlar dahi kendilerine 
aid olan hususî evler ve binalardan diğer aha
li gibi iskân ve konaklama mükellefiyetile mü
kelleftirler. 

MADDE 16 — Sükna mükellefiyetinin mü
savi ve adaletli bir tarzda tevzi edilmiş olup 
olmadığı Millî müdafaa mükellefiyeti komis
yonları tarafından kontrol edilir. 

Seferberlikten gayri hallerde gaib şahısla
rın ikametgâhlarına vazıyed olunmazsa da baş-
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kellefiyetini bu vesile ile sui istimal etmelerine I 
de mahal bırakmamalıdır. 

Seferberlikten gayri hallerde gaib şahısların 
ikametgâhlarına vaziyed olunmaz ise de başka 
bir mahalde bedeli gaibe aid olmak üzere sük-
na temin olunur. 

Evvelce harb mükellefiyetine tâbi tutularak 
askerî makamların işgali altmda bulunmuş olan 
umumî ve hususî binalar iskân ve konaklama 
mükellefiyetinin tevzii sırasmda artık nazara 
almmaz. 

MADDE 18 — Askerî kıtalarm iskân edildik-
leri veya konakladıkları binalarda sebeb olduk
ları bütün zararlardan Devlet mesuldür. Sonra
dan ihtilâfı mucib olmamak için mümkün olan 
hallerde binaların ne halde oldukları, kullanh-
mak üzere bırakılmış eşya mevcud ise hal ve 
vasıflan işgal eden kıtadan bir zabit ile mal 
sahibleri veya mümessilleri tarafından işgalden 
evvel imza edilecek bir zabıt varakası ile tesbit 
olunur. 

MADDE 19 — Binalarm boşaltılması: 
I - Komutan mümkün oldukça gidiş günü 

ve saatini kıtanm hareketinden evvel harb mü
kellefiyeti komisyonuna bildirir. Komisyon da 
bunu mülk sahiblerine gidiş gün ve saatinden 
12 saat evvel haber verir. Kıtanm ani olarak 
hareket etmesi ve gidişinden komisyona vaktin
de haber verememesi halinde, muhtemel şikâ
yetlere cevab vermek üzere kıtanm hareketin
den sonra 12 saat için o yerde bir subay bırakı
lır, bu subay harb mükellefiyeti komisyonu re
isini görür ve keyfiyeti haber verir. Reis, var 
ise, şikâyetlerini bildirmeleri için tebliğ saatin
den itibaren 12 saatlik bir mühlet verildiğini 
mal sahiblerine bildirir. 

II - Mallarmm zarara uğradığını iddia ile 
şikâyet etmek isteyen mal sahibleri şikâyetna
melerini kıtanm hareketinden evvel ve en geç 
hareketinden sonra 12 saat içinde müracaat ta
rihini ve saatini gösterir bir ilmühaber mukabi
linde mahallî harb mükellefiyeti komisyonuna 
verirler. Komisyon bunları, münderecatmrn 
doğru olub olmadığını tesbit için kıtanm komu
tanına ve hareket etmiş ise biraktığı zabite gön
derir. 

III - Eğer şikâyet varid görülmiyecek olur 
ise zabit şikâyetnameyi, altma kabul edilmeme-

ka bir mahalde bedeli gaibe aid olmak üzere 
sükna temin olunur. 

Evvelce millî müdafaa mükellefiyetine tâbi 
tutularak askerî makamların işgali altında bu
lunmakta olan umumî ve hususî binalar iskân 
ve konaklama mükellefiyetinin tevzii sırasın
da artık nazara almmaz. 

MADDE 17 — Askerî kıtaların iskân edil
dikleri veya konakladıkları binalarda sebeb 
oldukları bütün zararlardan Devlet mesuldür. 
Sonradan ihtilâfı mucib olmamak için mümkün 
olan hallerde binalarm ne halde olduklarının, 
kullanılmak üzere bırakılmış eşya mevcud ise 
hal ve vasıflarmm işgal eden kıtadan bir su
bay ile mal sahibleri veya mümessilleri tara
fından işgalden evvel imza edilecek zabıt va-
rakasile tesbiti mecburidir. Bunun bir sureti 
komisyona diğer bir sureti alâkalı şahsa verilir. 

MADDE 18 — Binaların boşaltılması: 
Ciheti askeriye, iskân veya konaklama su-

retile işgal olunan binalarm tahliyesinden Millî 
müdafaa mükellefiyeti komisyonunu haberdar 
eder. Mümkün olan ahvalde bu ihbar tahli
yeden evvel yapılır. Komisyon ihbar üzerine 
keyfiyeti derhal mal sahiblerine veya birlikte 
sakin olan ailesi efradma tebliğ eder, bunlar 
mallarında bir hasar vukua geldiğini iddia et
tikleri takdirde tebliği takib eden 24 saat zar
fında komisyona müracaatla hasarm tesbitini 
isteyebilirler. Tahliye olunan binanın sahibi 
veya birlikte sakin olan aileleri efradından bir 
kimse bulunmadığı takdirde komisyon derhal 
işgalden mütevellid bir hasar vukua gelmiş olup 
olmadığını resen tesbit eder ve keyfiyeti bir 
ay müddetle ilânen tebliğ eder. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekillerde 
tesbit edilen hasar mikdarmı kabul etmeyen
ler üç gün zarfında salâhiyettar mahkemeye 
müracaat ederler. Bu müddet zarfında müra
caat etmeyenler artık ayrıca hasar iddiasında 
bulunamazlar. 
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si sebeblerini de yazarak komisyona iade eder. 
Komisyon bu yazmm bir örneğini mal sahibine 
verir. Mal sahibi zarara uğrayan gayrimenku
lun bulunduğu mahaldeki sulh hâkimine mü
racaat ederek iddia ettiği zararm tesbitini iste
yebilir. 

IV - Kıta, hareketlerinden sonra bir su
bay bırakmamış ise alâkalılar binalarının bo-
şaltımasından itibaren 12 saat zarfında mahal
lin sulh hâkimine ve bulunmadığı halde mahallî 
Hükümetin en büyük mülkiye memuruna ve 
köylerde muhtarlara müracaatla şikâyetname
sini verir. Sulh hâkimi veya en büyük memur 
veya muhtar derhal mahalline azimetle keşif ve 
tahkikat icra ve bir zabıt varakası ile keyfiyeti 
tesbit eder. ve diğer harb mükellefiyeti mua
melelerinde olduğu gibi hakkmı müsbit olmak 
üzre bu zabıtnameyi alâkalıya verir. 

Müstesna hallerde bu müddet 24 saate kadar 
uzatılabilir. 

V - Mülkünde zarar vukubulan kimse mu
ayyen mühlet içerisinde salahiyetli makamlara 
müracaata imkân bulamamış ise sulh hâkimine 
müracaatla imkânsızlık sebeblerini ileri sürerek 
tahkikat icrasını isteyebilir. 

Sulh hâkimi bu imkânsızlık sebeblerini ka
bul eederse keyfiyeti mahallî harb mükellefiyeti 
komisyonuna bildirir ve zararı tesbit ve tazmin 
mikdarmı tayin eder. 

Sulh hâkiminin karan temyiz olunamaz. 

MADDE 20 — Aşağıdaki hallerde iskân ve 
konaklama parasızdır : 

I - Seferberlik yapılan mmtakalarda ve se
ferberlik eesnasmda ayni kıtaların veya başka 
kıtaların ayni kimse nezdinde iskân edildikleri 
veya konakladıkları yedi gün, 

II - Toplanma mahalline giderken veya top
lanma mahallinde ayni veya başka başka kıta
ların ayni kimse nezdinde iskânları veya ko
naklamaları hallerinde her ay için en çok üç 
gece, 

III - Manevra yapan kıtaların iskânları veya 
konaklamaları hallerinde. 

MADDE 21 — Askerî kıtaların iskânları ve
ya konaklamaları parasız olduğu hallerde hay
vanlardan çıkan gübreler mülk sahibine bırakı
lır. Sahihlerinin tazminat istemeğe haklı olduk
ları hallerde gübre Devlete kalır. Şu kadar ki 

MADDE 19 — Binaların işgaline mukabil 
sahihlerine memleket rayicine göre takdir edi
lecek bir kira verilir. Aşağıdaki hallerde iskân 
ve konaklama parasızdır: 

I - Seferberlik yapılan mmtakalarda ve se
ferberlik müddetince ayni kıtaların veya başka 
başka kıtaların ayni kimse nezdinde iskân edil
dikleri veya konakladıkları ceman beş gün, 

II - Toplanma mahalline giderken veya top
lanma mahallinde ayni veya başka başka kıta
ların ayni kimse nezdinde iskânları veya konak
lamaları hallerinde her ay için en çok üç gece, 

III - Manevra yapan kıtaların iskânları ve
ya konaklamaları hallerinde. 

MADDE 20 — Askerî krtalarm iskânları ve
ya konaklamaları parasız olduğu hallerde hay
vanların gübreleri mülk sahibine bırakılır. 
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müİk sahiblerinin hak kazanacakları tazminat
tan bedeli düşülmek şartile ve muvafakatlarile 
gübre mülk sahibine bırakılabilir. 

Beşinci fasıl 

Hazar ve seferde kara nakil vasıtalarına harb 
mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 22 — Nakil vasıtalarının hazarda 
tahrir ve tasnifine ve kanunun birinci maddesin
de yazılı hallerde harb mükellefiyeti tatbikı-
na ve celbine ve tesellüm komisyonuna ve bulun
madığı halde askerlik şubesine teslimine aid bü
tün işler, Millî Müdafaa vekâletinin emir ve 
talimatı dahilinde, 9 ncu maddede yazılı harb 
mükellefiyeti komisyonları tarafından yapılır. 

A - Hazarda tahrir ve tasnif işleri 

MADDE 23 — Harb mükellefiyeti tatbik 
olunacak kara nakil vasıtaları şunlardır: 

1 - Binmek için ve yük veya koşum hayvanı 
olarak at, «aygır, iğdiç», kısrak, katır, merkeb, 
deve, manda, öküz, 

2 - Bunların çektiği her nevi araba, kızak, 
3 - Bisiklet, binek otomobili, her büyüklük

te yük otomobili, motosiklet, cer için traktör ve 
emsali. 

MADDE 24 — En az üç senede bir Millî Mü
dafaa vekilliğinin tesbit edeceği zamanlarda 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından na
kil vasıtalarının tahriri yaptırılır. Nakil vasıta
larının tahrir heyetinde: 

Askerlik şube reisi veya şubeden bir subay, 
Askerî bir baytar, bulunmadığı halde Hükü

met veya belediye baytarı, bunlar da yok ise 
hariçten serbest bir baytar ve bu da bulunmazsa 
atlı smıfmdan bir subay. 

Şehir veya kasabalarda belediyenin seçeceği 
bir kişi, köylerde köy muhtarları ve motorlu 
kara vasıtalarını tahrir eden heyette baytar ye
rine bir makine mütehassısı bulunur. 

MADDE 27 — 24 ncü maddede yazılı heyet
ler köy köy dolaşarak nakil vasıtalarını ve teç
hizatını muayene ve tesbit ederler. Mıntakanın 
geniş ve köy adedinin fazla olması yüzünden bu 
tahririn uzun süreceği yerlerde bir kaç köyün 
nakil vasıtaları bütün teçhizatile merkezî bir 

Beşinci fasıl 

Hazar Ve seferde kara nakil vasıtalarına,' millî 
müdafaa mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 21 — Nakil vasıtalarının hazarda 
tahrir ve tasnifine ve kanunun birinci madde
sinde yazılı hallerde bu vasıtalara millî müdafaa 
mükellefiyeti tatbikma ve celbine tesellüm ko
misyonuna ve bulunmadğr halde askerlik şube
sine teslimine aid bütün işler, Millî Müdafaa ve
kâletinin emri dahilinde, 8 nci maddede yazılı 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından ya
pılır. 

A - Hazarda tahrir, tasnif işleri 

MADDE 22 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbik olunacak kara nakil vasıtaları şunlardır: 

1 - Binek, yük veya koşum hayvanı olarak at 
(aygır, iğdiş), ksırak, katır, eşek, deve, manda,... 
öküz, 

2 - Bunların çektiği her nevi araba, kızak, , 
3 - Bisiklet, binek otomobili, her büyüklük

te yük otomobili, motosiklet, cer îçin traktör ve 
emsali. 

MADDE 23 — En az üç senede bir Millî 
Müdafaa vekâletinin tesbit ettiği zamanlarda 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından na
kil vasıtalarının tahriri yaptırılır Nakil vası
talarının tahrir heyetinde : 

Askerlik şube reisi veya şubeden bir subay, 
Askerî bir baytar bulunmadığı halde Hükü

met veya belediye baytarı bunlar da yok ise ha
riçten serbest bir baytar ve bu da bulunmazsa 
atlı sınıftan bir subay, 

Şehir veya kasabalarda belediyenin seçeceği 
bir kişi, köylerde köy muhtarı ve motorlu kara 
vasıtaların tahrir eden heyette baytar yerine bir 
makine mütehassısı bulunur. 

MADDE 24 — 23 ncü maddede yazılı heyet
ler köy, köy dolaşarak nakil vasıtalarını ve 
teçhizatını muayene ve tesbit ederler. Mınta
kanın geniş ve köy adedinin fazla olması yü
zünden bu tahririn uzun sürekli yerlerde bir kaç 
köyün nakil vasıtaları bütün teçhizatile merkezî 
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köyde toplatılarak muayene ve tahrir orada ya-
pılrı. Ancak bu merkezin köylerden 15 kilo
metreden fazla uzak olmaması ve toplanma gü
nünün en az bir hafta evvel bildirilmesi sure-
tile toplanmanın temin olunması lâzımdır. 

MADDE 25 — Harb mükellefiyeti komis
yonları senede bir defa eratm yoklamaları za
manında merkeze gelen köy ihtiyar heyetlerinin 

seçeceği adamları ve merkezde bu işleri gören be
lediye memurlarını komisyona çağırarak bütün 
nakliye vasıtaları hakkmda verecekleri son malû
matı tahrir defterlerine kayid ve. işaret ederler. 
Komisyonlar, o sene ikinci kânunun birinde yaş 

itibarile harb mükellefiyeti tatbikma elverişli olan 
hayvanlardan at, iğdiç ve kısraklara 4 - 15 
<dahil) ve katırlarda 4 - 20 (dahil), eşeklerde 
3 - 1 5 (dahil), manda ve öküzlerde 3 - 12 (da
hil), develerde 4 - 11 (dahil), yaşında olanlarla 
iiç yaşma (dahil) kadar olan taylarm tahrir, 
tedkik ve tasnif işerini yaparlar. 

Bunlar alındıktan sonra yine ihtiyaç hâsıl 
olursa Millî Müdafaa vekilliği daha yaşlılara 
müracaat etmek salâhiyetini haizdir. 

Öküz cinsinden çift hayvanı yazımlarında 
ikiden fazla hayvan sahibleri deftere, hayvanla
rı adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazı
lırlar. îki hayvan sahibleri arasmda sıra kura 
ile tayin olunur. 

Hayvanların yaşları doğdukları senenin ikin
ci kânununun birinci gününden başlar. 

MADDE 26 — Tahrir heyetlerinde çalışan 
serbest baytarlarla serbest makine mütehassıs
larına bu vazifede kullanıldıkları müddetçe Mil
lî Müdafaa bütçesinden vekâletçe tesbit edile
cek mikdarda ücret verilir. 

Gerek bunlara ve gerekse tahrir heyetinde 
çalışan diğer memurlara harcırah kararnamesine 
göre Millî Müdafaa vekilliği bütçesinden harcı
rah verilir. 

MADDE 28 — Tahrire tâbi nakil vasıtala
rının başkalarına satılması veya her hangi bir 
sebeble elden çıkarılması halinde sahibleri ka
sabalarda harb mükellefiyetleri komisyonlarına 
ve köylerde ihtiyar heyetlerine ve ayni zaman
da belediye teşkilâtı olan yerlerde lâğvedilen 
muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerinin hangi 
dairelerce ifa edileceğinden bahis 14-XII-1933 

bir köyde toplatılarak ve fakat yığıntıya mey
dan verilmeyerek muayene ve tahrir orada ya
pılır Ancak bu merkezin köylerden 15 kilomet
reden fazla uzak olmaması ve toplantı gününün 
en az bir hafta evvel bildirilmesi suretile toplan
manın temin olunması lâzımdır. 

MADDE 25 — Tahrir heyetleri senede bir 
defa erlerin yoklamaları zamanında merkeze ge
len köy ihtiyar heyetlerinin seçeceği adamları 
ve merkezde bu işleri de gören belediye memur
larını komisyona çağırarak bütün nakliye vası
taları hakkmda verecekleri son malûmatı tah
rir defterlerine adedi fazla olanlar başa geçiril
mek üzere kayid ve işaret ederler Tahrir he
yeti o sene ikinci kânunun birinde yaş itibarile 
millî müdafaa mükellefiyeti tatbikma elverişli 
olan hayvanlardan at, iğdiş, ve kısraklarda 4 -
15 (dahil) ve katırlarda 4 - 20, (dahil) eşeklerde 
4 - 15, (dahil) manda ve öküzlerde 3 - 12, (da
hil) develerde 4 - 15, (dahil) yaşmda olanlarla 
üç yaşına (dahil) kadar olan taylarm tahrir, 
tedkik ve tasnif işlerini yaparlar. 

Öküz cinsinden çift hayvanı yazımlarında iki
den fazla hayvan sahibleri deftere, hayvanları 
adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazılırlar. 
İki hayvan sahibleri arasında sıra kura ile ta
yin olunur. 

Hayvanların yaşları doğduklar senenin ikin
ci kânununun birinci gününden başlar. 

MADDE 26 — Tahrir heyetlerinde çalışan 
serbest baytarlarla serbest makine mütehassıs
larına bu vazifede kullanıldıkları müddetçe millî 
müdafaa bütçesinden vekâletçe tesbit edilecek 
mikdarda ücret verilir. 

Gerek bunlara ve gerekse tahrir heyetinde 
çalışan diğer memurlara harcırah kararnamesine 
göre Millî Müdafaa vekâleti bütçesinden harcı
rah verilir. 

MADDE 27 — Tahrire tâbi nakil vasıtaları
nın başkalarına satılması veya herhangi bir se
beble elden çıkarılması halinde sahibleri kasa
balarda Millî Müdafaa mükellefiyetletri komis
yonlarına ve köylerde ihtiyar heyetlerine ve 
ayni zamanda belediye teşkilâtı olan yerlerde 
lâğvedilen muhtar ve ihtiyar heyetleri vazife
lerinin hangi dairelerce ifa edileceğinden bahis 
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tarihli nizamnamenin 6 ncı maddesinde yazdı 
belediye memurlarına bildirmeğe ve alanlarda 
kasabalarında veya köylerinde ayni makamlara 
yazdırmağa borçludurlar ve sonuncular daha ev
vel diğer bir mahalde elden çıkarmışsalar o ma
haldeki salahiyetli makamlara yazdırırlar. Köy 
ihtiyar heyetleri ve yukarıda bahsolunan bele
diye memurları hazarda tahrir işlerinin ve se
ferde harb mükellefiyeti işlerinin vaktinde ve 
doğru olarak yapılmasını takib etmeğe ve ka
nunun dışında hareket edenleri komisyonlara 
haber yermeğe mecburdurlar. 

MADDE 29 — İhtiyar heyetleri ve yukarıda 
bahsolunan belediye memurları her üç ay niha
yetinde mıntakalarındaki nakil vasıtalarının 
değişikliklerini mahalleri harb mükellefiyeti 
komisyonlarına bildirmeğe mecburdurlar. 

B - Motorsuz her türlü kara nakil vasıtalarına 
harb mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 30 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde ordu nakil hizmetleri için lüzu
mu olub 23 ncü maddede yazılı at (aygır, iğdiç), 
kısrak, katır, eşek, deve, öküz, manda ile bun
ların çektiği her türlü araba ve kızaklar ve bi
sikletler harb mükellefiyeti yolu ile alınabilir. 

MADDE 31 — Harb mükellefiyeti tatbikin
den istisna edilen nakil vasıtaları aşağıda yazılı
dır : 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus atlar 
ve arabalar, 

II - Memurların vazife ifası için kullanma
sına mecbur oldukları atlar ve arabalar (bunla
rın mikdarı İcra Vekilleri Heyeti kararile ha
zarda tesbit olunur), 

III - Damızlık olduğu Hükümetçe tasdik 
edilmiş bütün hayvanlarla gebe olan ve altı ay 
(6 aylık dahil) lığa kadar yavrusu bulunan kıs
raklar, merkebler ve develer, , 

IV - Harb teklifleri tatbikma tekaddüm 
eden senenin birinci kânununda 30 ncu maddede 
yazılı yaşlardan aşağı olan hayvanlar, 

14 - XII -1933 tarihli nizamnamenin altıncı mad
desinde yazılı belediye memurlarına bildirmeğe 
ve alanlarda kasabalarda veya köylerde ayni 
makamlara yazdırmağa borçludurlar. Bu sonun
cular daha evvel diğer bir mahalde elden çıka-
rılmışlarsa o mahaldeki salahiyetli makamlara 
yazdırırlar. 

Köy ihtiyar heyetleri ve yukarıda bahsolunan 
belediye memurları hazarda tahrir işlerinin ve 
seferde Millî Müdafaa mükellefiyeti işlerinin 
vaktinde ve doğru olarak yapılmasını takib et
meğe ve kanunun dışmda hareket edenleri ko
misyonlara haber vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 28 — İhtiyar heyetleri ve belediye 
memurları, 27 nci madde mucibince kendileri
ne bildirilen mmtakalarmdaki nakil vasıtalarmm 
değişikliklerin mahalleri Millî Müdafaa mükel
lefiyeti komisyonlarına her üç ay nihayetinde 
bildirmeğe mecburdurlar. 

B - Motorsuz her türlü kam nakil vasıtalarına 
Millî Müdafaa mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 29 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde ordu nakil vasıtaları için lüzumu 
olub 22 nci maddede yazılı at, aygır, iğdiç, kıs
rak, katır, eşek, deve, öküz, manda ile bunların 
çektiği her türlü araba ve kızaklar ve bisikletler 
Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınabilir. 

25 nci maddede yazılı orduya elverişli yaşta 
olanlar alındıktan sonra yine ihtiyaç hasıl olursa 
Millî Müdafaa vekâleti daha yaşlılara müracaat 
etmek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 30 — Aşağıda yazılı nakil vasıta
larına millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edil
mez: 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus atlar 
ve arabalar, 

II - Memurların vazife ifası için kullanma
ğa mecbur oldukları atlar ve arabalar, «Bunlarm 
mikdarı İcra Vekilleri Heyeti kararile hazarda 
tesbit olunur». 

III - Damızlık olduğu Hükümetçe tasdik 
edilmiş bütün hayvanlarla gebe olan ve altı ay 
«altı ay dahil» lığa kadar yavrusu bulunan kıs
raklar, eşekler ve develer, 

IV - Harb teklifleri tatbikma takaddüm 
eden senenin birinci kânunda 24 ncü maddede 
yazılı asgarî yaşlardan aşağı olan hayvanlar, 
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V - Umumî, hususî idarelerle belediyelere 

aid olan veya âmme hizmetini gören müessese
lerde bulunan nakil vasıtaları «Hizmet ve mik-
darları hazarda tcra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit olunur.» 

VI - Demiryollarında ve madenlerde çalıştırı
lan nakil vasıtaları, 

VII - Posta idaresine aid ve bu idarelerle 
mukavele akdeden şahısların posta işlerinde kul
landıkları vasıtalar. 

MADDE 32 — Demiryolları ve maden şir
ketlerinde çalıştırılan nakil vasıtalarına müesse-
selerile beraber harb mükellefiyeti tatbik olu
nabilir. 

MADDE 33 — Kanunun birinci maddesinde 
yazdı hallerde harb mükellefiyeti yolu ile alı
nacak nakil vasrtalarmm cins ve mikdarı Millî 
Müdafaa vekilliğince tesbit olunarak ve kolor
dulardan askerlik şubeleri vasrtasile harb mü
kellefiyetleri komisyonlarına bildirilir. Komis
yonlar bu mikdarı askrlik şubelerinden bildiri
len yüzde nisbetinde köy ve mahallelere taksim 
ederler. 

MADDE 34 — Mahallin en büyük mülkiye 
memuru bildirilecek tertibata göre mmtakasm-
da celbi gerekli nakil vasıtalannm tayin edilen 
mahal ve zamanda bulundurulmasını sahihleri
ne tebliğeder. 

İstenilen nakil vasıtalarının zamanında ve 
tam olarak getirilib ciheti askeriyeye teslim 
edilmesini temin etmemekten alâkalı mülkiye 
memurları mesuldürler. 

MADDE 35 — 33 ncü maddede yazıldığı üze
re seferberlik tertibatmda bildirilen nakil vası
talarından celbolunabilenler ihtiyacı karşılamaz 
veya her hangi bir sebeble teslim işi gecikirse se
ferberliği geciktirmemek için derhal istifade ka
bil olan civar mahallerdeki nakliye vasıtalarına 
defterlerindeki sıraya riayet olunarak vazıyed 
edilebilir. 

V - Umumi mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan dairelerle belediyelerde ve amme hiz
meti gören müesseselerde bulunan motorsuz ka
ra nakil vasıtaları (hizmet ve mikdarları tcra 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur). 

VI - Demiryollarında ve madenlerde çalıştırı
lan nakil vasıtaları, 

VII - Posta idaresine aid ve bu idarelerle 
mukavele akdeden şahısların posta işlerinde kul
landıkları vasıtalar. 

MADDE 31 — Demiryolları ve maden şirket
lerinde çalıştırılan nakil vasıtalarına ancak 
müesseselerile beraber millî müdafaa mükellefi
yeti tatbik olunabilir. 

MADDE 32 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde millî müdafaa mükellefiyeti yolu 
ile almacak nakil vasıtalarmm cins ve mikdarı 
Millî Müdafaa vekâletince tesbit olunur ve ko
lordulardan askerlik şubeleri vasrtasile Millî 
müdafaa mükellefiyetleri komisyonlarına bildi
rilir. Fevkalâde hallerde bu salâhiyet mahallinin 
en büyük komutanı tarafmdan kullanılabilir. 
Komisyonlar bu mikdarı askerlik şubelerinden 
bildirilen yüzde nisbetinde köy ve mahallere 
taksim ederler. 

MADDE 33 — Mahallin en büyük mülkiye 
memuru bildirilecek tertibata göre mmtakasm-
da celbi gerekli nakil vasıtalarmm tayin edilen 
mahal ve zamanda bulundurulmasını sahiblerine 
tebliğ eder. 

İstenilen nakil vasıtalarmm zamanmda ve 
tam olarak getirilip ciheti askeriyeye teslim 
edilmesini temin etmemekten alâkalı mülkiye 
memurları mesuldürler. 

MADDE 34 — 32 nci maddede yazıldığı üze
re seferberlik tertibatmda bildirilen nakil vası
talarından celbolunabilenler ihtiyacı karşılamaz 
veya her hangi bir sebeble teslim işi gecikirse 
seferberliği geciktirmemek için derhal istifade 
kabil olan civar mahallerdeki nakliye vasıtaları
na defterlerindeki sıraya riayet olunarak vazı
yed edilebilir. 

Fevkalâde ahval müstesna olmak üzere bu 
suretle nakil vasıtalarına vaziyed edilen mahal
lerin nisbet derecesine kadar diğer mahallerden 
de nakil vasıtası alınmadıkça artık bu mahaller
den bir daha nakil vasıtası almamaz, 
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MADDE 36 — Arabalar mevcuddur. Koşum 

hayvanlarile ve koşumlarile beraber alınır. Ko
şumlarım o mahalde istimal olunan koşumlar 
nevinden olması caizdir. 

MADDE 37 — Harb mükellefiyeti yolu ile 
almacak hayvanların bedeli ırklarına, sınıfları
na ve yaşlarına göre evvelden tayin ve tesbit 
olunur. 

Bunun için her smıftan olan hayvanlar üç 
kısma ayrılır: 

I - On yaşmdan aşağı olanlar, 
II - On, on bir, on iki yaşmda olanlar, 
III - On üç ve daha yaşlı olanlar. 
Her smıfta on yaşmdan aşağı hayvanlardan 

ordunun istediği şartları haiz ve en müsaid yaş
ta olanma, ileriki sene rayici düşünülerek, tayin 
olunacak fiata ve hesab olunan ihtiyaca göre 
icab eden tahsisat o senenin bütçesine konulur. 
Ayni smrftaki diğer hayvanlara bütçede yazılı fi-
attan aşağı olmak üzere hâsıl kıymet takdir edi
leceği bir talimatname ile tesbit olunur. 

Bütçeye konulan kıymetten yüksek bir kıy
meti haiz olduğuna, harb mükellefiyeti komis
yonları azasmm ve buna dahil bulunan bayta
rın ittifakı ârasile karar verilen hayvanlar için 
takdir olunacak kıymet bütçedeki kıymetin dört
te biri nisbetinde fazla olması halinde hayvanm 
komisyonun kararile almması caiz ise de kıymet
leri bunu tecavüz edeceği kabul edilen hayvan
lar ancak Millî Müdafaa vekâletinin muvafakati 
ile satm alınabilir. 

Araba, koşum takımları, semer, yular, ha
mut, eyer takımlarmm kıymetleri hazarda her 
askerlik şubesinde, askerlik şubesinden bir su
bay ile belediyeden ve ticaret odasmdan birer 
azadan mürekkeb bir heyet vasıtasile tanzim 
edilecek vasatî fiat cedvellerine göre biçilir. 

C - Motorlu kara nakil vasıtalarına harb mükel
lefiyeti tatbiki 

MADDE 38 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde orduya lâzım olan binek, yük oto-
billerile her türlü motorlu nakil ve cer vasıtala
rı, diğer kara nakil vasıtaları hakkındaki hü
kümlere tâbi olarak harb mükellefiyeti yolu ile 
alınabilir. 

MADDE 39 — Harb mükellefiyeti konulacak 
motorlu binek, nakil ve cer vasıtaları kabiliyet 
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MADDE 35 — Arabalar, mevcud koşum hay
vanları ve koşumlarile beraber alınır. 

MADDE 36 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
yolu ije almacak hayvanlarm bedeli ırklarına, 
hizmetlerine ve yaşlarma göre evvelden tayin ve 
tesbit olunur. 

Bunun için her hizmetten olan hayvanlar üç 
kısma ayrılır: 

I - On yaşmdan aşağı olanlar, 
II - On, on bir, on iki yaşmda olanlar, 
III - On üç ve daha yaşlı olanlar. 
Her hizmette on yaşmdan aşağı hayvanlar

dan istediği şartları haiz ve en müsaid yaşta 
olanma, ileriki sene rayici düşünülerek, tayin 
olunacak fiat o senenin bütçesinde gösterilir. 
Ayni hizmetteki diğer hayvanlara bütçede yazı
lı fiattan aşağı olmak üzere nasıl kıymet takdir 
edileceği nizamname ile tesbit olunur. 

Komisyon bütçeye konulan kıymetten aşağı 
veya yüzde yirmi beşinden fazla olmamak şar-
tile daha yüksek fiatla da hayvan alabilir. 

Komisyonca takdir edilen krymet yüzde yir
mi beşten ziyade ise Millî Müdafaa vekâletinin 
muvafakati alınmak lâzımdır. 

Araba, koşum takımları, semer, yular, ha
mut, eğer takımlarmm kıymetleri her sene 
her askerlik dairesi mmtakası dahilinde bulu
nan Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları 
vasıtasile takdir edilecek fiatlarm vasatisine 
göre tesbit edilir. 

G - Motorlu kara nakil vasıtalarına Millî Müda
faa mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 37 — Kanunun birinci maddesinde ya
zılı hallerde orduya lâzım olan binek, yük oto-
mobillerile her türlü motorlu nakil ve cer va
sıtaları, diğer kara nakil vasıtaları hakkındaki 
hükümlere tâbi olarak Millî Müdafaa mükelle
fiyeti yolu ile alınabilir. 

MADDE 38 — Millî Müdafaa mükellefiyeti 
konulacak motorlu binek, nakil ve cer vasıta
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itibarfile üç kısma ayrılabilir: 

I - Yapılışları tarihinden itibaren iki sene 
geçmiyenler, 

II - Yapılışları tarihinden itibaren iki, üç, 
dört sene geçmiş olanlar, 

III - Yapılışları tarihinden itibaren beş sene 
ve daha fazla geçmiş olanlar. 

Ordunun istediği şartlan haiz ve hiç kulla
nılmamış yeni bir motorlu vasıtanın değer paha
sına göre hesab olunan ihtiyaç mikdan o sene-
nenin bütçesine konulur. Alman diğer mo
torlu vasıtalara cins ve markaları, yapılmış ta
rihleri az veya çok kullanılmış, iyi veya fena 
bakılmış olmalarına göre bütçede yazılı değer 
parçadan aşağı olmak üzere verilecek kıymetin 
ne suretle takdir edileceği 37 nci maddede ya
zılı talimatnamede tesbit edilir. 

Bütçeye konulan krymetten yüksek kıymeti 
haiz olduğu harb mükellefiyeti komisyonları 
azası ile komisyona dahil makine mütehassısı 
tarafından ittifakla beyan olunan motorlu vası
talara bütçede yazdı kıymetinin dörtte biri ilâ
ve olunabilir. Kıymetleri bunu da tecavüz ede
ceği kabul edilen vasıtalar ancak Millî Müdafaa 
vekâletinin muvafakati ile satm alınabilir. 

MADDE 40 — Motorlu binek, nakil ve cer 
vasıtaları mevcud bütün teferruat ve yedek 
alet ve parçalarile beraber alnur. Bunların ko
misyonlarca tedMk ve tesbit olunacak kıymetle
ri alman vasıtaların bedeline ilâve edilir. 

MADDE 41 — Aşağıda yazılı motorlu binek 
nakil vasıtalarına harb mükellefiyeti tatbik edil
mez : 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus binek 
otomobilleri, 

II - 24 mayıs 1927 tarih ve 1296 numaralı 
kanun ve zeeyilleri mucibince hizmete mahsus 
binek otomobilleri, 

III - Umumî mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan dairelerle belediyelerde ve amme hiz
metlerini gören müesseselerde bulunan mo
torlu binek ve nakil vasıtaları mikdarlan 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur». 

IV - Posta idaresinin ve posta idaresile mu
kavele akdeden şahısların posta işinde kullan
dıkları motorlu nakil vasıtaları. 

lan kabiliyet itibarile üç kısma ayrılabilir: 
I - Yapılışları tarihinden itibaren iki sene 

geçmeyenler, 
II - Yapüışlan tarihinden itibaren iki, üç, 

dört sene geçmiş olanlar, 
İÜ - Yapılışları tarihinden itibaren beş se

ne ve daha fazla geçmiş olanlar. 
Ordunun istediği şartları haiz ve hiç kulla

nılmamış yeni bir motorlu vasıtanın değer pa
hasına göre bir fiat tesbit ve o senenin bütçe
sinde gösterilir, Alman diğer motorlu vasıtalara 
cins ve markaları, yapılış tarihleri az veya- çok 
kullanılmış, iyi veya fena bakılmış olmalarına 
göre bütçede yazılı değer pahadan aşağı olmak 
üzere verilecek kıymetin ne suretle takdir edi
leceği 36 nçı maddede yazdı nizamnamede tes
bit edilir. 

Komisyon bütçeye konulan kıymetten aşağı 
veya yüzde yirmi beşinden fazla olmamak şartile 
daha yüksek fiatla motorlu vasıta alabilir. Ko
misyonca takdir edilen kıymet yüzde yirmi beş
ten ziyade ise Millî Müdafaa vekâletinin muva
fakati almmak lâzımdır. 

MADDE 39 — Motorlu, binek, nakil ve ye
dek alât ve parçalarile beraber almrr. 

Bunlardan komisyonlarca tedkik ve tesbit 
olunacak kıymetleri alman vasıtaların bedelle
rine ilâve edilir. 

MADDE 40 — Aşağıda yazılı motorlu binek 
nakil vasıtalarına Millî Müdafaa mükellefiyeti 
tatbik edilmez: 

I - Cumhur Reisinin istimaline mahsus binek 
otomobilleri, 

II - Umumî mülhak ve hususî bütçelerle ida
re olunan dairelerle belediyelerde ve amme hiz
metlerini gören müesseselerde bulunan motorlu 
binek ve nakil vasrtalan, «hizmet ve mikdarlan 
İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur.» 

III - Posta idaresile mukavele akdeden şahıs
ların posta işinde kullandıkları motorlu nakil 
vasrtalan. 

MADDE 41 — Motorlu ve motorsuz her türlü 
nakil vasıtalarının hazarda ne suretle tahrir, 
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Altıncı fasıl 

"Demiryollarında, deniz ve hava yollarında ve de
niz ve hava vasıtalarında ve limanlarda tatbik 

olunacak harb mükellefiyeti 

MADDE 42 — I - Bu kanunun birinci mad
desinde yazılı hallerde şirketlere aid demiryol
ları ile deniz, göl, nehir, kanal yolları ve hava 
yollarmm ve limanlarının işletme işleri bütün 
memurları ve müstahdemleri ve tesisatları ve iş
letme işine muktazi vasıtalarile birlikte, 

Şirketlere ve münferid şahıslara aid her ne
vi münferid deniz ve hava sefineleri ve deniz 
nakliyatına hadim her nevi nakil ve cer vasıta-
lart bütün levazım ve techizatile ve memurları 
ve müstahdemleri ile birlikde. 

Yukariki fıkralarda gösterilen nakliye vası
talarında bulunan hamuleler, birinci fıkrada 
gösterilen demiryolları ambarlarında ve deniz 
yolları üzerindeki limanlarda ve bunların müş
temilâtında iddihar edilmiş olan tüccar eşyası, 
yukarıda gösterilen nakliye vasıtalarının tamir 
ve inşasına aid her nevi tezgâhlar, havuzlar, fab
rikalar ve sair mahaller bütün levazımı, teçhizat 
ve müstahdemlerile birlikte, 

Hava limanlan tayyare meydanları ile top
rak tesisatına muktazi arazi, Millî Müdafaa ve
kâletinden yerilecek emir üzerine harb mükelle
fiyetine tibi tutulurlar. 

Müstacel harb icablan ve zaruretleri sebe-
bile hava limanlan ve tayyare meydanlan için 
lüzumlu olan araziye dahi tayyare birliği komu
tanları tarafından da harb mükellefiyeti tat
bik olunabilir. 

Cumhur Reisi için kullanılmağa mahsus va
gonlar ve deniz ve hava ve binek vasıtalarile 
41 nci maddenin II, m , IV ncü fıkralarında ya
zılı hizmetler için kullanılacak deniz, hava binek 
ve nakil vasıtalarına bu hizmetlerde kullanıl
dığı müddetçe harb mükellefiyeti tatbik olun
maz. 

II - Seferberlik ilan olunduğundan itibaren 
deniz, göl, kanal ve nehirlerdeki su nakil vası
taları; idare eden şirketler veya sahihleri tara
fından askerî ihtiyaçlar için başkomutamktan 
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tasnif ve defterlere kaydedileceği ve kanunun 
birinci maddesinde yazılı hallerde icab ettikçe 
ne suretle celb edilecekleri nizamname ile tesbit 
olunur. 

Altıncı fasıl 

Demiryollarında, deniz ve hava yollarında ve 
deniz ve hava vasıtalarında ve limanlarda tatbik 

olunacak Millî Müdafaa mükellefiyeti 

MADDE 42 — Birinci maddede yazdı hal
lerde şirketlere veya şahıslara aid demiryollarile, 
deniz, göl, nehir, kanal ve havayollarının ve li
manlarının tamamen veya kısmen işletme işleri 
memurları ve müstahdemleri ve tesisatı ve işlet
me işlerine muktazi vasıtalarile birlikte: 

Şirketlere ve şahıslara aid her nevi münferid 
deniz ve hava seferleri ve deniz nakliyatına ve 
işlerine hadim her nevi nakil, cer ve tahlisiye 
vasıtaları bütün levazım, teçhizatı ve memur ve 
müstahdemlerile birlikte, 

Şirketlere veya şahıslara aid hava limanlan, 
tayyare meydanları ile yer tesisatına muktazi/ 
arazi, : " '^'w\ 

Yukandaki fıkralarda gösterilen nakil vası
talarının tamiri ve inşasma aid her nevi tezgâh
lar, havuzlar, fabrikalar, vinç ve dubalar bü
tün levazım ve tesisat, memur ve müstahdemle
rile birlikte MIH Müdafaa mükellefiyetine tabi 
tutulabilirler. 
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verilecek emre amade bulundurulacaktır. 

Yolculuk halinde olan nakil vasıtaları se
ferberlik ilânma muttali olur olmaz en yakm 
Türk limanında tevakkuf ederek emir bekleye
cektir. 

Bu nakil vasıtalarından ne mikdarmzn aske
rî ihtiyaçlara tahsis olunacağı ve ne mikdarmm 
ticarî nakliyatta ve âmme hizmetinde bırakılacağı 
başkomutanlıkça tayin ve askerî nakliyata tah
sis olunanlar hakkmda yukarıdaki 1 numaralı 
fıkra mucibince harb mükellefiyeti vazolunur. 

Bu fıkra mucibince harb mükellefiyeti vaz 
veyahud amme hizmetine ve ticarî hizmetlere 
tefrik işi tebliğ edilinceye kadar geçecek üç gün 
için sahihlerine ücret, tazminat verilmez. 

III - Harb mükellefiyetine tâbi tutulan şir
ketlerin bütün vasıtaları ve mürettebatı başko
mutanlıkça tensib edilecek her yerde kullanıla
bilir. 

x 

MADDE 43 — Cumhur Reisi için kulla
nılmağa aid vagonlar ve deniz ve hava binek va-
sıtalarile 40 ncı maddenin II, III ncü fıkraların
da yazık hizmetler için kullanılacak deniz, hava, 
binek ve nakliyat vasıtalarına bu hizmetlerde 
kullanıldığı müddetçe Millî Müdafaa mükellefi
yeti tatbik olunamaz. 

MADDE 44 — Seferberlik ilan olunduğun
dan veya seferberliğe hazırlık karan verildikten 
itibaren deniz, göl, kanal ve nehirlerdeki su na
kil vasıtaları bunları idare eden şirketler veya 
şahıslar tarafından askerî ihtiyaçlar için Baş
komutanlıktan veya Genel kurmay başkanlığın
dan verilecek emre amade bulundurulacaktır. 

Yolculuk halinde olan nakil vasıtaları sefer
berlik ilânma muttali olur olmaz en yakin Türk 
limanında tavakkuf ederek emir bekliyecektir. 

Bu nakil vasıtalarından ne mikdarmm aske
rî ihtiyaçlara tahsis olunacağı başkomutanlıkça 
tayin ve bunlar hakkmda Mîllî Müdafaa mükel
lefiyeti tatbik olunur* 

Yukariki fıkralar mucibince emre amade bu
lunanlardan askerî ihtiyaçlara tahsis edilecek
ler tayin ve tebliğ olununcaya kadar geçecek 
zamandan yalnız üç gün için ücret ve tazminat 
verilmez. 

MADDE 45 — Millî Müdafaa mükellefiyeti
ne tâbi tutulan şirketlerin bütün vasıtaları ve 
mürettebatı kendi ihtisasları dahilinde başkomu-
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MADDE 43 — I - Devlet idare ve müessese
lerine bağlı demiryolları ile deniz, kanal, göl ve 
nehir ve hava yollarının ve limanların idaresi 
seferberliğin ilânı tarihinden itibaren başkomu
tanlığın emrine girer. Bu yollarm ve limanla
rın işletme işleri, Devlet demiryolları işletme
si ve Denizbank umum müdürlüklerinin idare ve 
mesuliyetleri altında olarak müesseselerin ken
di vasıtaları ve memur ve müstahdemleri ma-
rifetile yapılır. İşletme umuru iğin muktazi ih
tiyaçlar ve masraflarla bu irtibatın devam ettiği 
müddet için Devletçe verilecek tazminatın tak
dir ve tesbiti ve tediyesi işleri bu teşekküllerin 
bağlı olduğu vekaletlerce temin olunur. 

II - Harb mükellefiyetine tâbi tutulan şirket
lere aid işletme işleri, memurları ve müstahdem
leri, bütün nakil vasıtaları ve her nevi levazım 
ve tesisatları ile ve hususî eşhasa aid vasıta
lar da bütün levazım, tesisat ve müstahdemleri 
ile birlikte otomatik bir şekilde birinci fıkrada 
yazılı umum müdürlüklerin emirlerine girerler. 

III - Harbin icablan ve zaruretleri dolayısile 
ciheti askeriye bir yolun veya münferid bir na
kil vasıtasının işletme işlerini kendi askerî vası-
larile idare edebileceği gibi şirketlerin ve hu
susî şahısların vasıtalarile de idare edebilir. 

IV - Harb mükellefiyetine tâbi tutulan bütün 
deniz ve hava nakil vasıtaları ile hamulelerinin 
ve depolarda iddihar edilmiş olan eşya, levazım 
ve teçhizatın sahihleri hazır bulunmadığı ve 
mümessilleri de mevcud olmadığı takdirde bu 
kanun mucibince yaplrması lâzmıgelen tebligat 
bu merakibin ve depolardaki eşya ve saire için 
o depolarm en büyük âmirine yapılır. Tediye 
işleri hariç olmak üzere tazminatın takdiri mua
melelerinde bunlar kanunî mümessil sayılır. 

MADDE 44 — Yukarriri maddelerde yazılı 
harb mükellefiyetinin tatbiki alâkalı şirketlere 
ve şahıslara tazminat almak hakkını verir. Tak
dir edilecek tazminat mikdarmı kabul etmeyen
ler umumî mahkemelere müracaat edebilirler. 

- S 6 -
tanlıkça tensib edilecek her yerde kullanılabi
lir. 

MADDE 46 — Devlet idare ve müesseseleri
ne bağlı demiryolları ile deniz, kanal, göl ve 
nehir ve havayolları ve limanları idarelerinin 
nakliyat işleri seferberliğin ilânından veya se
ferberliğe hazırlık kararından itibaren Başko
mutanlığın emrine girer. Bu yollarm ve liman
ların işletme işleri, Devlet demiryolları işlet
mesi ve denizbank umum müdürlüklerinin idare 
ve mesuliyetleri altında olarak müesseselerin 
kendi vasıtaları ve memur ve müstahdemleri 
marifetile yapılır, işletme umuru için muktazi 
ihtiyaçlar ve masraflarla bu irtibatın devam 
ettiği müddet için Devletçe verilecek tazmina
tın takdir ve tesbiti ve tediyesi işleri bu teşek
küllerin bağlı olduğu vekaletlerce temin olu
nur. 

MADDE 47 — Harbin zarurî icablan dola-
yisile ciheti askeriye 46 ncı maddede gösteri
len idarelere aid yollardan bir kısmmm veya 
münferid bir nakil vasıtasının işletme işleri ge
rek kendi askerî vasıtaları, gerek bu idarelerin 
memur ve müstahdemleri vasrtasile doğrudan 
doğruya idare edilebilir. 

Ancak bu idarelerin tamamen ciheti askeri
yece vaziyed olunarak idare edilebilmesi İcra 
Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 
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MADDE 45 — Harb mükellefiyeti tatbik 
edilen demiryolları ile deniş, göl, kanal ve ne
hir hatlarında ticarî nakliyatın ve limanlarda 
ticarî işlerin kesilmesi halinde alâkalı hiç bir 
taraf için tazminat mevzubahs olamaz. 

Yedinci fasıl 

Mahrukat madenlerine aid harb mükellefiyeti 

MADDE 46 — Umumî veya kısmî seferber
lik ilânında mahrukata aid madenleri işletenler 
ordu ve donanma hizmetleri ile bütün askerî 
müesseselerin ve harb mevkilerinin ihtiyaçla
rını ve askerî nakliyatı temin için yıkanmış, yı
kanmamış, imal edilmiş ve edilmemiş veya kok 
halinde veya her hangi bir surette çıkarmış ve 
çıkarmakta bulunmuş oldukları maden kömürle
rini Millî Müdafaa vekilinin tayin edeceği mehil 
içinde vekâletin emrine hazır tutmağa ve maden
lerini vekâlet emrine işletmeğe mecburdurlar. 

Harb mükellefiyetine tâbi tutulan kömür ma
denlerini işleten müesseselerden vesaiti ınüsaid 
olanlar kömürleri mükellefiyetin tatbikini havi 
tebliğde gösterilen istasyon veya limanlarda va
gon veya vapur içinde teslim ederler. Vesaiti ol
mayanlar kömürleri teslim edinceye kadar yer
lerinde stok halinde muhafaza ederler. Bu stok
larda hâsıl olacak zararlar madeni işletenlere 
aiddir. 

Harb mükellefiyeti tatbik edilen kömürler -
bu mükellefiyetin tatbiki devam ettiği müddet
çe - sahibleri tarafından vekâletin müsaadesi ol
madıkça başkalarına verilemez. 

Harb mükellefiyeti tatbik edilen müessesele
rin işleyebilmesi için kâfi malzemesi yok ise bu 
malzeme ciheti askeriyece harb mükellefiyeti 
yolu ile ayrıca temin olunabilir. 

İşletenlere 24 saat evvel tebliğ edilmek şarti-
le henüz çıkarılmamış veya çıkarılmakta olan 
maden kısımları üzerine harb mükellefiyeti tat-
bikmdan tazminatsız vaz geçilebilir. 

MADDE 48 — Millî Müdafaa mükellefiye
tine tâbi tutulan şirketlere aid işletme işleri, 
memurları ve müstahdemleri, bütün nakil vası
taları ve her nevi levazım ve tesisatı ile ve hu
susî şahıslara aid vasıtalar da bütün levazım 
tesisat ve müstahdemlerile birlikte otomatik 
bir şekilde 46 ncı maddede yazılı umum müdür
lüklerin emrine girerler. 

Yedinci fasıl 

Mahrukat maddelerine aid mülî Müdafaa 
mükellefiyeti 

MADDE 49 — Birinci maddede yazılı hal
lerde mahrukata aid madenleri işletenler aske
rî ihtiyaçları temin için yıkanmış, yıkanmamış, 
imal edilmiş ve edilmemiş veya top halinde ve
ya her hangi bir suretle çıkarmış ve çıkarmak
ta bulunmuş oldukları mahrukat madenlerini 
ciheti askeriyenin emrine amade tutmağa ve 
madenlerini ciheti askeriye emrine işletmeğe 
mecburdurlar. 

Millî müdafaa mükellefiyetine tâbi tutulan 
mahrukat madenlerini işleten müesseselerden 
vesaiti müsaid olanlar mahrukat madenlerinin 
mükellefiyetin tatbikini havi tebliğde gösteri
len istasyon veya limanlarda veya tahmil mev
kilerinde vagon veya vapur içinde teslim eder
ler. Vesaiti olmıyanlar mahrukat madenlerini 
teslim edinceye kadar yerlerinde stok halinde 
muhafaza ederler. Bu stoklarda hâsıl olacak 
zararlar madeni işletenlere aiddir. 

Ancak ciheti askeriyenin azamî on beş gün 
içinde stok edilen mahrukat madenlerini tes
lim alması lâzımdır. Bu müddet zarfında teslim 
alınmadığı takdirde bundan doğacak zarar ve 
ziyandan Devlet mesuldür. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen 
mahrukat madenleri - bu mükellefiyetin tatbi
ki devam etiği müddetçe - sahibleri tarafından 
vekâletin müsaadesi olmadıkça başkalarına ve
rilemez. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen 
müesseselerin işleyebilmesi için kâfi malzeme, 
memur ve müstahdemini yok ise bunlar ciheti 
askeriyece harb mükellefiyeti yolu ile ayrıca 
temin olunabilir. 

İşletenlere yirmi dört saat evvel tebliğ edil
mek şartile henüz çıkarılmamış veya çıkarıl
makta olan maden kısımları üzerine millî mü-
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dafaa mükellefiyeti tatbikatından tazminatsız 
vazgeçilebilir. 

Sekizinci fasıl 

Sınaî müesseselere aid harb mükellefiyeti 

MADDE 47 — Umumî veya kısmî seferber
lik halinde her türlü smaî müesseseleri işleten
ler veya vekilleri, kara, deniz, hava ordularına 
ve bütün askerî müesseselere ve müstahdem 
mevkilere ve bütün askerî hizmetlere muktazi 
tamir, imal ve istihsal işlerini başarmak için bü
tün eşhası, tesisatı ve ibtidaî maddelerüe bütün 
mahsul ve mamullerini doğrudan doğruya teb

liğ olunacak bir harb mükellefiyeti emri üzerine 
ciheti askeriye emrine vermeğe ve işletmeğe 
mecbur tutulabilirler. 

Harb mükellefiyeti ne kadar devam ederse et
sin müesseseleri işletenler ciheti askeriyenin mü
saadesi olmadıkça mükellefiyetin tatbik olun
duğu hiç bir şeyi harice veremezler. 

Harb mükellefiyeti tatbik edilen müessesede 
istihsal vasıtalarının kifayetsizliği halinde bu 
noksan hariçten harb mükellefiyeti yolile teda
rik olunur ve şu halde ciheti askeriye müesse
senin tamamma veya bir kısmma el koyarak ta
mamlanan vasıtalarla işleteceği gibi kısmen veya 
tamamen başka bir mahalle nakil de edebilir. 
Ancak el koymadan evvel işletenler veya mü-
mesilleri ve bunlar bulunmazsa belediye teşkilâtı 
olan yerlerde lâğvedilen muhtar ve heyeti ihti
yariye vazifelerinin ne suretle ifa olunacağından 
bahis 14 - XII -1933 tarihli nizamnamenin 6 ncı 
maddesinde yazılı belediye memurları huzurun
da müessesede mevcud bütün tesisat, malzeme 
ve mamul ve mahsullerin stokları bir deftere 
yazılarak tesbit ve ziri sayımda bulunanlara im-

MADDE 50 — Devlet idare ve müessesele
rine bağlı mahrukat madenleri hakkında 46 
ve 47 nci madde hükümlerine göre muamele 
olunur. 

MADDE 51 — Haklarında 49 ncu madde 
mucibince millî müdafaa mükellefiyeti tatbik 
olunan mahrukat madenlerinin işletilmesi İc
ra Vekilleri Heyeti kararile kendi vasıtasile 
işletmek üzere ciheti askeriyeye bırakılabilece
ği gibi Devlet idare ve müesseselerine bağlı te
şekküllere de devrolunabilir. 

Sekizinci fasıl 

Sınaî müesseselere aid millî müdafaa mükel
lefiyeti 

MADDE 52 — Birinci maddede yazılı haller
de her türlü sınaî müesseseleri işletenler askerî 
ihtiyaçları temin için bütün eşhas, tesisat ve ib
tidaî maddelerile, bütün mahsul ve mamulleri
ni tebliğ olunacak bir millî müdafaa mükellefi
yeti emri üzerine ciheti askeriye emrine vermeğe 
ve işletmeğe mecbur tutulabilirler. 

Millî müdafaa mükellefiyeti ne kadar devam 
ederse etsin müesseseleri işletenler ciheti aske
riyenin müsaadesi olmadıkça mükellefiyetin tat
bik olunduğu hiç bir şeyi harice veremezler. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen mü
esseselerde istihdam vasıtalarının kifayetsizliği 
halinde bu noksan hariçten millî müdafaa mü
kellefiyeti yolu ile tedarik olunur ve şu halde 
ciheti askeriye müessesesinin tamamma veya bir 
kısmına el koyarak tamamlanan vasıtalarla iş
leteceği gibi kısmen veya tamamen başka bir 
mahalle nakil veya diğer bir istihsal için de is
timal edebilir. Ancak el koymadan evvel işle
tenler veya mümessilleri ve bunlar bulunmaz
sa belediye teşkilâtı olan yerlerde lâğvedilen 
muhtar ve heyeti ihtiyariye vazifelerinin ne su
retle ifa olunacağından bahis 14 - XII -1933 ta
rihli nizamnamenin 6 ncı maddesinde yazılı be
lediye memurları huzurunda müessesede mevcud 
bütün tesisat, malzeme ve mamul ve mahsullerin 
stokları bir deftere yazılarak tesbit ve ziri sa
yımda bulunanlara imza ettirilir. Bu defterin 
bir sureti mal sahibine verilir. 

Ciheti askeriye, müesseseyi işlettiği müddetçe 
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za ettirilir. 

Ciheti askeriye müesseseyi işlettiği müddet
çe askerî işlere mâni olmamak üzere müessese 
sahibi çalışmasına devam edebilir. 

Harb mükellefiyeti tatbik olunan smaî mües
seselerle esasen ciheti askeriyeye aid olan askerî 
müesseseler için lüzumlu olan bütün madenler 
yedinci fasılda bahsolunan mahrukat madenle
ri için yazılı hükümler ve şartlar dahilinde harb 
mükellefiyetine tâbi tutulabilir. 

Dokuzuncu fasıl 

Gümrük ambarlarında ve antrepolarında, silolar-
da umumî mağazalarda ve sairede bulunan tüccar 

mallarına harb mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 48 — Umumî veya kısmî seferberlik 
ilânı halinde gümrük ambarlarmda ve antrepo
larında, silolarda, umumî mağazalarda ve sair 
ambar ve depolarda bulunan ticarî mallara 
doğrudan doğruya harb mükellefiyeti tatbik 
olunabilir. 

Harb mükellefiyeti emri, yukarıda yazılı yer
leri idare edenlere tebliğ edilir ve bunlar harb 
mükellefiyeti tatbiki muamelelerinde mal sa
hihlerinin kanunî mümessilleri addolunur. Yal
nız tazminatın mikdarı hakkındaki tebligat ile 
tediyeler mal sahihlerine yapılır. Bu maddede 
yazılı mükellefiyetlerin tatbikmdan doğacak 

askerî işlere mâni olmamak üzere müessese sa
hibi çalışmasına devam edebilir. 

MADDE 53 — Millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbik olunan smaî müesseselerle esasen ciheti 
askeriyeye aid olan askerî müesseseler için lü
zumlu olan bütün madenler yedinci fasrida bah
solunan mahrukat madenleri için yazılı hüküm
ler ve şartlar dahilinde millî müdafaa mükelle
fiyetine tâbi tutulabilir. 

MADDE 54 — Devlet idare ve müessesele
rine bağlı smaî müesseseler hakkmda 46 ve 47 
nci maddeler hükümlerine göre muamele olu
nur. 

MADDE 55 — Haklarında 52 nci madde mu
cibince millî müdafaa mükellefiyeti tatbik olu
nan smaî müesseselerin işletilmesi tcra Vekil
leri Heyeti kararile kendi vasrtasile işletmek 
üzere ciheti askeriyeye bırakılabileceği gibi 
Devlet daire ve müesseselerine bağlı teşekkülle
re de devrolunabilir. 

Dokuzuncu fasıl 

Gümrük ambarlarında ve antrepolarında, silolar
da, umumî mağazalarda ve sairede bulunan tüc
car mallarına mîllî müdafaa mükellefiyeti tatbiki 

MADDE 56 — Birinci maddede yazılı haller
de gümrük ambarlarmda ve antrepolarında, si
lolarda, umumî mağazalarda ve sair ambar ve 
depolarda ve haklarmda millî müdafaa mükelle
fiyeti tatbik olunan 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı 
müessese ve nakil vasıtalarında bulunan ticarî 
mallara doğrudan doğruya millî müdafaa mükel
lefiyeti tatbik olunabilir. 

Millî müdafaa mükellefiyeti emri, yukarıda 
yazılı yerleri idare edenlere tebliğ edilir ve 
bunlar millî müdafaa mükellefiyeti tatbiki mua
melelerinde mal sahihlerinin kanunî mümessil
leri addolunur. Yalnız tazminatın mikdarı hak-
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tazminat «Madde - 51» nm hükümleri dairesinde 
harb mükellefiyeti komisyonları tarafından tak
dir ettirilir. Biçilen kıymetin alâkalılar tara
fından kabul edilmemesi halinde tazminat mik-
darı 51 nci maddede yazıldığı üzere sulh hâki
mi veya asliye mahkemesi tarafından tayin olu
nur. 

Harb mükellefiyeti tatbiki, gümrükler, silo
lar, umumî mağazalar ve diğer ambar ve depo
lar idarelerini müstevdi srfatile taahhüdlerin-
den kurtarır ve bu mallar ile olan alâkalarına 
son verir. Fakat bu idarelerin harb mükellefi
yeti tatbik olunan mallar üzerindeki hak ve im
tiyazları tedyie olunacak tazminata geçer. 

Gümrük ambar ve antrepolarında harb mü
kellefiyetine tâbi tutulan mallardan henüz güm-
rüklenmemiş olanlar için takdir edilecek taz
minat sif kıymeti geçemez ve bu mallardan güm
rük resmi ve diğer teklifler almmaz. 

Triptik ve gümrük geçiş karnesiîe geçen ha
va ve kara nakil vasıtaları bedellerinin dahi 
triptik ve karnede yazılı resim ve vergiler in
dirilerek takdir ve tayin edilir. 

MADDE 49 — 6. 7, 8 nci fasıllarda yaz'h 
müesseseler ve emvali ile 9 ncu fasılda yazılı 
eşyadan harb mükellefiyeti tatbik edilenlere el 
koymadan evvel buraları işletenler veya mü
messilleri ve bunlar bulunmazsa belediye teşki
lâtı olan yerlerde 14 - XII - 1933 tarihli nizam
namenin 6 nci maddesinde yazılı belediye me
murları huzurunda mevcud tesisat, malzeme ve 
mamul ve mahsuller bir deftere yazılarak tesbit 
ve ziri sayımda bulunanlara imza ettirliir. 

Onuncu fasıl 
ödeme işleri 

MADDE 50 — 7 nci maddenin I, II, ve III 
işaretli fıkralarında yazılı harb mükellefiyetle
rinin tatbik edildiği yerlerin harb mükellefiyeti 
komisyonlan mümkün olduğu kadar kısa bir 
müddet içinde : 

A - Harb mükellefiyeti emirlerinin birer ör
neğini, T ™ 

B - Bu yol ile askerî ihtiyaçları temin eden 
şahısların adlarmı, 

kmda tebligat ile tediyeler mal sahihlerine ya
pılır. Bu maddede yazılı mükellefiyetlerin tatbi-

kmdan doğacak tazminat 58 nci maddenin hü
kümleri dairesinde millî müdafaa mükellefiyeti 
komisyonları tarafından takdir ettirilir. Biçilen 
kıymetin alâkalılar tarafından kabul edilmemesi 
halinde tazminat mikdarı 58 nci maddede yazıl
dığı üzere sulh hâkimi veya asliye mahkemesi 
tarafından tayin olunur. 

Millî müdafaa mükellefiyeti tatbiki, gümrük
ler, silolar, umumî mağazalar ve diğer ambar 
depolar idarelerini müstevdi srfatile taahhüdle-
rinden kurtarır ve bu mallar ile olan alâkaları
na son verir. 

Fakat bu idarelerin Millî Müdafaa mükellefi
yeti tatbik olunan mallar üzerindeki hak ve im
tiyazları tediye olunacak tazminata geçer. 

Gümrük, ambar ve antrepolarında harb mü
kellefiyetine tâbi tutulan mallardan henüz güm-
rüklenmemiş olanlar için takdir edilecek tazmi
nat sif kıymeti geçemez ve bu mallardan güm
rük resmi ve diğer teklifler almmaz. 

Triptik ve gümrük geçiş karnesiîe geçen ha
va ve kara nakil vasıtaları bedelleri dahi triptik 
ve karnede yazılı resim ve vergiler indirilerek 
takdir ve tayin edilir. 

Onuncu fasıl 

ödeme işleri 

MADDE 57 — 6 nci maddenin I, II, III ve 
VII işaretli fıkralarında yazılı Millî Müdafaa 
mükellefiyetlerinin tatbik edildiği yerlerin Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonları mümkün 
olduğu kadar kısa bir müddet içinde: 

A - Millî Müdafaa mükellefiyeti emirlerinin 
birer örneği, 

B - Bu yol ile askerî ihtiyaçları temin eden 
şahısların adları, 
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C - Verilen şeyin cinsi ve vasfı, nevi ve kali
tesi veya yapılan hizmetin neden ibaret olduğu
nu ve mikdarlarmı, 

D - Harb mükelelfiyetinin tatbiki tarih
lerini, 

E - Mal sahihleri tarafından istenilen fiat-
lan gösterir, bir beyanname tanzim ederek as
kerî makama verir. 

Askerî makam ve n nci fıkralarda yazılı 
işler ve maddeler iğin mahallî belediye ve tica
ret odalarından almacak rayiç mazbatalarına, 
ve rayicin onlar tarafından tayini mümkün ol
madığı hallerde erbabı ihtisastan almacak ve
sikaya ve başkaca var ise mucib sebeblere isti
naden ve III ncü fıkrada yazılı motorlu ve motor
suz nakliye vesaiti için salahiyetli komisyonla
rın 37 nci ve 39 ncu maddelerde yazıldığı veç
hile tanzim edecekleri mazbatalarına göre taz
minat mikdarlarmı tesbit eder. 

MADDE 51 — Askerî makam kararmı üç 
gün içinde komisyona bildirir, ve bildiriliş ta
rihinden itibaren 24 saat içinde karar alâkalı 
şahıslara tebliğ olunur. 

Alâkalılar bu tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde tesbit edilen mikdan kabul edib 
etmediklerini komisyona bildirmeğe »mecbur
durlar. 

Kabul edilmediği bu müddet zarfında bildi
rilmeyen mikdarlar katileşir. Ademi kabule da
ir olan cevablarda mucib sebebleri göstermeli
dir. Bu cevablar harb mükellefiyeti komisyon
ları tarafından sulh mahkemelerine tevdi olu
nur. 

Sulh hâkimi kısa bir zaman içinde işe vazi-
yed ederek evvelâ iki tarafı uzlaştırmağa çalışır. 
Mümkün olmazsa 300 liraya kadar olan iddiala
ra hükmeder ve bu mikdardan fazla olanlarını 
salahiyetli asliye mahkemesine gönderir. Her 

İM halde de dava basit işlere dair olan muhake
me usulüne tâbi olur. 

İddiaları gösteren kâğıdlarm harb mükelle
fiyetleri komisyonuna tevdi edildiği tarihten iti
baren üç ay geçer ve alman şey ve yapılan 
hizmet bedeli tayin edilmemiş ve alâkalılara bir 
tebliğde yapılmamış olursa alâkalılar salahiyetli 
mahkemelere müracaat edebilirler. 

Bu fıkranın hükmü 12 nci maddede yazılı 
iskân ve konaklamadan doğacak zarar ve ziyan 
iddialarına da şamildir. Bu davalar için mahke
me harç ve masrafları aimmaz. 

25 — 
I C - Verilen şeyin cins ve vasfı ve nevi ve ha

litası veya yapüan hizmetin neden ibaret oldu
ğunu ve mikdarlarmı, 

D - Millî Müdafaa mükellefiyetinin tatbiki 
tarihlerini, 

E - Mal sahihleri tarafından istenilen fiatları 
gösterir bir beyanname tanzim ederek askerî ma
kama verir. 

Askerî makam I ve II nci fıkralarda yazılı 
işler ve maddeler için mahallî belediye ve ticaret 
odalarından almacak rayiç mazbatalarma ve ra
yicin onlar tarafından tayini mümkün olamadığı 
hallerde erbabı ihtisastan almacak vesikaya ve 
başkaca var ise mucib sebeblere istinaden ve 
III ncü fıkrada yazdı motorlu ve motorsuz nak
liye vesaiti için salahiyetli komisyonların 36 nci 
ve 38 nci maddelerde yazıldığı veçhile tanzim 
edecekleri mazbatalarma göre tazminat mikdar
larmı tesbit eder. 

MADDE 58 — Askerî makam kararmı üç 
gün içinde komisyona bildirir ve bu bildiriliş ta
rihinden itibaren 24 saat içinde karar alâkalı 
şahıslara tebliğ olunur. 

Alâkalılar bu tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde tesbit edilen mikdan kabul edib et
mediklerini komisyona bildirmeğe mecburdur
lar. 

Kabul edilmediği bu müddet zarfmda bildiril
meyen mikdarlar katğileşir. Ademi kabule dair 
olan cevablarda mucib sebebleri gösterilmelidir. 
Komisyon cevab üzerine tedkikatmı yapar ve ka
rarmı verir. Bu kararın tebliği tarihinden iti
baren alâkalı üç gün zarfmda salahiyetli mah
kemeye müracaat etmediği takdirde bu karar 
katğileşir. 

I Hâkim kısa bir zaman içinde işe vaziyet ede
rek evvelâ İM tarafı uzlaştırmağa çalışır. 

İddiaları gösteren kâğıdlarm Millî Müdafaa 
mükellefiyetleri komisyona tevdi edildiği tarih
ten itibaren üç ay geçer ve alman şey veya ya
pılan hizmet bedeli tayin edilmemiş ve alâkalı
lara bir tebliğ de yapılmamış olursa alâkalılar 
salahiyetli mahkemelere müracaat edebilirler. 

Her iki halde de dava basit usulü muhake
meye tâbidir. 

Bu fıkranın hükmü 11 nci maddede yazılı is
kân ve konaklamadan doğacak zarar ve ziyan 
iddialarına da şamildir. 

Bu davalar için mahkeme harç ve masrafla-
I n alınmaz 
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MADDE 52 — Harb mükellefiyetleri komis

yonları 51 nci maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı 15 günlük mühletin bitmesinden sonra alâ

kalıların kabulleri veya susmaları ile veya mah
kemelerin hükümlerile katileşen tazminat bedel
lerini gösterir cetveller tanzim ederler. Bu cet
veller mündericatı alâkalı askerî makamlar ta
rafından sahihleri namına usulü veçhile tahak
kuk ettirilir. Tahakkuk eden bedeller mal san
dıklar ıtarafından nakden tesviye olunur. 

Seferberlikte, seferberliğin hitamından iti
baren bir sene zarfında ödenmek üzere, bu be
deller mukabilinde tesellüm tarihinden itibaren 
% 5 faize tâbi Hazine bonosu verilebilir. 

MADDE 53 — Bu kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
fasıllarında yazılı idare ve müesseselerin askerî 
otorite namına işletilmesinden veya doğrudan 
doğruya bu idare ve müesseselere ve mamul ve 
mahsullerine vaziyed edilmesinden doğacak taz
minat nıikdarı Millî Müdafaa vekâleti tarafın
dan askerî ve sivil azadan mürekkeb ve sivil aza 
mikdarı fazla olmak üzere teşkil olunacak ko
misyonlar tarafından takdir olunur. Millî Mü
dafaa vekâleti komisyonun vazifelerini ve nere
de toplanacağını tayin eder. 

Bu mikdarlan kabul etmeyenler umumî mah
kemelere müracaat edebilirler. Katileşen tazmi
nat bedelleri 52 nci maddede yazılı olduğu gibi 
tahakkuk ve tediye ettirilir. Bu kabîl müesse
selerin idare masrafları bonoya rabtedilmeden 
tediye edilir. 

On birinci fasıl 

Deniz ve hava orduları tarafından harb mükelle
fiyeti tatbiki 

MADDE 54 — Bu kanunun bütün hükümle
ri deniz ve hava ordularına aid ihtiyaçlar için 
da tatbik olunur. Deniz ve hava birliklerinin en 
yüksek komutanları harb mükellefiyetinin tat
biki hususunda kolordu komutanlarının salâhi
yetini haizdirler. 

MADDE 59 — Mîllî Müdafaa mükellefiyet
leri komisyonları 58 nci maddenin ikinci fıkra
sında yazılı 15 günlük mühletin bitmesinden 
sonra alâkalıların kabulleri veya susmaları ile 
veya mahkemelerin hükümlerile katğileşen taz
minat bedellerini gösterir cedveller tanzim eder
ler. Bu cedveller mündericatı alakalı askerî ma
kamlar tarafından sahibleri namına usulü veçhi
le tahakkuk ettirilir. Tahakkuk eden bedeller 
malsandıklan tarafından nakden tesviye olunur. 

Seferberlikte, seferberliğin hitamından iti
baren bir sene zarfında ödenmek üsere, bu 
bedeller mukabilinde tesellüm tarihinden itiba
ren % 5 faize tâbi Hazine bonosu verilebilir. 

MADDE 60 — Bu kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
fasıllarında yazılı şirketlere ve şahıslara aid 
müesseselerin ciheti askeriye namına işletilme
sinden veya vesait, levazım, mamul ve mah
sullerine vaziyed edilmesinden doğacak tazmi
nat mikdarı askerî ve sivil azadan mürekkeb 
ve sivil aza mikdarı fazla olmak üzere teşkil 
olunacak komisyonlar tarafından takdir olu
nur. Sivil azalar alâkalı vekaletlerce askerî 
azadan Millî Müdafaa vekâletince tayin olu
nurlar. Bu komisyonların azalarının adedi 3 
ten aşağı, 7 den ziyade olamaz. Millî Müda
faa vekâleti komisyonunun vazifelerini ve ne
rede toplanacağını tayin eder. 

Bu hallerde de 58 nci madde hükmü cere
yan eder. Katğileşen tazminat bedelleri 59 ncu 
maddede yazılı olduğu gibi tahakkuk ve tedi
ye ettirilir. 

Bu kabîl müesseselerin idare masrafları bo
noya raptedilmeden tediye edilir. 

MADDE 61 - - Millî müdafaa mükellefiyeti 
tatbik edilen demiryolları ile deniz, göl, kanal, 
nehir, hava kıtalarında ticarî nakliyatın ve 
limanlarda ticarî işlerin kesilmesi halinde Dev
letten bir gûna tazminat istenemez. 
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On ikinci fasıl 

İliiyük Manevralar ve alışlar hakkındaki umumi 
hükümler 

MADDE 55 — I - Manevralar dolayisile be
lediyelere ve hususî şahıslara aid yerlerde vu
kua gelen zarar ve hasarlar Devlet tarafından 
tazmin olunur. 

II - Bu zararlar hak sahihleri tarafından kı
taların geçtiği günü takib eden üç gün içinde 
harb mükellefiyeti komisyonlarına bildirilir. Bu 
komisyon bu gibi müracaatları taallûku olan 
kıta komutanlarına tebliğ eder. 

Üç gün zarfında mazeretsiz müracaat etmi-
yenler, haklarını iskat etmiş olurlar. 

Manevrayi yapan kıtaların komutanına bağlı 
bir komisyon zarar ika edildiğinden bahsile vu-
kubulan müracaatları tedkik ve zarar mikdarı-
nı tesbit eder. Alakadarlarca kabul edilmesi ha
linde bu mikdarlar derhal ödenir. 

III - Şikâyetçi, komisyonun tesbit ettiği mik-
darı kabul etmezse keyfiyet 51 nci madde hü
kümlerine göre halledilir. 

MADDE 56 — Sahibli arazide atış yapılma
sı esnasında ika edilen maddî zararlar ve geçiş 
dolayisile sahihlerinin istifadeleri menedilmek 
suretile vukua getirilen mahrumiyetler Devlet 
tarafından tazmin olunur. 

Bu zararların tesbit ve tazmini 55 nci mad
denin II ve III işaretli fıkralarında yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

On üçüncü fasıl 

Cezaî hükümler 

MADDE 57 — Askerî makamlarca usulü veç: 
hile tatbiki istenilen harb mükellefiyetinin tat
biki hususunda terahi ve tekâsül gösteren veya 
vazifelerini suiistimal eden komisyon reis ve aza
sı haklarında 1609 numaralı kanunun hükümle
rine tevfikan cezaî takibat yapılır. 

Harb mükellefiyeti komisyonları tarafından 
tevizat yapılır da mükellefler, mevcud olmasma 
rağmen vermekten imtina ederlerse mükellefi
yetler zorla elde edilir ve bu gibiler istenilen şe
yin kıymetinin iki katma kadar ağır para ceza
sına mahkûm olurlar. 

MADDE 58 — Marb mükellefiyetine tâbi tutu
lan nakil vasıtalarında ve müesseselerde müstah-

On birinci fasıl 

Manevralar ve alışlar hakkındaki umumi 
hükümler 

MADDE 62 — I - Manevralar dolayisile vu
kua gelen zarar ve hasarlar Devlet tarafından 
tazmin olunur. 

II - Bu zararlar hak sahibleri tarafından 
kıtaların geçtiği günü taldb eden beş gün için
de Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonla
rına bildirilir. Bu komisyon bu gibi müracaat
ları taallûku olan kıta komutanlarına tebliğ 
eder. Beş gün zarfında mazeretsiz müracaat 
etmeyenler, haklarını ıskat etmiş olurlar. 

Manevrayı yapan kıtaların komutanına bağ
lı bir komisyon zarar ita edildiğinden bahsile 
vukubulan müracaatları tedkik ve zarar mik-
dannı tesbit eder. Alakadarlarca kabul edil
mesi halinde bu mikdarlar derhal ödenir. 

III - Şikâyetçi, komisyonun tesbit ettiği 
mikdarı kabul etmezse keyfiyet 58 nci madde 
hükümlerine göre halledilir. 

MADDE 63 — Sahibli arazide atış yapılma
sı esnasında ika edilen maddî zararlar ve atış 
dolayisile sahiblerinin istifadeleri menedilmek 
suretile vukua getirilen mahrumiyetler Devlet 
tarafından tazmin olunur. 

Bu zararların tesbit ve tazmini 62 nci mad
denin II ve III işaretli fıkralarında yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

On ikinci fasıl 

Cezaî hükümler 

MADDE 64 — Millî müdafaa mükellefiye
tine tâbi tutulan mallarını mevcud olmasma 
rağmen vermeyenlerden bu mallar zorla alı
nır ve haklarında bir aya kadar hapis veya beş 
liradan yüz liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

MADDE 65 — Bu kanun mucibince salâhi-
yettar makamlara bildirmeğe mecbur oldukla-

( S. Sayısı : 93 \ 



dem şahıslardan askerî mükellefiyet dahilinde 
olup da askerî hizmetlerini buralarda görenler
le askerî mükellefiyet haricinde olup da idare 
veya müessesesile beraber harb mükellefiyetine 
tâbi tutulanlar vazifelerinin ifasmdan dolayı as
kerî ceza kanununun hükümlerine tâbi olurlar. 

Şahsen harb mükellefiyetine tâbi tutulan 
kimseler hizmet yerini terkedecek olurlar ise 
sulh zamanında beş liradan yüz'liraya kadar 
nakdî para cezasile ve seferberlik halinde ise bir 
aydan beş seneye kadar hapis suret ile ceza gör
dürülür. 

MADDE 59 — Bu kanunla kendisine verilen 
vazife ve salâhiyeti suiistimal eden veya harb 
mükellefiyeti yolile alman her hangi bir şeye ve
ya yapılan her hangi bir hizmete karşı makbuz 
vermeyen askerî şahıslar hazarda askerî ceza ka
nununun 115 nci maddesine, seferberlikte 61 nci 
maddesine göre cezalandırılır. 

Salâhiyet ve mezuniyet olmadığı halde her 
hangi bir harb mükellefiyeti muamelesi yapan 
askerî şahıslar askerî ceza kanununun 123 ncü 
maddesi mucibince ceza görürler. 

Her iki halde de alâkalılar istirdad veya taz
minat taleb edebilirler. 

MADDE 60 — 28 ve 29 ncu maddelerde ya
zılı vukuati üç ay içinde bu maddelerde gösteri
len makamlara bildirip ilmühaber almayan veya 
haber verdiğini isbat edemiyen veya yanlış ha
ber veren veya yazım zamanlarmda nakil vasıta
larını mevcud bütün teçhizatile komisyonun bil
dirdiği yere getirmeyen veya göndermiyenler-
den her hayvan için beş ve her araba ve bisiklet 
için on lira ve motorlu vasıtalar için otuz lira
dan yüz liraya kadar hafif para cezası almır. Bu 
para cezaları idare heyeti kararile tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil edilir. 

MADDE 61 — Kanunun birinci maddesine 
yazılan hallerde harb mükellefiyetine tâbi tutul
duğu harb mükellefiyeti komisyonları tarafın
dan sahihlerine tebliğ edilen motorlu ve motor
suz her türlü nakil ve cer vasıtalarını kabul edi
lebilir bir sebebe dayanmryarak komisyonun ta
yin ettiği müddet zarfmda bildirdiği yerde bu
lundurmayanlara aid nakil vasıtalarına derhal 
el konmakla beraber sahibleri o vasıtaların tes-
bit edilen fiatmın dörtte birinden yarışma ka
dar ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

n hususatı suiniyetle yanlış olarak bildirenler 
haklarında bir haftadan bir aya kadar hapis 
veya on liradan yüz liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 66 — Şahsen millî müdafaa mü
kellefiyetine tâbi tutulan kimselerle bu kanu
nun 6, 7 ve 8 nci fasıllarında yazılı müessese
lerde müstahdem bulunmaları dolayısile as
kerlik kanunu mucibince tecil edilmiş olanlar 
hizmet yerini terkedecek olurlarsa askerî mah
kemelerce bir aydan beş seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 67 — 27 nci maddede yazılı mec
buriyetlere riayet etmiyenler beş liradan yüz 
liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 68 — Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde millî müdafaa mükellefiyetine 
tâbi tutulduğu sahiblerine tebliğ edilen her tür
lü nakil ve cer vasıtalarını, kabul edilebilir bir 
sebebe dayanmıyarak millî müdafaa mükellefi
yeti komisyonunun tayin ettiği müddet zarfın
da bildirdiği yerde bulundurmayanlar mükelle
fiyete tâbi tutulan nakil vasıtasının kıymetine 
göre beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılırlar. 
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MADDE 62 —- Kanunun birinci maddesinde 
yazılı hallerde 61 nci maddede gösterilen halden 
başka bu kanunun diğer hükümlerine riayet et

meyenler beş liradan yüz liraya kadar ağşr para 
cezasma mahkûm olurlar. 

Sui niyetle yanlış beyanatta bulunanlar on 
liradan yüz liraya kadar ağır para cezasma çarp
tırılırlar. 

MADDE 63 — Madenler hakkında : 
Harb mükellefiyeti emrinin suiniyetle yapıl

maması halinde madenî işletenler harb mükelle
fiyeti tatbik olunan madenler bedelinin iki mis
line kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Bundan başka Millî Müdafaa vekâleti böyle bir 
kimseye aid maden ocaklarına el koyarak harb 
mükellefiyeti tatbik olunacak madenleri tedarik 
edinceye kadar Devlet maden mühendislerinin 
nezaretinde işletir. 

Harb mükellefiyetinin tatbikmdan sonra ve
kâletin müsaadesi haricinde başkalarına maden 
vermiş olanlardan bu madenlerin piyasa kıymet
lerinin iki misli ağır para cezası alınacağı gibi 
verilen madenler de kimin elinde olursa olsun 
parasız müsadere olunur. 

MADDE 64 — Sınaî müesseseler hakkında : 
Kendilerine tebliğ olunan harb mükellefiye

ti emrini sui niyetle yapmayan müessese sahih
leri veya işletenleri hakkmda ceza kanununun 
hükmü mahfuz kalmak üzere kaçtığı mükellefi
yet değerinin iki misline kadar ağır para ceza
sma mahkûm olurlar. Bunlardan harb mükel
lefiyetinin tatbikmdan sonra ciheti askeriyenin 
müsaadesi haricinde başkalarına mamul ve mah
sul verenlerden verdikleri mamul ve mahsulle
rin piyasa kıymetinin iki katı ağır para cezası 
olarak alınır ve bu mamul ve mahsuller kimin 
elinde olursa olsun parasız müsadere olunur. 

MADDE 65 — Atış yapılan ve hususî işaret 
ve alâmetlerle girilmesi yasak edilen yerlere gi
renler ve bu mahallere hayvan sokanlar Türk 
ceza kanununun salâhiyettar mercilerin emirle
rine itaatsizlikden bahis 52C nci maddesi muci
bince ceza görürler ve bir hadise vukuunda za-

MADDE 69 —Millî müdafaa mükellefiyeti-
ne tâbi tutulan madenleri işletenler mükellefi
yet emrini suiniyetle yapmadıkları takdirde bir 
aydan bir seneye kadar hapis veya yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırı
lırlar. 

Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbikmdan 
sonra çıkarmış oldukları madenleri ciheti aske
riyenin müsaadesi olmaksızın başkalarına ver
miş olanlardan bu madenlerin piyasa kıymetleri
nin iki misli ağır para cezası almrr ve bu çıkarıl
mış madenler kimin elinde olursa olsun müsade
re olunur. 

MADDE 70 — Millî müdafaa mükellefiyeti
ne tâbi tutulan smaî müesseselerin sahihleri ve
ya işletenleri mükellefiyet emrini suiniyetle 
yapmadıkları takdirde bir aydan bir seneye ka
dar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılırlar. 

Millî müdafaa mükellefiyetinin tatbikmdan 
sonra ciheti askeriyenin müsaadesi olmaksızın 
başkalarına mamul veya mahsul verenlerden 
verdiklori mamul ve mahsullerin piyasa kıymeti
nin iki misli ağır para cezası almır ve bu mamul 
ve mahsuller kimin elinde olursa olsun müsadere 
olunur. 

MADDE 71 — Manevralarda satış yapılan 
ve hususî işaret ve alâmetlerle girilmesi yasak 
edilen yerlere girenler ve bu mahallere hayvan 
sokanlar 50 liraya kadar hafif para cezasile ce
zalandırılırlar ve zararlarını tazmin ettirmek 
hakkmdan mahrum olurlar. 

MADDE 72 — Bu kanunla kendisine veri
len vazife ve salâhiyeti suiistimal eden veya 
Millî Müdafaa mükellefiyeti yolile alman her 
hangi bir şeye veya yapılan her hangi bir hiz
mete karşı makbuz vermeyen askerî şahıslar 
hazarda askerî ceza kanununun 115 nci ve se-
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rarİarmı tazmin ettirmek hakkından mahrum 
olurlar. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 66 — Bu kanunun tatbiki esnasın

da ciheti askeriyece yapılacak bütün tebligat, 
kanunda başka merci gösterilmemesi halinde, 
doğrudan doğruya her mahallin en büyük mül
kiye memuruna yapılır. 

MADDE 67 — Bu kanunun hükümlerinden, 
mütekabiliyet şartile, aşağıda yazılanlar müs
tesnadır: 

I - Yabancı Devletlerin sefarethane ve kon
soloshaneleri ve bunlara ve diploması memurla-
rile siyasî murahhaslara aid eşya ve mevaddı 
saire ile nakil vasıtaları, 

II - Yabancı Devletlerin fahrî konsoloslarına 
aid kançılarya daireleri, «Bunlarm kançılarya 
ittihaz edilmemiş olan gayri menkulleri ve ti
caret malları bu istisnaya dahil değildir». 

III - Bu maddeye dair daha müsaid muahe
de ve mukavelenameler hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 68 — Bu kanunun tatbiki tarzı bir 
nizamname ile tesbit olunur. Nizamnamede aşa
ğıda yazılı hususlar bilhassa tasrih edilir: 

I - Birinci fasılda: 
Harb mükellefiyeti hakkında emir vermek 

ve bütün muameleleri yapmak salâhiyetini haiz 
makamların tayini ve bu muamelelerin ne gibi 
çerçeve ve şekiller içinde yapılacağı, 

II - 7 nci maddede hakkmda şahsan harb 
mükellefiyeti tatbik olunan kimselerden asker
lik mükellefiyeti haricinde bulunanlara - istih
damları devam ettiği müddetçe - verilecek ücret 
veya yejvmiye veya tazminat mikdarı ve ne su
retle iaşe edilecekleri, 

Hastalanır veya malûl olurlar veya vefat 
ederlerse haklarında yapılacak muamele, 

III - Dördüncü fasılda: 
Askerî binalardan başka yerlerde bu kanu-

ferberlikte 61 nci maddesine göre cezalandırı
lırlar. 

Salâhiyet ve mezuniyeti olmadığı halde her 
hangi bir Millî Müdafaa mükellefiyeti muame
lesi yapan askerî şahıslar askerî ceza kanunu
nun 123 ncü maddesi mucibince ceza görürler. 

Her iki halde de alâkalılar istirdad veya 
tazminat taleb edebilirler. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 73 — Bu kanunun tatbiki esnasın

da ciheti askeriyece yapılacak bütün tebligat, 
kanunda başka merci gösterilmemesi halinde, 
doğrudan doğruya her mahallin en büyük mül
kiye memuruna yapılır. 

MADDE 74 — Yabancı Devletlerin sefaret
hane ve konsoloshanelerile bunlara ve diploma
si memurlarına, siyasî murahhaslara ve konso
loslara aid eşya, nakil vasıtaları ve sair madde
ler mütekabiliyet şartile bu kanun hükümlerin
den müstesnadır. Yabancı Devletlerin fahrî 
konsoloslarına aid olan - binalarm, konsolosluk 
işlerini ifaya tahsis edilmemiş bulunan kısmı 
ile ticaret malları bu istisnaya dahil değildir. 

Bu hususta daha müsaid bulunan muahede 
ve mukavelenameler hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 75 — Bu kanunun tatbiki tarzı 
neşri tarihinden itibaren bir sene zarfmda tan
zim olunacak bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 76 — 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı 
müesseseler ve emvali ile 9 ncu fasılda yazılı 
eşyadan Millî Müdafaa mükellefiyeti tatbik 
edilenlere el koymadan evvel buraları işleten
ler veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa 
belediye teşkilâtı olan yerlerde 14 - XII - 1933 
tarihli nizamnamenin 6 nci maddesinde yazılı 
belediye memurları huzurunda mevcud tesisat, 
malzeme ve mamul ve mahsuller bir deftere ya
zılarak tesbit ve ziri sayımda bulunanlara imza 
ettirilir. 

Bunun bir sureti komisyona, bir sureti de 
alâkalıya verilir. 
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mm iskâna aid hükümlerinin icrası tarzı, her 
rütbeye göre subaylarla askerî memurlara veri
lecek sükna hakkı, insan ve hayvanlar için iskân 
veya konaklamaya aid ücret veya yevmiye mik-
dan, 

IV -10 ncu madedde: 
Tesellüm heyetlerinin kurulma tarzı, 
V - 5 nci fasılda: 
Motorsuz ve motorlu her türlü kara nakil va

sıtalarının hazarda ne suretle tahrir, tasnif ve 
defterlere kaydedileceği ve kanunun birinci 
maddesinde yazılı hallerde icab ettikçe ne su
retle celbedilecekleri. 

MADDE 69 — Tekâlifi harbiyenin sureti tar
hı hakkındaki 14 temmuz 1330 tarihli kanun ile 
8 nisan 1334 tarihli zeyli ve seferberlikte vazıyed 
edilecek emakin ve mebani hakkında 3 mart 
1332 tarihli kanun ve tedariki vesaiti nakliye 
komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki 3 
haziran 1329 tarihli ve 1506 numaralı kanun ve 
17 ağustos 1305 tarihli tedariki vesaiti nakliyei 
askeriye kanunnamesile bunun 53 ncü madde
sine zeyledilen 30 mart 1926 tarihli ve 872 numa
ralı kanun ve vesaiti nakliyei bahriyenin sureti 
tedariki hakkında 12 mart 1332 tarihli kanun 
lağvedilmiştir. 

MADDE 70 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 71 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

7-IV-1939 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
B§. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. Ha. V. 

F. öztrak S. Saraçoğlu 
Mf. V. * Na. V. 
Yücel A. F. Gebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Zr.Y. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
lk. V. 

H. Çakır 
G. î. v / 

Bana Tarkan 
Mu. Mü. V. Ti. V. 

Muhlis Erkmen A. Çetinkaya 

MADDE 77 — Aşağıda yazılı kanunlar kal
dırılmıştır: 

I - 28 ağustos 1305 tarihli vesaiti nakliyei-
askeriye kanunu, 

II - 28 ağustos 1305 tarihli.vesaiti nakliyei. 
askeriye kanununa müzeyyel 29 eylül 1327 ve 
14 şubat 1327, 11 teşrinievvel 1333 tarihli ka
nunlar, 

n i - 872 numaralı ve 30 mayıs 1926 tarihli 
kanun, 

IV - Tedariki vesaiti nakliye komisyonları
nın sureti teşekkülü hakkmda 1506 numaralı 
ve 2 haziran 929 tarihli kanun, 

V - Tekâlifi harbiyenin sureti tarhT hakkın
da 14 temmuz 1330 tarihli kanun ile buna mü
zeyyel 8 nisan 1334 tarihli kanun, 

VI - Seferberlikte vaziyed edilecek emakin 
ve mebani hakkmda 7 mart 1332 tarihli ka
nım, 

VII - Vesaiti nakliyei bahriyenin sureti te
dariki hakkmda 12 mart 1332 tarihli kanun, 

MADDE 78 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 79 — Bu kanunun 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

hükümlerini 

G. Erçm 
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S. Sayısı: 108 
Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî memurların yirmi 
beş yaşını ikmal etmeden evlenemeyeceklerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 

müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/35) 

r T. o. ;'•'" 
Başvekâlet 13 - X - 1938 

Kararlar dairesi mlüdürlüğü 
Sayı : 6/4216 

* Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu mensublarmm evlenmelerine dair olan 1434 sayılı kanunun tadili hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince22 - IX - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
; , . . • • • ' " . _ : . - > C. Boyar 

Mucib sebebler 

Bilûmum muvazzaf subay ve askerî memurların yirmi beş yaşını ikmalden ve gedikli erbaşların 
mecburî hizmetlerini tamamlamadan evvel ve -deniz ve hava gediklilerinin de başçavuş olmazdan 

evvel ve askerî mektebler talebesinin gerek mektebegirerken ve gerek mektebte talebe iken evlenmeleri 
1434 sayılı kanunla menedilmiştir. Bratm gece derslerile de meşgul olmaları lâzımgelen takım su
baylarının evli olmayarak kışlalara daha ziya bağlı bulunmaları çok mühimdir. 

Gerek eratın talim ve terbiyesi ve gerek aile geçindirmeleri bakımından subayların 25 yaşına 
kadar olan evlenme memnuiyetinin üstteğmenlik|e ve askerî memurların üstteğmenliğe muadil smıfta 
iki seneyi tamamlayıncaya kadar uzatılarak ondan sonra evlenmelerine müsaade edilmesi muvafık gö-
rülmeiktedir. 

Mülga 1001 sayılı kanunun muhtelif maddelerine göre. gedikli erbaşların hizmet müddetleri 4? 5, 6 
seneden ibaret olduğundan bu kanunun meriyeti zamanında çıkan 1934 sayılı kanun, Gedikli erbaşla
rın kışlalarda eratm başında bulunmaları için neşetlerinden itibaren kanunen mecbur oldukları hiz
meti ikmal etmedikçe evlemelerini menetmiştir. 

2505 sayılı kanunla mecburî hizmet müddetleri uzatılmış ve muvazzaflık hizmetinden başka 8 : 12 
seneye çıkarılmış olduğundan kara gediklilerinin de hava ve deniz gediklileri gibi başçacuş oluncaya 
kadar evlenmelerinin men edilmesile iktifa edilerek başçavuş olduktan sonra evlenmelerine müsaade 
edilmesi ve buna göre 1434 sayılı kanunun tadili lüzumlu görülerek işbu kanun lâyihası tanzim edil
miştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/35 
Karar No. 6 

2-V-1939 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu mensublarının evlenmelerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yükseki Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderil
diğine dair olub geçen intihab devresinde mü
zakeresi yapdan ve Yüksek Başkanlığa sunulan 
ve intihabatın yenileşmesi hasebile müzakere edil
mek üzere Encümenimize Verilen 13 teşrinievvel 
1938 tarihli ve 6/4216 numaralı kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen memuru 
ile okundu ve görüşüldü : 

îşbu lâyihaya bağlı mucib sebeblerde, beyan 
edildiği veçhile muvazzaf subayların ve askerî 
memurların evlenmek hususunun mazbut bir şek
le konularak hem ordunun genç subaylardan bek
lediği istifadelerin temini ve hem de aile tesi
sinde gözetilerek malî kudretin elde edilmesi nok-

tai nazarından vaki olan bu teklif muvafık görül
müş fakat bütün bu şeraitin istihsali ancak üst-
teğmenliğin asgarî müddetini ikmal etmiş olmak
la elde edilebileceğine Encümenimizce karar ve
rilmiş ve tadilen tanzim edilen kanun lâyihası ha
valesi mucibince Dahiliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Kars 
Ş. Karacan 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Konya 
Vehbi Bilgen 

Muğla 
S. Güney 

TJrfa 
Ahmed Tazgan 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Malatya 

O. Koptagel 
Samsun 

Amiral F. Engin 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye e7icümeni 

Esas No. i/35 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

12 - V - 1939 

Ordu mensublarının evlenmelerine dair olan 
1343 numaralı kanunun tadili hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetinin 22 - IX - 1938 tarihli içtimiaında Yük
sek Meclise a'rzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
Başvekâletin 13 - X - 1938 tarihli ve 4216 numa
ralı tezkeresile birlikte encümenimize tevdi kı
lındığından icabı müzakere ve mazbatası takdim 
kılınmıştı. Intihabatm tecdidi münasebetile lâ
yiha,, yeniden tedkik edilmek üzere 2 - V - 1939 
tarihinde tekrar encümenimize tevdi kılmmış 
olduğundan Millî Müdafaa vekilliğinden gön
derilen memur hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

1 — Memleket nüfusunun çoğaltılmasmda-
ki ehemmiyet düşünülecek olur ise; evlenme işleri
nin geniş bir sahada teşvik edilmesi lâzımgelir. 
Şu kadar ki ; eratın gece derslerde de meşgul 
olan takım subaylarının bekâr olmaları, kendi
lerinin kışlalara daha ziyade bağlı kalmalarını 
istilzam edeceği gibi rütbelerinin tahsisatı he
nüz aile geçindirebilecek* bir mikdara gelmeden 
ordu mensublarının evlenmeleri, maişet darlığı 
dolayisile kendilerinden beklenilen hizmet kıy
metini azaltacağı da düşünülmek ve bu mahzu
ru önleyici kayid ve şart lan da kabul etmek 
icab eder. Bu itibarla, lâyihanın müstenid bu
lunduğu mucib sebebler varid görüldü. 
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2 — Millî Müdafaa encümeninin subaylar 
için tesbit ettiği evlenme zamanı, encümenimiz-
ee de kabıü edildi. 

3 — Bu kanuna, memnuiyet hilafı evlenen
ler hakkında malî bir ceza hükmü konmuş ol
duğundan bundan sonra ancak bu kanun mu
cibince ceza verilebilip, askerî' ceza kanununun 
147 nci maddesindeki bedenî mücazat tatbik 
edilememek gibi bir fikir husule gelmesi ihti
maline mebni üçüncü maddeye (Askerî ceza 
kanununun 147 nci maddesine tevfikan ceza
landırıldıkları gibi) fıkrası ilâve edildi. 

4 — Bu gün tatbik edilmekte bulunan ka
nun hükümleri dairesinde evlenme teşebbüs
lerinde bulunarak nişanlanma akidleri yapmış 
olanlar vardır. Yeni lâyiha, evlenme ehliye
tini daha uzun bir zamana götürmektedir. Bu 
gün geri dönülmesi imkânsız vaziyetler karşı
sında kalmış bulunanların bu vaziyetlerini, cari 
kanunun müsaadesi ve şartları dairesinde te
lâfi edebilmeleri için lâyihanın üç aylık bir 

müddet ile mukayyed olarak meriyete konul
ması muvafık görüldü ve beşinci madde o su
retle yazıldı. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadm 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 
Ankara 

Fevzi Daldal 
Kayseri 

A. Hümi Kalaç 
Çorum 

î. Kemal Alpsar 
Balıkesir 
8. Uzay 

Reis V. 
Çoruh 

Giresun 
M. Akkaya 
Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 
Kayseri 
N. Toker 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Tokad 
Galib Pekel 

Bursa 
F. Güvendiren 

îzmir 
M. B. Mimaroğlu 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Zonguldak 
Bifat Vardar 

Adlîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/35 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

30 - V -1939 

Ordu mensublarıriın evlenmelerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Büyük Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Millî Müdafaa ve Dahiliye encü
menlerinin mazbatalarile birlikte Adliye encü
menine havale edilmekle Millî Müdafaa vekilliği 
tarafından izam edilen zat huzurile mütalea ve 
tedkik olundu : 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasile adı ge
çen encümenlerin mazbataları münderecatına ve 
vekâlet namına hazır bulunan zatin şifahî izaha
tına göre 1434 sayılı kanun, 25 yaşını ikmal et
medikçe muvazzaf subaylarla askerî memurların 
evlenmelerinin memnuiyetini ve askerî mektebler 
talebesinin evlenemeyeceklerini ve evlenmiş tale
benin askerî mekteblere kabul olunamayacağını ve 
gedikli küçük zabitlerin mecburî hizmet müddet

lerini bitirmedikçe ve deniz ve hava gedikli kü
çük zabitlerinin de başçavuş olmadıkça evlen
melerinin memnuiyetini tazammun etmekte ise de 
bu memnuiyeti yalnız yaşla takyid etmenin ka
nunun vaznıdan maksud olan gayeyi temine kâfi 
olmadığı ve lâyihada rütbelere göre konulan tah
didatla ordu mensublarımn hem kendilerine 
mevdu vazifeye nefislerini hasrederek ifa etmele
ri ve hem de aldıkları maaşm geçinme ihtiyaçla
rına kâfi gelmemesi yüzünden müzayakaya düşe
bilmeleri ihtimalini önlemeyi derpiş ederek as
kerî vazifelerin intizamla ifası ve askerlik vakar 
ve şerefinin ciddiyetle muhafazası için lüzumlu ol
duğu yolundaki mülâhazalar Encümenimizce de 
musib görülerek lâyiha esas itibarile kabule şa
yan görülmüştür. 

Ordu mensublarmın evlenmeleri hakkında rüt
beye göre kayidler konması muvafık ise de bu ka« 
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yicllere riayet edilmediği takdirde evlenmenin 
memnu olacağına dair hüküm, medenî hukuk ba
kımından mühim bir çok müşkülâtı ve ihtilâtı 
doğurabileceğinden kanun metninin bu mahzur
lara mahal bırakmayacak ve medenî hukukun 
esas hükümlerile tearuz etmeyecek şekilde kale
me alınması lüzumuna encümen ittifakla karar 
vermiştir. i , ; 

Buna göre memnuiyet suretinde kanunda ya
zılı tabir, konulan kayıdlara her ne suretle olursa 
olsun riayet etmiyerek vukubulacak bir evlenme 
akdinin batıl sayılmasını tazammun etmeğe mü-
said bulunduğundan ve her ne kadar tatbikatta 
kanun hükmüne aykırı bir evlenmenin batıl adde
dildiğinin bir misaline tesadüf olunmadığı ve ka
nundan da böyle bir mâna anlaşılmadığı izah edil
mişse de nesebe ve aile hukukuna ve bazı hallerde 
evlenme vadile yapılacak münasebetlerden doğan 
cezaî mesuliyete ve alâkalıların şeref ve haysiyet
lerine tealluku noktalarından kanunun maksad 
ve gayesine de uymayan (memnuiyet) tâbiri ye
rine konulması istenilen tahdidatın ordu mensub-
larmdan lâyihada gösterilenler hakkında evlene
cekler için bağlı oldukları makamlardan izin al
mak mecburiyetinin vazi tensib edilmiş ve her na
sılsa izinsiz olarak evlenmiş olanların evlenme 
akidlerinin iptaline gidilmiyerek ancak askerî ce
za kanununda mevcud ceza ile cezalandırılmaları 
ve cezanın mikdarına göre askerî nisbetlerinin ke
silmesini dahi istilzam edecek neticeye uğratıl-
maları ile iktifa edilmesi hem maksadı temin ve 
hem de medenî hukukun hükümlerini mahfuz 
bulundurmuş olacağı kanaatile lâyiha encümence 
yeni baştan yazılmıştır. 

Lâyihanın unvanı 1434 sayılı kanunu tadil 
eden kanun suretinde gösterilmiş ise de bu kanun 
tamamile ilga edilmiş olduğundan müstakil ve ye
ni bir kanun olarak bu lâyiha için encümen (or
du mensublarının evlenmelerine dair kanun) diye 
bir unvan vermeği muvafık bulmuştur. 

Birinci madde muvazzaf subayların üsteğmen 
rütbesinde en az bir sene bulunduktan ve askerî 
memurların da bu rütbenin muadili olan altın
cı sınıfa terfi ettikten kara, deniz ve hava gedikli 
erbaşlar başçavuş olduktan sonra bağlı oldukları 
makamlardan izin almadıkça evlenemiyecekLeri 
ve bu şeraiti haiz olmayanlara evlenmek için izin 
verilemiyeceği suretinde tnziım olunmuştur. 

Maddenin son fıkrasında ela ihtiyat subayları
nın askerî memurluğa intisab edebilmeleri mah
sus kanununa göre caiz olduğundan ve bunlar 
hakkında kanunun derpiş ettiği mülâhazalar va-
rid görüldüğünden bu suretle ihtiyat subaylığın
dan askerî memurluğa geçeceklerin evlenmek 
için izin kaydından istisna edildikleri tasrih kı
lınmıştır. 

Askerî okullar tabelelerinin evlenmelerine 
izin verilmiyeceği ve evli olan talebenin askerî 
okullara kabul edilmiyeceği meri kanunda oldu
ğu gibi bu lâyihanın ikinci maddesinde yazılmış
tır. 

Üçüncü madde ile bu kanun hükmüne aykırı 
olarak vukubulan evlenmelerin kanunu medenî 
hükmüne müessir olmıyacağı hakkında vazıh 
bir hüküm konmuştur. 

Dördüncü madde ile de meri kanunun ilga 
edildiği gösterilmiştir. 

Beşinci maddede de bu kanunun neşri tari
hinden altı ay sonra muteber olacağı yazılmıştır. 
Bu hüküm meri kanuna göre 25 yaşına girmiş 
bulunanların nişanlanmış olmaları ihtimaline 
karşı emri vaki sayılabilecek hallerin mahfuzi-
yeti yeni bir hükümle bir hakkın ihlâline mahal 
bırakılmaması mülâhazasile konmuştur. 

Teklif lâyihasında ve Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenlerinin kabul ettikleri bir madde
de bu kanun hükmüne aykırı olarak evlenenler 
için tekaüd ve vefat halinde dul ve yetimler 
hakkında tanınan haklar mahfuz kalmak üzere 
lâyihadaki tahdidat kalkıncaya kadar evlilik 
dolayısile malî kanunların tanılan haklardan 
istifade etmiyecekler ve kanuna muhalif hare
ketten dolayı askerî ceza kanununun 147 nci 
maddesine göre cazalandırılacağı hakkındaki 
madde encümenimizce lüzumsuz görülerek tay-
yedilmiştir. Çünkü kanun hükümlerine aykırı 
hareketin müstelzim olduğu askerî ceza kanu
nunda yazılı olduğundan bu kanunda ayrıca zik
redilmesi zaid olduğu gibi evlilik dolayısile 
malî kanunlarla kabul edilen haklardan müste-
fid olmaması hakkmda da cezaî müeyyede mev
cud iken bir kayid konması muvafık görülme
miştir. 

Askerî memurların evlenmeleri hakkmda bir 
kayid konmasına dair olan hükmü ekseriyetle 
ve diğer maddeleri ittifakla kabul edilerek en-

£ S , Sayısı : 108)J 



5 — 
bümenimizce tanzim edilen lâyiha, Umumî He

yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağû 
Antalya 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Bingöl 

Numan Feridun Fikri 
Erzincan 
A. Fırat 

Mardin 

Gazianteb 
ö. Asım Aksoy 

H. Menemencioğlu Dr. 
Sinob 
C. Atay F. 

Trabzon 
A. Barutçu 

Kâtib 
Rize 

Bursa 
Atıf Akyüz 

Kayseri 
8. H. Ürgüblü 
Rize 

S. Ali Düemre 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

Evİenme metonuiyetinin kabulü sebebi, 
tahsillerini ikmal ederek orduya yeni iltihak 
eden genç subayların bütün mesailerini mu
ayyen bir müddet erlerin talim ve terbiyesine 
hasredebilmelerini ve kendilerini kışlaya 
bağlamayı temindir. 

Askerî memurlar için böyle bir sebeb 
mevcud olmadığı gibi bunlardan yaşları kır
kı geçmiş olduğu halde mahreçleri itibarile 
halen evlenmenin memnu bulunduğu rütbede 
bulunanlar da vardır. 

Bu sebeblerle memnuiyetin askerî me
murlara şamil olmaması reyindeyim. 

Rize 
Fuad Sirmen 
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ÖÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Ordu mensublarmın evlenmelerine dair 1434 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1434 numaralı kanun aşağı
da yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir: 

Bilûmum muvazzaf subaylarla askerî me
murların üs teğmen rütbesinde veya muadili 
sınıfta iki seneyi tamamlamadan evlenmeleri 
memnudur. 

Askerî mektebler talebesi evlenemez ve ev
lenmiş talebe askerî mekteblere kabul olunmaz. 

MADDE 2 — Kara, deniz ve hava gedikli 
erbaşları başçavuş olmadan evlenemezler. 

MADDE 3 — 1 ve 2 nci maddelerdeki mem-
nuiyet hilâfına evlenenler, tekaüd vesair ka
nunların vefat dolayisile dul ve yetimlere tanı
dığı haklara halel gelmemek üzere, bu kanunla 
tayin edilen evlenme zamanı gelinceye kadar 
malî kanunlarla evlilik dolayisile tanman hak
lardan istifade edemezler. 

MADDE 4 — 1434 sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye ve
killeri memurdur. 

22 - IX - 1938 
Bş. V. Ad. V. ve Ha. V. V. M. M. V. 
C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

Ş. Kaya Rana Tarkan 
Ut V. Na. V. îk. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G, î. V. Zr. V. 

J)r. ZT. Alataş Bana Tarkan F, Kurdoğlu 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DECttŞTÎRÎŞÎ 

Ordu mensublarmın evlenmelerine dair 1434 sa
yılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1434 numaralı kanun aşağıda 
yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir: 

Bilûmum muvazzaf subaylarla askerî me
murların üstteğmen rütbesinde veya muadili 
sınıfta asgarî müddeti tamamlamadan evlen
meleri memnudur. Askerî mektebler talebesi 
evlenemez ve evlenmiş talebe askerî mekteble
re kabul olunmaz. 

MADDE 2 
aynen. 

MADDE 3 
aynen. 

— Hükümetin ikinci maddesi 

— Hükümetin üçüncü maddesi 

MADDE 4 
aynen. 

MADDE 5 
aynen. 

MADDE 6 
aynen. 

— Hükümetin dördüncü maddesi 

— Hükümetin beşinci maddesi 

— Hükümetin altmcı maddesi 

( S. Sayısı : 108)] 



- 7 
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞl I 

Ordu mensublannm evlenme yaşlarına dair ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — 1434 numaralı kanun aşağıda 
yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir: 

Bilûmum muvazzaf subaylarla askerî me
murların üstteğmen rütbesinde veya muadili 
smıfta asgarî müddeti tamamlamadan evlen
meleri memnudur. 

Askerî mektebler talebesi evlenemez ve ev
lenmiş talebe askerî mekteblere kabul olunmaz. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Bir ve ikinci madde hüküm
lerine muhalif hareket edenler, askerî ceza 
kanununun 147 nci maddesine tevfikan ceza
landırıldıkları gibi, kanunların vefat dolayısi-
le dul ve yetimlere tanıdığı haklara halel gel
memek üzere, bu kanunla tayin edilen evlen
me zamanı gelinceye kadar malî kanunlarla ev
lilere bahşolunan haklardan istifade edemezler. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞİ 

Ordu mensublannm evlenmelerine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Muvazzaf subaylar üstteğmen 
rütbesinde en az bir sene bulunduktan, askerî 
memurlar altmcı sınıfa terfi ettiken ve kara, 
deniz, hava gedikli erbaşları başçavuş olduktan 
sonra bağlı oldukları makamlardan izin almadık
ça evlenemezler. 

Yukarda. fıkrada yazılı şeraiti haiz olmayan
lara evlenmek iğin izin verilmez. 

İhtiyat subaylığından askerî memurluğa in-
tisab edenler bu maddede yazılı kayidden müs
tesnadır. 

MADDE 2 — Askerî okullar talebelerinin 
evlenmelerine izin verilmez. Evlenmiş olanlar 
askerî okullara kabul edilmez. 

MADDE 3 — Bu kanunun medenî kanunun 
evlenmeye dair hükümlerine tesiri yoktur. 

MADDE 4 — Bilûmum muvazzaf subaylar 
ve askerî memurların 25 yaşmı ikmal etmeden 
evlenemeyeceklerine dair 1434 sayılı kanun ilga 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden altı 
ay sonra muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri 
memurdur. 
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