
DİVBB : VI CÎLD: 4 tÇTÎMA : F. 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
)>m<i 

Otuz yedinci inikad 
7 - VII - 1939 Cuma 

^ • » 

Mündericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 aylarma 

Sayıfa 
170 
171 

aid raporun sunuduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/77) 171 

2 — Avukatlık kanununun muvakkat birinci 
maddesinin (B) bendinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/85) 171 

3 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı nisan ayı 
hesabı hakkında Meclis Hesablannm Tedkikı 
encümeni mazbatası (5/10) 171 

4 — Trabzon mebusu Sırrı Daym, Divanı 
muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz 
edilmekte olan kararların meriyet ve şümulü
nün tayini hakkında takriri ve Teşkilâtı esasiye 
encümeni mazbatası (4/6) . 171 

5 — Amasra dalgakıranının tamiri ve yeni
den bir dalgakıran inşası için gelecek senelere 
sari taahhüdat icrası hakkında kanun lâyihası 
ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbatalan 
(1/211) 171:172,175,199,203:206 

6 — Ankarada bir dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi kurulması hakkmdakit 2795 sayih ka
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
tadan (1/173) 172 

7 — Devlet denizyollan işletme umum mü
dürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair 
vesait, teçhizat, malzeme, alât ve edevat muba
yaası hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni, mazbatası (1/213):, .172:173475,199,20,6:209 

8 — İngiliz kredisinden Havayollan umum 

Sayıfa 
müdürlüğü için tefrik edilen 360 000 liranm 
sureti istimali hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/214) 173,175,179,199, 

210:213 
9 — Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve 

köy öğretmen okullarmm idaresi hakkmda ka
nun lâyihası ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Büt
çe encümenleri mazbatalan (1/145) 173:174 

10 — Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbatalan 
(1/65) 174:175 

11 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbatalan (1/198) 175:179 

12 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün 
Adliye vekâletine bağlanması hakkmda kanun 
lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
ta lan (1/209) 179 

13 — Türk ceza kanununun 494 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/179) 179:182 

14 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin vergi
den müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkmda 
da tatbikma dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalan (1/133) 182 

1 5 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 lira 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktisad, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbatalan (1/125) 182:18.8, 

187,199,213:216 
16 — Belediyelerce yapılacak istimlâk hak

kındaki 2497 sayılı kanuna bazı hükümler ilâ
vesine ve mezkûr kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine- dair.kanun.lâjdhası.,veJVIwv4kr t^h 
kat encümen mazbatası (1/210) 183:187,187:190 



î : 37 7-7-1939 C : 1 
Sayıfa 

17 — Hatay halkınm askerlik işlerine, Ha-
tayda vilâyet kurulmasına, Hatay vilâyetinde 
adlî kanunların tatbik şekline ve ilâmların in
faz tarzma ve îskenderon limanının bütün tesi-

Birinci celse 
Saym üyelerden altı zatın masuniyeti teşriiye-

Ierine, 
Beş mahkûmun löüm cezasma çarptırılmasına 

dair mazbatalarla, 
1939 malî yılı Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü bütçesinde değişiklik yapılmasına, 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 malî yılı he

sabı katğisine, 
Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve 

temyiz: müddetlerine ve itiraz ve temyiz komisyon
ları teşkiline-dair kanun^ lâyihaları müzakere ve ka
bul edilerek teneffüs için. celse t atiL olundu. 

İkinci, celse 
..Ankara Orman çiftliği bira fabrikasile tesisat ve 

müştemilâtının ve arpa silosunun. İnhisarlar umum 
müdürlüğüne devrine, 

Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik 
edearat mubayaası için gelecek yıllara geçici taah
hüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasmda 
feribot leşi» ve işletilmesine, 

BAŞKAN* — Gelse açılmıştır. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. RE

İSİ Dr. REFİK GtİRAN (Bursa) — Beynelmilel 
sıhhî mukavelenin tasdiki hakkındaki 3542 sa
yılı kanım lâyihasmm birinci müzakeresi yapıl
dı. Fakat Jikinci müzakeresinin henüz zamanı 
gelmedi. O kanun lâyihasmm bu içtimadan çık
ması lâzım geliyor. Encümen namma müstace-
İ6ÎI Ve.£0ECİhan tnnpnlrftrflfjnTp •rina. ftfliynr^m. 

Sayrfa 
sat ve vesaiti ile birlikte Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğüne devrine dair kanun lâyiha
ları ve Muvakkat encümen mazbataları (1/206) 190: 

199,200:203 

Hâkimler kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanunun ikinci maddesinde yazılı 1 ve 2 numaralı 
eedvellerin yerine yeni cedvellerin ikame edilmesine, 

Hazineye aid ecrimisillerin aranmamasına, 
İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alın

masına dair kanuna bazı maddeler eklenmesine, 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 

8 nci maddesinin tadiline, 
Teşviki sanayi kanununun zeyillerinde bazı deği

şiklik yapılmasına, 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve 

belediyelerce alınmakta olan vergUfirin mUsdar ve 
sureti istif asma, 

Umumî nüfus sayımma, 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki ka

nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyiha
ları kabul edildikten sonra cuma günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib K&tib 
Ş. Günattay Hiğde lapaca 

C* Otal K* tînal 

BAŞKAN— YaEmki ruznameye dahildir. 
NAFİA VEKÎGt Gl. ALÎ FUAD CEBESOY 

(Konya) — Amasra dalgakıranının tamir ve ye
niden bir dalgakıran inşası hakkındaki kanun lâ
yihasmm müstacelen müzakeresini her iki encü
men de teklif ediyor. Bunun müzakeresini rica 
ederim. 

BAŞKAN-—J&rası gelince seye.fcoım 

• • > • • • • • • 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

BAŞKAN — Befet Canrtez 
KATİBLEB—Vedid Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 
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2 — MÜZAKERE : 

İ .— Birinci kânun 1938 : şubat 1939 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/77) [1] 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen var 
mı Tasvibinize arzediyorum: Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Avukatlık kanununun muvakkat birinci 
maddesinin (B) bendinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/85)M 

(Mazbata okundu) 
Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Hâkim mu

avini olmadan, hâkim muavinliğine imtihanla 
mı girecek? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca-
eK)— Mevzu bu değildir. Hâkim muavinliği 
imtihanı hâkimler kanununa göre yapılacak bir 
muameledir. 

BAŞKAN — Bu başka mevzudur. Mazbatayı 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 *—. Büyük Millet Meclisi 1939 yılı nisan ayı. 
hesabı hakkında Meclis hesablarının tedkikı enen
mem mazbatam (5/10) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
4 .— Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Divanı 

muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz 
edilmekte olan kararların meriyet ve şümulünün 
tayini.hakkında takriri ve Teşkilâtı esasiye encü
meni, mazbatası (4/6) [4] 

(Mazbata okundu) 
REFİK İNCE (Manica) -— Teşkilâtı esasiye 

encümeninden çıkan, mahiyeti itibarile çok 
ehemmiyetli bulduğum bu mevzu üzerinde Teş
kilâtı esasiye encümeninden bir şey sormak isti
yorum. Bu mesele daha evvel müzakere edile
rek bir karara bağlanmıştı ve sebeb de bende
nizdim. O zaman Teşkilâtı esasiye encümeni maz
bata muharriri Hakkı Tarık idi. Bu işe aid ol
mak üzere Meclisin bir karan vardır. Acaba bu 
karardan encümenin haberi var mıdır, tedkikat 
esnasında bu kararı nazarı dikkate almışlar mı
dır? 

TEŞKİLÂTI Es. E. M. M. NECÎB ALİ KÜ-
ÇÜKAı (Denizli) w Efendim, Büyük Jfcillet Mec-
Uainde böyle bir karann sebkedib etmediğini 

[1]. 155 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 199 sayılı basmayan zabtın sonundadır. 
[3] 195 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4:] 196 sayık basmayazı zabtın sonundadır. 

IDİLEN MADDELER 

aradık ve Meclis Kâtibi umumiliği nezdinde ted-
kikatta bulunduk. Böyle bir karardan encüme
nin haberi yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Zâten bu mesele
nin müstaceliyeti yoktur. İkinci def a Mecliste 
müzakere edilmek ve karar almak vaziyetine 
düşmemek için ve arkadaşları bu külfetten kur
tarmak üzere ben kendilerine yardım edeyim ve 
o karart bulayım. Çünkü doğrudan doğruya 
Teşkilâtı esasiye encümenini evvelce bu mecale 
için bendeniz tahrik etmiştim. Hattâ burada 
müzakre cereyan etmişti. Tensib buyurursanız 
encümen bunu talik etsin. Kendilerine bu:me
selenin evvelce halledildiğini ve üzerinde müza
kere cereyan ettiğini izah edeyim. Mevzu ayak 
dir. İki defa karar vermek mevkiine düşmeye
lim, Esasen talik edümesile bir şey kaybetmiş 
olmuyoruz. 

TEŞKİLÂTI Es. E. M. M. NECİB ALİTCÜ-
ÇÜKA (Denizli) — Muvafık. 

BAŞKAN —Talik ediyoruz. 
5 — Amasra dalgakıranının tamiri v& ymi~ 

den bir dalgakıran inşası için geİEcek senelms 
sari taahhüdat icrası hakkında kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbatalar* 
(1/211) [I] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
olunmaktadır. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için 
gelecek yıllara geçici taahhüd icrası hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Amasra limanı dalgakıranının 

! tamir ve aynca bir dalgakıran inşası için 500 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdlere 
girişmeğe Nafia vekili mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzedryorraa* 
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı B00 000 
liradan 250 000 lirası 3628 sayılı kanunla bu ise 
tahsis edilen paradan ve 250 000 lirası da 1939 
malî yılından sonra Nafia vekâleti bütçelerine 
konacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 3 — Bu kanım,neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliy» ve 
Nafia vekilleri memurdur. 

[1] lâî sayık basmayan, aabİM 9(mw^^ 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .. 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. 
.6 — Ankarada bir dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanun
da bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/173) [1] 

BAŞKAN — Mazbatada müstacelen müza
keresi teklif olunmaktadır. Reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi kurulması hakkmdaki 2795 sayılı kanuna 

ek kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine bağlı (1) sayılı cedvelin 
Maarif vekâleti kadrosunun (Ankara Dil, Tarih 
ve Coğrafya fakültesi) kısmına bu kanuna bağ
lı (A) işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

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

MADDE 2 — Doçent ve asistanların intihab, 
kabul, tayin, terfi ve infisal şekilleri ile vazife 
ve memuriyetleri hakkındaki hususlar Maarif 
vekilliğince tesbit olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
(B) işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler 1939 muvazenei umu
miye kanununa ilişik (L) işaretli cedvel yerine 
kaim ve 3656 sayılı kanunun 11 nci muvakkat 
maddesine bağlı bulunan (3) sayılı cedvelin 
Maarif vekâleti kısmma eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... -Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1939 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun.696 nci (diğer 
ücret ye masraflar) faslının birinci (fakültenin 
diğer bütün ücret ve masrafları) maddesinden 
34 137 lira indirilerek 30 375 lirası 695 nci 
(maaş' ve "ücret) faslmm birinci (idare heyeti 
ve tedris maaşı) maddesine ve 3762 lirası da 
ÜM&JŞ(itfuvakkat tazminat) maddesine konul
muştur. 

,[!]. 189 myıU ba&nıayazt zabtın somndatır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 1 eylül 1939 tari
hinden muteberdir. 

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

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

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

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü İhtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair 
vesait, teçhizat, malzeme, alât ve edevat mubaya
ası hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/213) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyet teklif 
ediyor. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, 
teçhizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — Devlet Denizyolları işletme 

umum müdürlüğü ihtiyacı için muhtelif tipte 
yeni gemiler inşa ettirilmesi vesair vesait, teç
hizat, malzeme, alât ve edevat siparişi ve bun
lara müteallik her türlü hizmetlerin ifası mak-
sadile 12 600 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici taahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili 
mezundur. 

Bu taahhüdat karşılığı 3525 numaralı kanun
la tasdik edilen anlaşma mucibince açdan kre
diden temin ve Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü bütçelerinde açılacak hususî 
bir fasla irad ve tahsisat olarak kaydolunur. 

Senesi içinde sarfolunamayan mebaliğ ayni 
işe sarfedilmek üzere müteakib senelere dev
redilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince sar-
fedilecek mebaliğin senelik itfa mikdarlan ve 
faizleri 1939 senesinden itibaren on senede ka
patılmak üzere Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü bütçelerine konacak tahsisat
tan ödenir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 193 sayıh bmmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin yü

rütülmesine Maliye ve Münakalât vekilleri me
murdur. 

BAŞKAN Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. 

8 — İngiliz kredisinden Havayolları umum 
müdürlüğü için tefrik edilen 360 000 liranın su
reti istimali hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/214) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyet teklif 
ediyor. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü ihtiyacı 
için telsiz cihazı ve tayyare yedek malzemesi 

ve saire mubayaası hakkmda kanun 
MADDE 1 — Karşılığı, 3525 sayılı kanunla 

tasdik edilen krediden temin edilmek üzere Dev
let Havayolları umum müdürlüğüne telsiz ci
hazları, tayyare yedek malzemesi ve saire muba
yaası için 360 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici teahhüde girişmeğe Münakalât vekili me
zundur. Bu paralar Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
irad ve tahsisat olarak kaydolunur. 

Senesi içinde sarfolunamayan mebaliğ ayni 
işlere sarfedilmek üzere müteakib senelere dev-
rolunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince sar-
fedilecek mebaliğin senelik itfa mikdarları ve 
faizleri 1939 senesinden itibaren on senede ka
patılmak üzere Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

[1] 197 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

9 — Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve 
köy öğretmen okullarının idaresi hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/145) [1] 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasının müstace
liyetle müzakeresi teklif ediliyor. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Köy eğitmen kurslarile köy öğretmen okulla
rının idaresine dair kanun 

MADDE 1 — Öğretmen yetiştirilmek üzere 
Maarif vekilliğince köylerde açılmış ve açüacak 
öğretmen okullarile Maarif ve Ziraat vekillik
lerince köy eğitmeni yetiştirilmek maksadile 
3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları 
ihtiyaçlarına kifayet edecek mikdarda Maarif 
vekilinin talebi üzerine tahsis edileck Devlete 
aid tarla, çiftlik, bağ, ve bahçe ve saire gibi 
arazi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak 
esaslar dairesince tefrik ve tesbit olunur. 

AZÎZ AKYÜREK (Erzurum) — Maddede, 
köylerde açılacak kurslar, diyor Bu kurslar şe
hirlerde de açılabilir mi? 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLÎ YÜCEL (İz
mir) — Şehirlerde de açılabilir. 

AZİZ AKYÜREK (Erzurum) — O halde köy
lerde kelimesinin kalkması lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Burada mevzubahs olan, bu mekteblere, ara
zi, bağ ve bahçe vermektir. Bu mekteblerin de 
köylerde olması lâzımdır. Bu itibarla köylerde 
tâbiri kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Köy öğretmen okullarile eğit
men kurslarının her biri için Maarif vekâleti 
bütçesinden 20 000 liraya kadar mütedavil ser
maye verilebilir. Bu işler için icab eden vasıta
lar da bu sermayeden temin edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu öğretmen okullarile eğit
men kurslarının mütedavil sermayeden yapa
cakları alım ve satım işleri 2490 sayılı Arttır
ma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine tâbi 

[1] 194 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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olmadığı gibi Divanı muhasebatın vizesinden 
de müstesnadır. Ancak mütedavil sermaye mu
hasibi -Divanı muhasebata besab vermekle mü
kelleftir. Mütedavil sermayenin işletilmesin
den elde edilecek varidat fazlası malsandığına 
yatırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul Duyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Köy öğretmen 
okullarile eğitmen kurslarından Ziraat vekâle
tine aid iaşe ve ibateye müteallik her türlü 
eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan 
hayvan, alât ve her türlü ziraat vasıtaları Ma
arif vekâletine devir ve mevcud kıymetlerile 
mütedavil sermayeye ilâve edilir. îkinci madde 
mucibince 1939 senesinde mütedavil sermaye 
hesabma verilecek paralar Maarik vekâleti büt
çesinin 667 nci faslmın birinci maddesinden 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

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

10 — Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası ve 
B&hiUye ve Adliye encümenleri mazbataları 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstaceliyeti tek
lif ediliyor. Beye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Nüfus yazımı deneme kanunu 
MADDE 1—Memleketin muhtelif kısımla

rında nüfus yazımı denemeleri yaptırmağa Da
hiliye vekâleti mezundur. 

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

MADDE 2 —m Vali, kaymakam ve nahiye mü
dürleri okur, yazar şahıslardan münasib gör-

[İJ. 198-myik bm)naya£t mitim sammdadır. 

düklerini yazım işlerinin her safhasında istih
dam edebilirler. 

Bu işe memur edilenler tercihan resmî mü
esseselerden intihab olunurlar. Bunlar bu va
zifeleri ifa ile mükelleftirler. 

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

MADDE 3 — Yazım işlerinde istihdam-edi
lecek memurların vazife ve salâhiyetleri ile ya
zım hazırlıkları, yazımın suret ve zamanı icra
sı, yazım zabıtlarının şekli, bunlarm neleri ih
tiva edeceği ve ne suretle doldurulacağı ve ya
zımın icab ettirdiği tedbirlerin alınması husu
sunda Dahiliye vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

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

MADDE 4 — a) Yerli, yabancı, misafir, her
kes kendini ve ailesi efradmı, velayet, vesayeti 
altında veya kendi hizmetinde bulunanları; 

b) Otelciler, hancılar, pansiyoncular, misa
fir ve kiracılarını; 

c) Resmî hususî müesseseler, müesseselerin
de ibate ettikleri memur, müstahdem ve işçi
lerini ; 

d) Ordu, jandarma, gümrük ve orman muha
faza komutanlıklarile polis kıta ve müessesele
rinin âmir veya müdürleri maiyetlerinde bulu
nanları; 

Şahsî hallerini zabıtlara yazmağa ve yazdır
mağa, istenilen malûmat ve vesaiki vermeğe ve 
göstermeğe mecburdurlar. 

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

MADDE 5 — Makbul mazereti olmaksızın 
teklif edilen yazma işlerini kabul ve ifa etmi
yenlerden beş liradan yirmi beş liraya kadar, 

Yazım memurlarının istediği malûmatı ver
meyenler veya hakikat hilafı beyanatta bu
lunanlar veya gayri sahih vesaik gösterenlerle 
kanunun tayin ettiği mükellefiyet ve mecburi
yetleri ifa etmiyenlerden ve ettirmeyenlerden 
bir liradan beş liraya kadar; 

Hafif para cezası almır. 
Bu cezaya mahallî idare heyeti karar verir. 

Bu karara alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta zarfmda sulh mahkemesi nezdinde itiraz 
edebilir. 

Katğileşen para cezasmm ödenmemesi halinde 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
yazılacak müzekkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiumumiliğince alâkadarlar hakkında Türk ce
za kanununun 19 ve 24 ncü maddeleri mucibin
ce muamele yapılır. 

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

MADDE 6 — Yazım deneme masrafları Da* 
haliye bütçesine konacak tahsisatla temin olu
nur. 

1 7 4 -
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edümigtir. 
MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-

ruja: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Aşık reylere iştirak etmiyen var mı? 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
11 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 

2884 saytlı kanun hükmünün uzatılmasına dair 
kanuw lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/198) [1] 

©AHlLtYJİ VEKtLt FAtK Ö2TRAK (Te-
kirdağ) —-Müstaceliyetini rica edeceğim. 

&AŞKAN — lâyihanın müstaceliyeti teklif 
edüİYör L-KabuLedenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

-Heyetiumumiyesi hakkmda-mütalea var nu? 
DAHİLÎYE YEKÎLÎ FAİK ÖZTRAK (Te-

kseda#).--— Arkadaşlarım; bu günkü Tunceli 
kanunu ile Tunceli vilâyeti admı verdiğimiz 
Dersim: mmtakası Pertek, Hozat, Çemişkezek, 
Mazgjrjt, Nazimiye, Ovacık, Plümür ve Mameki 
kazalarjnı ihtiva etmektedir. 

Pficsim hâdiseleri Türkiye tarihinde çok 
elemli ve ayni zamanda ibret verici safhalar 
ajgeder. Dersimin^ ne olduğunu, onun tarihini 
ve nihayet oradan çıkan bitmez tükenmez gai
lelerin, Türk milletine neye mal olduğunu bilme
yen, kimse yoktur. Qnun için Dersimin tarihin
den bahsederek kıymetli vakitlerinizi almak is
temem. 

Yüksek heyetin malûmu olduğu üzere Cumhu
riyet, Dersimi seyyidlerin ve ağalarm tahakküm 
ve tagallübü altında, Hükümet nüfuzundan uzak, 
Devlet kanunlarının tatbikatına silâhla muka
vemet eder, civarma yağma ve talan ile müte
madiyen zarar verir, kendi içinde daimî bir asa
yişsizlikle malûl bir halde buldu ve bu hal dört 
yüz senedenberi böyle devam edip gelmiş idi. 

Cumhuriyet idaresinin bu halin böyle deva
mına müsaade etmeyeceğini hisseden seyyidlerle 
ağalar cahil halkı istedikleri gibi emirlerine râm 
etmekten mahrum kalacaklarını anlıyorlardı. Bu
nun için Konuşa"! ahreti Fevh Said isvanından 
sonra azgınlık gösterdi. 1926, senesinde hu ha
reket bastırıldı. 

İkide: birde tekerrür eden isyanların ve et-

[QJJM &ffldl h#SMm<w&ZQb^&nundd!dır. 

rafa mütemadiyen vaki tecavüz ve tasallutların 
önüne geçmek ve Dersimde esaslı İslahata giriş
mek için oradan silâhların toplanması lâzım idi 
1933 senesi yazmda yapılan silâh arama hareketi 
beklenen neticeyi vermedi ve anlaşıldı ki Der. 
sim işinin katği ve devamlı bir surette halli için 
çok ciddî tedkikat yapmak ve esaslı surette işe 
başlayıp katği neticeyi almcaya kadar İsrar ile 
çalışmak lâzımdır (Bravo sesleri). 

Bu lüzumu takdir eden o zamanm Başvekili 
ve bu günkü Millî Şefimiz şark seyahatlerinde 
bu işi tedkik ve çarelerini de tesbit buyurdular. 
O hayırlı seyahatin feyizli neticelerini bu gün 
idrak ediyoruz. 

1936 senesinde Yüksek Meclisçe kabul buyu-
rulan 2884 numaralı kanunun büyük bir dikkat 
ve basiretle tatbikine girişildi ve bunun derhal 
tesiri görülmeğe başladı. Dersimin dahilî man
zarasında büyük bir salâh göründü. Her sene 
civar vilâyetlere yapılmakta olan tecavüzler 
durdu ve Dersimin dahilî asayişinde de hayli 
salâh hâsıl oldu. Dördüncü umumî müfettişli
ğin bu isabetli icraatı Tunceli halkmı huzura 
kavuştrdu. Hükümete itimada şevketti. Kısa 
bir zamanda Hükümete (788) silâh teslim ettiler. 
Mücrimlerin çoğu. Hükümete teslim oldular. 
Hükümet otoritesi Tuncelinin her tarafında yer
leşmek ve Devletin kanun ve nizamları, her ta
raf ta hâkim olmak için muhtelif yerlerde nahi
ye ve karakollar tesisine girişildi ve bunlar bir 
birine telefonlarla, köprülerle bağlamağa baş
landı (Alkışlar). 

Ancak Hükümetin bu ciddî ve esaslr tedbir
leri ağalara ve seyyidlere tegallüb ve tahakküm 
devrinin, çalışmadan halk sırtından geçinmenin, 
halka efendi olup onu esir gibi kullanmanın so
na ermekte olduğunu anlattığı için bu zümre bir 
tecrübeye daha girmek istedi ve arman kanunu
nun tatbikini haUa ifsad için vesile ittihaz ey
ledi. Filhakika bu ifsadkâr propaganda muvaf
fak oldu. 1937 senesinin martı içinde Şarkî Der
sim mmtakasmda Yusufan ve Bemenan aşiret
leri nahiyeler arasındaki köprüleri ve tetefon 
hatlarını tahrib ederek filî harekete başladılar. 
Bunlara Haydaran aşiretile Seyid Rızanrn aşi
reti olan yukarı Abbasuşağı aşireti de katıldı. 

31 - XII -1937 tarihinde Kalan mmtakasmda 
Mansur uşağı köyünde jandarmalarımıza mDiz-
taş köyündeki jandarma karakolumuza tecavüz
ler vaki oldu. Bunun üzerine üçüncü ordu krtaa-
tmrn da iştirakile 1938 senesinde katği Mr tedib 
hareketine geçildi. Bu hareketin sonunda Koç 
ve Kalan mıntakalarryasak bölge ilân edildim 
sakinleri Garbe naklolundu. Bunların iğinden 
isyanda temerrüd edenler sarp dağların arasın
da ve mağaralarda barınarak mukavemette İs
rar ettiler. . Hükümet de tedbirlerinde devam 
etti. Yollan Hükümet konaklarını, mektebleri, 
karakftflaiT, kjşlalan; murtfıftaRim hi^plân ve prog-

—..135-
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D) Memur ve subay evleri: 

Mazımiyede 6 * 
Mamekide 48 
Sinde 8 
Ovacıkta 10 

yaptırılmıştı. (Bravo sesleri). 

ramla ikmal yolunu takib eyledi. 
Bu seneye kadar hal bu suretle devam ede

rek nihayet Koç mmtakasmda kalanların bir 
kısmı tenkil edilmiş ve bir kısmı da son zaman
larda Hükümete teslim olmuşlardır. Bu gün 
Dersimde Koç mmtakası haydudlardan tamamen 
temizlenmiş bir hale gelmiştir (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Kalan yasak mmtakasma gelince ; (Yusuf-
an, Demenan, Hay daran, Körabbas, Keçel, Bal 
ve Yukarıabbas aşiretleri) orada harmanlar da 
artık Hükümetin tazyikine mukavemetten ümid-
lerini kesmiş bir haldedirler, peyderpey teslim 
oluyorlar.. 

Yakm bir zamanda o bölgenin de tamamen 
temizlenmiş olacağmdan eminiz. 

Dersim mmtakasmdan şimdiye kadar top
lanan silâhların adedi (14 593) tür. Bu silâh
ların hepsi son sistemdir. 

Tuncelide bir taraftan tedib hareketi de
vam ederken diğer taraftan da imar ve tem
din işleri yürütülmektedir. Bu güne kadar o 
mmtakada yapılan işler şunlardır: 

A) Bina inşaatı: 
1 - Pülümür, Nazimiye, Mameki, Sin ve 

Ovacıkta (9) kışla, 
2 - Nazimiye Mameki, Hozat, Ovacık ve 

Pertekte (5) Hükümet konağı, 
3 - Daziğ, Hakis, Seyidhan, Tüllük, Kara-

oğlan ve Amutkada (6) karakol, 
4 - Nazimiye, Mazkird, Sahsik, Türüşmek, 

Dervişcemal, incik, Türktanır ve Ovacıkta (8) 
mekteb yapılmıştır. 

B) Köprüler (Betonarme): 
60 metre tulünde Alişan köprüsü, 

180 metre tulünde Külüşkür köprüsü, 
60 metre tulünde Cip köprüsü, 

106 metre tulünde Pertek köprüsü, 
60 metre tulünde Süngeç köprüsü, 

ve Pülümürde ayrıca dört beton köprü yapıl
mıştır. 

Ve 100 metre tulünde Mazkirt köprüsü, 
80 metre tulünde Türüşmek köprüsü, 

120 metre tulünde Mameki köprüsü, 
80 metre tulünde Seyidhan köprüsü, 
80 metre tulünde Ovacık köprüsü, 
Yapılmaktadır. 
Ahşap köprüler: 

180 metre tulinde Dinar, 
120 » » Mameki, 
60 » » Seyithan 

köprüleri de iki seneden beri kullanılmaktadır. 
C) Yollar: 

Elâziğ - Mameki (100 Km.) şosesi bitmiştir. 
Mazımiye - Mameki 1 
Mameki - Sin ( yolları otomobil işlet
sin - Ovacık ( m e s i n e açılmıştır. 
Sin - Hozat J 
Pertek - Çemişkezek yolu açılmaktadır. 

72 J 
Kanunun temdini niçin istiyoruz? 
Bu hayırlı neticeyi almış olmamıza rağmen 

kanunun üç sene daha temdidini rica etmemizin 
saiki, istihsal edilen ve kısa bir zamanda ikmal 
edilecek olan neticenin yani Dersimde sağlam 
bir Hükümet nüfuzuna dayanan geçici değil; 
müstakar, daimî ve asla bozulmıyacak olan ni
zam ve asayişin ebediyyen takriri ve başlryan 
imar ve temdin işinin artık oralarda hiç kim
senin yolunu şaşırmasına imkân vermiyecek de
recede genişleyib kökleşmesini temin arzusudur. 
Burada geçici bir idare değil, müstekar ve me
denî bir Devlet teşkilâtı vücuda getirmek nok
tasından, Tunceli kanunun bu güne kadar ver
diği müsbet neticeyi, yani bozulamaz ve geri 
dönülmez fikrini tam olarak verinceye kadar 
idame etmek lâzımdır fikrindeyiz. 

Türk yurdundan bir parçasının itaatsizlik 
ve şekavet yuvası halinde kalmasma Cumhuri
yet idaresi müsaade edemezdi. Dersimi tıbkı 
Ankara gibi, Aydın gibi emniyet, sükûn ve hu
zura mazhar etmek için lâzım olan tedbirlere 
tevessül etti. 

Tedbirlerini ölçülü almak, şiddete ancak za-
uret halinde ve memleketin yüksek menfaat-
ları emrettiği zamanlarda müracaat etmek ve 
işe girişince matlub neticeyi katği ve emin su
rette almak şiarımızdır. (Alkışlar). 

Tunceli kanunu vazifedarlara çok kuvvetli 
salâhiyetler vermiş olmasma rağmen bu salâhi
yetlerin en büyük dikkat ve itidal ile ve daima 
yerinde kullanılmış olduğunu iftiharla huzuru
nuzda arzederim. (Bravu sesleri). 

Her hangi bir memlekette olursa olsun mü
masil hâdiselerin bundan az fedakârlıkla ve 
bundan daha büyük bir basiret ve isabetle ber
taraf edilmesine imkân olmadığını cesaretle 
ifade edebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu büyük Meclis, Hükümete, muhtaç olduğu 

salâhiyet ve vasıtaları zamanında ve lüzumu de
recesinde vermek hususunda her zaman nasıl 
isabet ediyorsa ona istinad eden ve ondan kuv
vet alan Hükümet de kendisine emanet edilen 
salâhiyet ve vasıtaları yerinde, dikkatle ve an
cak memleketin hayrı için kullanmak hususun
da elinden gelen itinayi sarfederek yüksek he
yetin itimadına lâyik olmağa çalışmaktadır. 

Düne kadar Hükümet otoritesinin ve nizam 
kuvvetlerinin nüfuz edemediği bir mmtaka bu 
gün küçük bir parçası müstesna olmak üzere, 
emniyet ve huzura kavuşmuş,; seyyidlerin ve 
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ağaların zebunu ve esiri olmaktan kurtularak 
meşru ve adil bir Hükümet idaresinin nimetle
rinden istifade eder bir hale gelmiştir. Kalan 
o küçük parçanm da aynı nimete yakında ka
vuşacağından eminim. 

Düne kadar bir isyan mmtakasından başka 
bir şey olmıyan bu bölgede tahakkuk ettirildi
ğini bir az evvel arzettiğim eserler hiç te istih
faf edilecek krymette değildir. Sunduğumuz 
kanun lâyihasını kabul suretile büyük eserini
zin ikmali fırsatım Hükümete vermenizi rica 
ediyoruz. 

Sözlerimi bitirirken asırlık şekavet ve itaat
sizlik yuvası olan Dersimi vatanm sakin ve ni
zama riayetli bir mmtakası haline getirmek için 
aziz canlarını feda etmiş olan kahraman Türk 
çocuklarının hatırasını hürmet ve minnetle an
mağı vazife bilirim. Bize bu neticeyi temin eden 
ordumuzun ve jandarmamızın kahramanca feda
kârlıklarını, kendilerine büyük salahiyetleri kul
lanmak mesuliyetini tevdi ettiğimiz vazifedar-
larm işlerinde gösterdikleri gayret ve basireti 
ve nihayet hepsinin yurda ve vazifeye bağlılık
larım takdirinize arzederken büyük bir haz duy
makta olduğuma inanmanızı rica ederim. (Şid
detli ve sürekli alkışlar). 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — îştiraâk 
ederiz. 

FETHÎ ALTAY (Elâziğ) — Muhterem ar
kadaşlar. Cumhuriyet Hükümetinin bir çok 
feyizlerine şahid olduk, bir çok hayırlı icraatı
nı gördük. Hepsi yurdu için kıymet biçilemeyen 
eserlerdir. Bunlarm mühimlerinden biride mem
leketi bilhassa Şarkta mütegallibenin ve üşera-
nın tahakkümünden ve adeta esaretinden kur
tarmış olmasıdır. Arkadaşlar, Türk ezeldenberi 
tahakküm ve zulme tahammül edemez. 

Dersim, son asırların hunhar ve acı hatırala
rı ile dolu bir yer idi. Civarında yaşayan kasa
baların halkından ne hanümanlar sönmüştür. 
Senelerce ve senelerce bu yurd köşesinde huzur 
ve asayiş nedir unutulmuştu. Eski Hükümetle
rin gözünde bir heyula gibi duran bu belâ Türk
lüğün sırtında kökleşmiş bir şirpençe sayılırdı. 
Bunun tedavisine, şifasına çalışanlar oldu. Bu 
uğurda zaman zaman tedbirler almdı. Kanlar 
döküldü. Hiç biri müsmir bir netice ile bitmedi. 

Bu hain yara o kadar devanapezir görülüyordu ki, 
bazan düşmanları bile ümide düşürdü. Buna 
rağmen en had devrelerinde bile birer pansuman 
tedbiri ile idare edildi. Bir kaç defa onu ameli
yata tâbi tutmak düşünüldü. Fakat o zamanki 
idareler ancak beceriksiz ve tecrübesiz bir mü
dahale ile kanatarak elîm ve acıklı safhalara 
soktular. 

işte Saym arkadaşlar, üç sene evvel Cumhu
riyetin hazık ve şifakâr idaresi bunu tedaviye 
başladı. Yüksek Meclisinizin kabul buyurmuş 
olduğu ve bu sene' nihayetinde müddeti hitam 
bulan 2884 numaralı kanunla icab eden tedbir

ler alındı. Fevkalâde salâhiyetleri ihtiva eden 
o kanun bu gün en iyi şekilde tatbik edilmiş, 
müsmir neticelerini vermiş bulunuyor. Yani is
tediğimiz ameliyat muvaffakiyetle yapılmıştır. 
Cumhuriyetin kıymetli idarecileri, kumandan
ları bu muvaffakiyetle iftihar etseler yeri var
dır. Asırların çare bulamadığı bu mübrem be
lâyı Cumhuriyet devri halletmiştir. Tarih bunu 
böyle kaydedecektir. Reşid Paşanın ıslâhat diye 
başlamak istediği bu işin şerefini bihakkin Cum
huriyet Hükümeti kazanmıştır. 

Hükümetimiz Dersim işini hallederken kiya
set, şefkat; imar ve nihayet adaletle ihya esa
sım düşünmüştü ki, bu; evvelki tenkil hareket
lerinin tedbirlerinin yalnız usulsüz bir şiddete 
müracaat ederek muvaffak olamadığı bir yol 
değildi. 

Dersim mmtakası yolsuz, köprüsüz, mevasız... 
kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerdi. Eşkiyanın 
asıl dayandığı kuvvet de tabiatin bu haşin yar
dımı idi, ve asırlarca devam eden serkeşane ha
reketlere ümid veren de bu âmildi. Bir takım 
zavallı halkı da serlerine alet ederek Hükümet 
yerine hükmetmeyi tanıyan bir zümre bunu bir 
mükteseb hak tanımıştı. 

işte arkadaşlar, Cumhuriyet Hükümeti evve
lâ kiyasetini kullandı. Hemen bir sene onlan 
yola getirmek için irşada çalıştı, bu vesile ile 
Hükümetin bir neferi girmemiş en hücra köşele
rine sokuldu, adeta ilmî etüdler yaptı. Bu sa
yede Dersimin ruhunu tanıdı. Islâhattaki mu
vaffakiyetin mühim sırrı da bu olmuştur. On
dan sonra şefkat ve imar gelmiştir ve en sonra
dır ki, mabedini adaletle ikmal etmeğe mecbur 
kalmıştır; 

Muhterem arkadaşlar, verdiğiniz yüksek sa
lâhiyetler en âkilâne ve en müdebbirane şekil
de tatbik edilmiştir. Bu gün tabiatin ikinci bir 
Habeşistanı olan Dersimde sarb dağlar, vahşi 
vadiler, köprüsüz nehirler, muazzam betonar
me köprülerle muntazam taşkışlalar, modern 
mektebler, Hükümet konaklarile süslenmiş ve 
süsleniyor. Her tarafta Hükümet kudreti, Hü
kümet nuru parlıyor. Bu imar ve ıslah hareke
ti reklamsız, sessiz bütün hızile yürüyor. 

Tunceli bulutlarla konuşan şahikalı yük
sek silsilelerile, Erzurum ve Erzincan gibi vi
lâyetlerimizi cenubdaki vilâyetlerimizden ge
çilmez sularla ayırmıştı. Umumî harbde öyle 
zamanlar oldu ki, arasında azamî 70, 80 kilo
metrelik mesafeler bulunan hemhudud vilâyet
lerimiz birbirine yardıma imkân bulamadı. 
Çünkü arada Murat ve Fırat gibi akan deniz
ler, Çin sedlerile boy ölçüşen Munzur dağları 
vardı. Buna rağmen burada bir tahta köprü, 
bir karış yol da yoktu. Harb tarihimizde bu
nun ne elim cezalarmı çekmişizdir. Bu yüzden 
ne siyasî, askerî zaferlerimiz kaybolmuştur. Bu 
günkü ıslahatla bu mühim maksad da elde edil
miştir. Çok yakında Erzincan ve Erzurum, 
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Elâzığ ve Biyarbakırın birer mahallesi sayı
lacaktır. 

Arkadaşlar, bu gün yüksek huzurunuza 
sunulan bu kanun o ameliyatın mabadini ta-
mamlryacak, yurdun bu köşesindeki ıstırabla-
ra da artık iltiyambahş olacaktır. Bu kanun
la temdid edilecek salâhiyetler, şimdiye ka
dar gördüğümüz gibi yine en derin bir kiya
setle kullanılacaktır. Onu iyi kullanmasını bi
len eller, bu liyakati yine size isbat edecekler
dir. Teklif edilen kanunun kabul buyurulma-
sını bir vatandaş ve bir Elâğız mebusu sıfatile 
yüksek lütuflarınızdan rica ederim. (Alkışlar). 

FERİDUN FlKRÎ (Bingöl) — Muhterem 
arkadaşlar; Cumhuriyetimizin şefkatli ve kud
retli elile Tuncelinde başlıyan esaslı ıslah ame
liyesinin muvaffakiyetini temin eden en bü
yük unsurlardan biri olan Tunceli kanununun 
bu defa bir müddet daha temdidindeki zaru
reti bendeniz bütün kudretimle kabul ederim. 
Binaenaleyh Hükümeti, böyle bir kanun lâyi
hasını Meclise getirerek bu ameliyeye şiddet
le, ihtimamla devam etmek azmini gösterme
sinden dolayı tebrik ederim. Dersimin ve mu
hitinin hakikaten esaslı ve ihtimamlı inkişaf 
vaziyetini ihzar edecek tedaviye ihtiyacı var
dır. Bu çok geç kalmıştır. Fakat geç te kal
sa, bizim darbı meselimizin söylediği, geç ol
sun da güç olmasın, fehvasınca mesele kolay
laşmıştır. Bir defa işe esaslı bir şekilde baş
lanmış bulunulmaktadır. Gerek imar, gerek 
terbiye safhasında ve gerek umumî vaziyeti 
itibarile hakikaten Türkün esaslı bir yurdu ve 
esaslı bir köşesi olan ve bütün evlâdları Türk 
kanından iken her nasılsa biraz ihmal yüzün
den bu güne kadar âtıl bir vaziyette kalarak 
menfi bir vaziyet almış olan bu vatan köşe
sinin de, buyurdukları gibi, her hangi bir 
memleket köşesi gibi, taassubdan ve cehalet
ten kurtulmuş bir vaziyet almasını görmek 
mucibi saadettir. Binaenaleyh bendenizin te-
ınenniyatım, bu idarenin, gerek müfettişlerin, 
gerek memurların orada gösterdikleri faaliyet 
cidden şayanı memnuniyettir. Bu imarm ve 
ıslahatın yarı vaziyette kalmaması, mütemadi
yen inkişaf halinde bulundurulması pek ziya
de temenni olunan bir keyfiyettir. Mumterem 
Hükümet te bu yolu tutarak bu tedaviyi yap
maktadır. Bu mesai devam etiği müddetçe bit
tabi güzel semerelerini verecektir. Az zaman
da bu yurd parçası da cehaletten, tagallüb-
den kurtulacak, inkişafa doğru yol alacak, 
oradaki vatandaşların da, diğer yurddaşları gi
bi, askerî, malî mükellefiyetini ifa edeceklerine 
hiç şüphe yoktur. Binaenaleyh kanunun kabu
lünü bendeniz de tasvib eder ve ayni zamanda 
Hükümete, burada gösterdiği ciddî gayret
ten dolayı, tebriklerimi sunarım. Orada
ki gerek müfettişliğin ve gerek memurlarla 
sair elemanların gösterdikleri gayretten dolayı 

burada takdirlerimi arzetmeği ve bu hâdiseler 
esnasında şehid düşen askerlerimizin mübarek 
ruhlarına tazim ve tebcillerimizi burada tekrar 
etmeği kudsî bir vazife addederim (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 
Bendeniz kısaca maruzatta bulunacağım. O ha
valide gerek harbde ve gerek sulhde bir hayli 
yıllar vazife görmüş olduğumdan dolayı arzede-
ceğim noktaya dikkati, Hükümetimizden rica 
etmeği muvafık görüyorum. Çünkü bu nokta
dan bahsedilmemiştir: Dersim Türktür. Orada 
gayet az Kürt vardır. Bunun delili olmak üzere: 
ister coğrafî isimlere, ister Koç uşağı, Bağlı 
uşağı gibi... Ta eskidenberi gelen Türk isim
lerine, isterse fizyonumiye bakılsm, tamamile 
bu halkm Türk olduklarını gösterir. Fakat bu
ranın sapa bir yer olması ve vaktile Kürtlerden 
asker alınmaması dolayısile oradaki Türkler de 
Kürt unsuruna temessül etmeği faydalı görmüş
lerdir. Onun için yapılacak ıslahatta her türlü 
tedbirlerle; gerek çocuklarını mekteblerde okut
makla, gerekse halkm içerisine bir takım mü
nevverlerimizi göndermek suretile kendilerinin 
halis Türk olduklarını, yani mazinin Hititlerden 
kalmış diğer Kürt tabakası gibi değil, tamamile 
bizden hiç farkı bulunmıyan Türk olduklarını 
bunlara sindirmeliyiz. O mmtakad^n menfaat
ler bekliyen, bazı büyük devletler mütemadi 
surette onların ırk nazariyesile oynuyor ve içle
rine Kürd vaziyetinde başka unsurlardan olan 
bazı ilim adamları da karıştırarak onları bizden 
ayırmağa çalışıyorlar. İstiklâl harbinde tuttu
ğum güzel sistem şu idi: Kürd sanılan mmtaka-
nm eski Hititlerden olup binaenaleyh Türk ol
duklarını, Dersimin ise tamamile Selçuk Türk
lerinden olduğunu aşiret beylerine telkin etmek 
suretile çok büyük bir fikrî inkılâb hazırlan
mıştı. Onun için Hükümetten rica ediyorum, 
Dersim mmtakası halkma, ki Hükümetimizi ve 
Devletimizi çok uğraştırmıştır, öz Türk oldukla
rını her vasıta ile, muhtelif kanallarla anlat
mak lâzımdır. Diğer Kürd mmtakalarma ge
lince: o mmtakalar hakkında da arzettiğim 
gibi en eski Türk olduklarını anlatmak ve bu 
fikri yerleştirmek lâzımdır. Çünkü o mmtaka-
dan başka suretle siyasî istifade etmek isteyen
ler, çok büyük kuvvetlerle o halkı bizden ayır
mak için bir düziye uğraşıyorlar ve çok para 
sarf ediyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Saym arkadaşım Gl. Kâzım Karabe-
kire esaslı bir meseleyi burada konuşmuş olma
sından dolayı teşekkür edeceğim. 

Biz de hiç bir vakit Dersim halkmm Türk ol
duğunu inkâr etmedik ve hiç bir zaman bunu gö-
zümüzdan uzak tutmadık. İçlerinde şayed asıl
larını muhtelif sebeblerden dolayı unutmuş olan
lar varsa onlara da ne olduklarını anlatmak için 
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elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Büyükler için bulundukları noktadan kendi
lerini hakikate irca sebeblerini hazırladığımız gi
bi, bilhassa küçükler için daha esaslı tedbirler 
üzerinde durmaktayız (Bravo sesleri). Bunun 
en emin yolunun ne olduklarını anlamış, ana
ların yetişmesinde bulduğumuz için, bilhassa 
küçük kız çocukları için düşündüğümüz tedbir
lere daha müessir olacaktır. 

Bu arada Elâzığda açtığımız enstitü burada 
kısa bir zamanda, hattâ hayret edilecek kısa bir 
zamanda bunlarm mükemmel türkçe öğrendik
lerini göstermiştir, altı ay içinde dillerini bili
yor ve konuşuyorlar. 

Bunlar yetişecek, gerek çocuklarnn, gerek 
kendi muhitlerini hakikaten tenvir edecekler ve 
bundan sonra kendi ırkımız içinde böyle galat 
hallere tesadüf etmeyeceğiz (Alkışlar). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak

kındaki 2884 sayılı kanunun hükmü 31 birinci 
kânun 1942 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. Ş 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka-
bnul edilmiştir. 

Son açık reye arzedilen kanun lâyihasına rey 
vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

12 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün 
Adliye vekâletine bağlanması hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/209) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[1] 192 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye 
vekâletine bağlanmasına dair kanun 

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü, Adliye vekâletine bağlanmıştır. 

Umum müdürlüğün Maliyeye bağlı olması do-
layısile Tapu umum müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2997 sayılı kanunla sair ka
nunlar mucibince Maliye vekâletine tanınmış 
olan vazife ve salâhiyetler Adliye vekâletine 
intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Kabl buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

13 — Türk ceza kanununun 494 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/179) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 494 - Her kim, henüz biçilmemiş 
veya toplanmamış yahud biçilmiş veya toplan
mış olupta kaldırılmamış olan tarla, bağ ve bos
tanlardan hububat, sebze meyve ve saire çalarsa 
zara görenin şikâyeti üzerine bir ayadn bir se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

HÜSNÜ KlTABOI (Muğla) — Bu madde çok 
yerindedir. Köylülerimizin bir sene didinmesile 
hâsıl ettiği ve ümidlerini bağladıkları mahsu
lünü her hangi bir zarara uğratmak tabiatile 
ufak bir ceza ile karşdaşmamalı idi. Onu Hükü
met, lâyihasında iki aydan başlamak üzere teklif 
etmiştir. Adliye encümenimiz bir aydan başla
masını tensib etmiş. Sebeblerini de esbabı 
mucibede tasrih etmemiş. Her halde cezanın 
fazla görüldüğü anlaşıyor. Tasrih etmiş olsay-

[1] 187 sayılı basmayazı zabtın sonmıdadır. 
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di daha iyi olurdu. Sonra maddede ve esbabı mu-
cibede görüyoruz ki çiçeklere dahi vaki olan za
rarların tecziye eilmesi tensib edilmiştir. Yani 
hâkimlere bu takdir salâhiyeti verilmiştir. Fa
kat maddede bahçe kaydi yoktur. Tarla, bos
tan, bağ kaydi vardır. Çiçekleri de ihtiva ede
bilmesi için ve gerek ön safta olan meyvaları da 
içine alabilmesi için bahçe kaydinin de ilâvesi 
lâzımdır Ümid ederim ki encümen buna der
hal muvafakat eder. 

Fakat yüksek heyetinizi rahatsız edişimin 
asıl sebebi bu değildir. Ben memleketi gezerken 
şahid olduğum şikâyetleri yüksek heyete arze-
deceğim. Eğer kabul buyurulursa o vakit mad
denin son fıkrasındaki « şikâyeti üzerine bu ceza 
verilir » kaydinin kaldırılmasına müsaade buyu
rursunuz. Kuşadasına gitmiştim. Orada mü
himce bir halk kütlesile konuşurken bunlar söy
lediler ki, zeytinciliğimizin tedenni etmesine se-
beb, bunlarm çoğuna mütemadiyen vaki tecavüz 
ve taarruzlardır. Biz yaptığımız masrafları ba-
zan alamamak vaziyetine düşüyoruz. Dedim ki, 
niçin şikâyet etmiyorsunuz? Şikâyet ettiğimiz 
takdirde mahsulümüzün aslma ve ana ağaçlara 
karşı taarruz imkânı olduğu gibi zatımıza karşı 
da taarruz imkânı muhtemeldir. Böyle açık 
yerlerde mahsulünü bırakan müstahsilimizi vi
kaye etmek için onları şikâyet kaydından 
kurtarmak lâzımdır. Gerçi burada denilebilir ki 
5 - 10 tane meyva almak suretile bir zarar ika 
eden kimseyi bir aya mahkûm etmeğe mal sa
hibinin de rizası yoktur. Binaenaleyh şikâyet 
şartı kaldırıldığı takdirde böyle bir kimsenin 
ceza ile muateb tutulması gibi hiç beklenilmiyen 
bir netice hâsıl olur. Binaenaleyh bunu kaldır
mak encümence kolaydır. Asgarî bir kıymette 
olan çalma ve zararlarda sahibinin ademi mu
vafakati, sahibin feragati cürmü ortadan kal
dırsın ve takibe imkân vermesin. Bu gibi şey
lerde sahibinin şikâyeti meşrut olsun. Fakat 
daha büyük zararlarda bunu istemek doğru de
ğildir. Çünkü burada şahsî hukukla amme hu
kukunu karıştırırsak, acaba böyle köylünün 
büyük mikyasta mahsulünün çalmmasmda onun 
şahsî hakkı mı daha ziyade galibdir, yoksa 
âmme hakkr mı? Memleket ekonomi varlığımı
zın bel kemiğini teşkil eden istihsale müteallik 
suçlar da, memleketin âmme hukukunu ihlâl 
edecek mahiyettedir. Binaenaleyh burada şah
sî hak galib diyerek âmme hakkını bundan ay
rı saymak varid değildir. Bu, münakaşa götü
rür bir meseledir. Yalnız bendeniz bir hâdise
den bahsediyorum. Bu hâdiseyi teyid etmek için 
Mahmud Esad arkadaşımızı aradım, bulamadım. 
Nuri Göktepe arkadaşımızdan sordum. Bizim ta
raflarda da aynıdır dedi. Bundan tevellüd ede-
cak zarardan daha büyük bir zararla bilâhare 
karşılaşacağına kendisi de emindir. Bu vaziyet
ler nazarı dikkate almdığı takdirde acaba mem
leketin ihtiyaciîe daha mütenasib bir kayid ko

namaz mı? Ümid ederim ki, bu babda konula
cak kayid memleketin lehine olur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim; en
cümen bunu gayet yerinde yapmıştır. Çünkü 
şikayetsiz harekete geçsin dersek, her jandarma 
karakolundan müddeiumumiye birer rapor gi
der. Sahibinin şikâyeti çok doğrudur. Müzevir
likten bizi kurtarır. Kazayu kaderi biliyor. 
Bu hususta Kitabcı arkadaşımızın sözü varid de
ğildir. Ben şikâyet edemem, nasıl şikâyet ede
yim, diyecek bir ferdin Cumhuriyet devrinde 
mevcud olacağını zannetmem. Böyle bir ferd 
varsa, esasen memlekete yakışmaz, atmalı dışan. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Kitabcı ar
kadaşın sözü varid değildir diyebilmek için, 
Kitabcı arkadaşın bahsetmiş olduğu hikâyeye 
vaki değildir, demek lâzımdır. Eğer bahsetti
ğim hikâye vaki ise ki, Kitabcı arkadaşınızın 
şimdiye kadar hilafı hakikat bir şey söyleme
diğime kani iseniz, buna karşı çare bulmak 
lâzımdır. Eğer Hükümetin esbabı mucibesini 
okumuş olsalardı; bu gibi zararların, zararla
rın değil, hırsızlıkların kesretle vaki olduğu
nu anlarlardı. Onun için ben vakıaya istinad 
ediyorum, memleketin ihtiyacını arzediyorum. 
Yüksek heyet hangi şekli münasib görürse ona 
göre karar verir. Yalnız, varid değildir, sözü
nü kabul etmiyorum. Çünkü hâdise benim söz
lerimi müeyyiddir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Hükümetçe teklif edilen bu madde, ha
tırlardadır, son büyük kurultayda mevzubahs 
oldu. Bu hâdise ceza kanununda mevcud olan 
hükmün hafif olduğuna, Hükümetin nazarı dik
kati celbedildi ve onun üzerine, bir çok mad
deleri İtalyan ceza kanunundan iktibas edilen 
kanunumuzun buna mütenazır olan maddesin
de 15 günden başlayan hafif hapis cezası ile 
bu kabîl suçlara ceza mevcud olduğu görülmüş
tür. Hükümetçe hazırlanan lâyihada encümen
ce yapılan bazı düzeltmelerle Büyük Millet 
Meclisine arzedildi. Kitabcı arkadaşımızın bah
çe diye bir kelime ilâvesi hakkındaki teklifi
ne encümen de iştirak eder. Binaenaleyh tar
la, bağ ve bahçe ve bostan diye bir ibarenin 
kabulünü muvafık görüyoruz. 

İkinci noktai nazarları; hırsızlık hâdisele
ri üzerine yapılacak kanunî takibat, zarar 
görenin şikâyetine bağlıdır, kaydini muvafık 
bulmuyorlar. Halbuki bu kabîl kanunî taki
batta, her halde mala karşı ika edilmiş bir suç 
olması dolayısile zarar görenin deliller göste
rerek hukuku ammeyi harekete geçirmesi için 
müracaat etmeleri, en sağlam bir yoldur. Bu
yurdular ki, ehemmiyetsiz bir çalma vakasın
dan dolayı hukuku amme harekete gelirse ve 
bundan bir mahzur tevellüd edeceği hatıra ge
liyorsa, hususî feragat suretile hukuku amme 
sakıt olsun. Kanuna böyle bir kayid konula
bilir diye bir mütalea dermeyan ediyorlar. Bu, 
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zannederim ki müddeiumumi ve zabıtaya faz
la bir külfet tahmilidir. Her halde kanunun 
yazılış tarzından anlaşılacağı üzere, bütün 
hububat, mahsulât, meyve ve sairenin çalın
masından zarar gören şikâyet eder, zabıtayı 
haberdar eder. Bunun üzerine hukuku umu
miye takibe geçer. Bence bu en salim bir yol
dur. Zarar görenler şikâyetten korkuyorlar 
sözünü bendeniz varid değildir demem, fakat 
kabul etmem. Çünkü böyle bir suç işlendiği 
takdirde hakkını arayacak bir kimsenin, mem
leketin bu günkü asayiş vaziyetine göre, kim
seden çekinmiyeceği aşikârdır. Yoksa 10 daki
ka evvel Dersimde fevkalâde tedbirlerin ittiha
zı için kabul ettiğimiz kanun gibi bir kanunu, 
ne Hükümet teklif etmekten çekinir, ne de 
Büyük Meclis kabul etmeği diriğ eder. Bu 
itibarla bu memleketin her hangi bir köşesin
de zarar görmüş bir vatandaş bu zarardan 
dolayı şikâyet ederse, daha büyük bir zarara 
maruz kalacakmış gibi bir korkuyu kabul et
mekte - aflerine mağruren - bendeniz mazurum. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir defa bah
çesinden sirkat edildiği bu kanundaki ahkâm ile 
sabittir. Zarar bu kadar olur, bundan daha ileri
sini yapamazlar diyorlar. Bu ne ile mümkün
dür? Kabilmidir ki dışarıda tam manasile her 
şey muhafaza edilebilsin? Muhafaza edilemez. 
Bu hükmü cezainin bu gün teşdidine sebeb ne
dir? Bu gibi hâdiselerin çokluğudur. Daima za
rarlar mahdud bir şekilde kalacak, fazla ileri 
gidemiyecek midir? Mala karşı olan bütün 
yolsuzluklarda şikâyet şart mıdır? Meselâ yan
kesicilikte şikâyet şart mıdır? Burada aranılan 
şey sahibinin muvafakati var mıdır, yok mudur? 
Bunu anlıyabilmek için de, arzettiğim gibi, 
bunda hırsızlık kasdi yoktu da, şöylece beş 
on yemiş gibi veya alışılan bir yolsuzluktan 
ibaretse şu halde sahibi de feragat edecek ve 
davasından vaz geçecektir. Amma adam akıllı 
bir sirkat varsa sahibinin ne şikâyeti olmalı ve 
ne de bundan sahibi feragat edebilmelidir. 

Onun için Yüksek Heyetin takdirine arze-
derim. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Müsaade ederseniz kısaca yerimden ar-
zedeyim, 

Buyurdukları şekilde bu kabil suçlar hakkın
da kanunî takib yolunu kabul etmek mühim bir 
keşmekeşi ve ayni zamanda da bir külfeti mu-
cibdir (Kürsüye, kürsüye sesleri). 

Bu suçlar hakkında Kitabcı arkadaşın mü-
talealan veçhile takibat usulünü kabul etmek 
büyük külfeti mucibdir. Çünkü kendileri de tas
dik ediyorlar ki her zaman ve doğrudan doğru
ya takib edilebilmesi imkânı kabul edilirse, bi
lâhare kendisinini feragatile hukuku âmme su
kut etsin. Şimdi müddeiumumi ne şekilde suç
lara ıttıla hâsıl eder, malûmunuzdur. Bütün adlî 
zabıta vazifesini ifa edecekler, jandarma, polis, 

kır bekçileri ve saire böyle bir şeyden haberdar 
olunca, görünce, müddeiumumiyi hebardar ede
ceklerdir. Olabilir ki bu mal sahibi mübalâtsız 
bir hareket icrasile biraz bir şey almasmı hoş 
görebilir. Binaenaleyh asıl bu suçun ikaı madde
sinden mutazarrır olan bir kimsenin hukuku âm
me davasmm sukut edip etmiyeceği üzerinde 
müessir olabileceğini kendileri de biliyorlar. 
Bu kabul edildikten sonra bunun üzerinde zan
nederim, zarar gören birisinini şikâyeti üzerine 
kanunî takibat yapılabilmesi en doğru bir yol
dur. Binaenaleyh müddeiumumiye bu kadar bir 
külfet tahmil edilemez. Müessir tedbir alınırsa, 
mukayese edilirse bu usulün, şimdiye kadar cari 
olduğu gibi yine ibkasmda her halde fayda 
vardır. 

Ol. AHMED YAZGAN ( Urfa ) — Üç elma 
çalmıştır, bir ay hapsedilecekler. Üç elma için 
bir av hapsedilmesi do&ru mudur? 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Hâkimin takdirî olarak cezayı hafifletmek salâ
hiyeti vardır. Bu cezayi takdirine göre tecil et
mek salâhiyeti de vardır. Binaenaleyh, hâkim 

' bu vaziyeti takdir eder. Ayni zamanda biz emi-
| niz ki, yüzde bir bile, üç almasmm çalmdığı için, 

kimse şikâyet etmez ve nihayet bu münasebet
siz hali ufak bir ihtar ile savuşturur. Bu, ye
şil halinde bulunan bir çok portakalların kopa-

j rılması, toplanmış meyvalarm çalınması, hubu
batın aşırılması gibi zararlara karşı cezayi teş-
did. maksadile konulmuş bir hükümdür. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba binaen birinci maddede 
bağ kelimesinden sonra « bahçe » kelimesinin 
yazlmasmı ve maddenin sonunda yazdı « zarar 
görenin şikâyeti » kaydinin kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bahçeler ke
limesinin ilâvesi doğrudur. (Evet doğrudur, 
sesleri). 

BAŞKAN — Bahçeler kelimesinin ilâvesini 
encümen de kabul etmiştir. 

Takrir İM fıkradır. Her fıkrayı ayn ayrı re
ye koyacağım. Maddeye « bahçe » kelimesinin 
ilâvesini nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

İkinci fıkrayı, « Zarar görenin şikâyeti » 
kaydinin kaldırılması teklifini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi bahçe kelimesini ilâve ederek reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
14 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin vergi

den müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkında 
da tatbikına dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/133) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi teklif olunmaktadır. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mukataalı binaların kıymetlerinin takdiri hak
kındaki 3450 numaralı kanun hükümlerinin 
vergiden müstesna tutulan arazi ve arsalar hak

kında da tatbikına dair kanun 
MADDE 1 — 3450 numaralı kanun hüküm

leri Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve belediyelere aid olup ta 
1833 sayılı arazi vergisi kanununun 2 nci mad
desi mucibince vergiden müstesna tutulmuş olan 
mukataalı arazi ve arsalar hakkında da tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarfihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 
lira ilâvesine dair kanun lâyihası ve îktisad, Ma

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/125) [2] 
BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake

resi teklif edilmektedir. Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa

yın arkadaşlar, Sümerbank -sermayesine 58 
milyon lira ilâvesi için Kamutaya sunulan lâ
yiha encümenlere geldiği vakit bütün encü
men azalan hakikaten ürktü. Bendeniz de pek 

f 1] 190 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 200 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 

ürktüm. Sonra encümenler esaslı bir surette 
tedkikatta bulunmağa ve 58 milyon lira gibi 
cesim bir parayı Sümerbanka vermek lâzım mı, 
değil mi diye üzerinde durmağa mecbur oldu
lar. Gördüler ki, bidayette böyle bir teşekkü
le başlarken bazı küçük depasmanlar, yanlış
lıklar olmuştur. Ancak, Sümerbankta sui idare, 
sui istimal yoktur. Murakabe heyetleri bu ban
kanın hiç bir zaman aleyhinde bulunmamışlar
dır. Sonra, muhterem Bütçe encümeni en son 
olarak, îktisad ve Maliye encümenleri gibi, ari-
zü amik tedkikatta bulunduktan sonra 58 mil
yon lirayı 43 milyon liraya kadar indirdi. Ben
deniz bunu çok doğru buluyorum ve Heyeti ce-
lileden bunun kabulünü rica ediyorum. Ancak, 
muhterem Hükümetten iki temennim vardır: 

Birisi; bu parayı verdikten sonra Sümer-
bankı iki sene rahat bırakalım. Ona yeni vazi
feler tahmil etmiyelim. İnkişaf ediyor. Böyle 
güzel bir teşebbüsün rahat rahat inkişafına 
meydan verelim. 

îkinci temennim; bendenize öyle bir şayia 
geldi. Bir tasavvur varmış, Sümerbankı ikiye 
ayıracaklarmış. Bir malî kısmı, bir de sınaî 
kısmı. Smaî kısmı müdüriyeti umumiyelere 
verilecekmiş. Şimdi böyle mükemmeliyete var
mış bir bankayı yine ikiye ayırnrak yeni te
şebbüslere başlarsak... 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Çok iyi 
olur. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Çok 
iyi olmaz kanaatindeyim. Bendeniz bunu muh
terem Hükümetten rica ediyorum. İki sene bu 
güzel müesseseyi rahat bırakalım. Kendisi 
18 büyük teşebbüsü vücude getirmiştir, ga
yet güzel işliyor. Bu müessesenin başında ih
tisas sahibi Türk gençleri vardır. Bırakalım ile
riye gitsin. Böyle ikiye ayıralım, şöyle yapa
lım, böyle yapalım dersek yine bir tarafı topal 
yürüyecektir. Bunu bendeniz bir vazife, borç 
ve şahsî kanaatim olarak rica ediyorum. Tabiî 
irade ve karar gene daima Yüksek Kamutayın
dır. Bunu arzetmek için kürsüye geldim. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Erzurum) — îki 
ayaklı yapıyoruz, daha iyi değil mi? 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sümerbank sermayesine 19 500 000 lira ilâve
sine ve 2262 sayılı kanunda bazı değişiklik ya

pılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 2262, 2580, 3082 ve 3249 sayılı 

kanunlarla Sümerbanka verilen sermayeye 
19 500 000 lira daha ilâve edilmiştir. 

Bu sermaye 2580 sayılı kanunun üçüncü 
maddesindeki esaslar dahilinde temin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Esasları îcra Vekilleri Heye

tince tesbit olunan sanayi programlarının ta
hakkuku için Sümerbanka verilmiş olan taah-
hüd salâhiyeti 28 666 000 lira tezyid edilmiş
tir. Şu kadar ki İcra Vekilleri Heyetinin tasvi-
bile banka, muhassas sermayesinin yüzde beşi
ne kadar munzam taahhüdlere girişebilir. Bu 
takdirde buna tekabül eden mikdara baliğ olun
caya kadar kârlarından yarısı fevkalâde ihtiyat 
sermaye olarak bankaya bırakılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2262 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde yazılı 20 000 000 liralık had, ban
kanın tahsis edilmiş sermayesinin yarısı olarak 
tadil edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

16 — Belediyelerce yapılacak istimlâk hak
kındaki 2497 sayılı kanuna bazı hükümler ilâve
sine ve mezkûr kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/210) [1] 

BAŞKAN — Bulâyihanm müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Bu teklifi reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Belediye istimlâk kanunu 
MADDE 1 — Belediye kanununda yzılı, 

beldenin ve belde sakinlerinin medenî, sıhhî ve 
bediî ihtiyaçlarmm tanzim ve tesviyesi ve teh
likeden korunması için tesisat yapmak maksadi-
le binalı ve binasız gayrimenkulleri, bu kanun
da yazılı usuller dairesinde değer bahası peşin 
verilmek şartile istimlâke belediyeler salahiyet
lidir. 

[1] 202 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Kanunu medeninin kaynaklar hakkındaki hü
kümlerine riayet edilmek şartile belde dışmdan 
getirilecek sularm kaynağı ve kaynaktan belde
ye kadar geçeceği yerleri dahi lüzum görürse be
lediyeler istimlâk edebilir. Kanunu medeninin 
(668 ve 669) ncu maddeleri hükmü mahfuzdur. 

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

MADDE 2 — Bir yolun veya bir meydanm 
genişletilmesine veya yeniden açılmasına karar 
verildikte yolun veya meydanın genişliğinden 
fazla olarak taraflarından yirmişer metreye ka
dar binalı veya binasız yerleri istimlâke beledi
yeler salahiyetlidir. 

Yeniden açılacak veya genişlettirilecek yol, 
meydan, umumî bahçe ve yeşil sahalara lâzım 
olan yerlerden başka, bunlarm etrafında tas
dikli imar plânma göre yapılacak bınalarm arsa 
derinliklerine kadar olan mahallerini de istim
lâke belediyeler salahiyetlidir. 

Tasdikli plâna göre bir hizada bulunması lâ-
zımgelen binalardan hiza dışma çıkmış olan 
kısımlar dahi istimlâke tâbidir. 

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

MADDE 3 — Tasdikli imar plânlarmm tat
biki için: 

A) Mevcud binaların plâna göre fazla olan 
katlarım, 

B) Yollarm genişletilmesi için binaların ze
min ve bodrum katlarının lüzumlu olan kısrm-
larnn istimlâke belediyeler salahiyetlidir. 

Fazla katları kaldırılan binaların üstünü 
derhal örtmek ve eski evsafı dairesinde ikmal 
etmek belediyelere aiddir. 

Yola kalbedilen zemin ve bodrum katlarının 
duvarlarını yıkmak ve bunlarm üstündeki bina 
kısmmm eski' metanetini temin edecek kadar 
kuvvetli mesnedler tesis etmek ve cebhelerini 
eski vasıflan dairesinde yaptırmak belediyenin 
borcudur. 

Uyuşulduğu takdirde keşif dahilinde karar
laştırılacak bedeli verilmek suretile bunların 
sahihleri tarafından yaptırılması da caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — İstimlâk bedeli karşılığı temin 
edilmiş imar mmtakalarmda başlanan işler ta
mamlanmadıkça, karşılığı temin edilmemiş di
ğer mmtakalarda istimlâk yapılamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — İkinci maddede yazılı istim-
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lâklerden elde edilecek yerleri birleştirmeğe ve 
plâna göre ifraz muameleleri yapıldıktan sonra 
plâna uygun tesisat vücude getirmek şartile 
müzayedeye koyarak satmağa belediyeler sala
hiyetlidir. 

MUVAKKAT En. M. M. EBÎB ERGİN 
(Mardin) — Burada bir tashih vardır. 5 nci 

madde şöyle başlıyacaktır: «İkinci maddede ya
zılı tasdikli imar plânına miistenid istimlâk
lerden...» olacak. 

BAŞKAN — Encümenin teklif ettiği tashih
le madde şu şekli aldı: 

MADDE 5 — İkinci maddede yazdı tasdikli 
imar plânma müstenid istimlâklerden elde edi
lecek yerleri birleştirmeğe ve plâna göre ifraz 
muameleleri yapıldıktan sonra plâna uygun te
sisat vücude getirmek şarrtile müzayedeye ko
yarak satmağa belediyeler salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea var mı? Reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İmar plânı tatbik edilen mm-
takalarda açılan yollarm, meydanların, umumî 
bahçe ye yeşil sahaların etrafındaki adalarda, 
inşaata izin verildiğinin ilânı tarihinden itiba
ren bir sene içinde yapılmağa başlambda iki 
sene zarfmda bitirilen binalar 10 sene müddetle 
bina vergisinden muaf tutulur. 

Bu gibi yerlerde evvelden mevcud olubda 
üç sene zarfmda plâna uygun şekle kalbedilen 
binalar için muafiyet müddeti beş senedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Belediye namma istimlâk olu
nacak yerlerin mesaha ve cins ve hududunu gös
terir mufassal bir haritası belediye mühendisi ve 
bulunmayan yerlerde nafia mühendisi ve bunla
rın bulunmadığı yerlerde mimar ve fen memu
ru ve bunlar da yoksa belediye kalfası tarafın
dan yapılarak belediye encümenine tevdi olunur. 

Encümence istimlâke lüzum görüldüğü tak
dirde, istimlâk sebeblerini bildirir bir mazbata 
yapüarak mahallin en büyük mülkiye âmirine 
gönderilir. 

En büyük mülkiye âmiri evrakm gelmesin
den itibaren 15 gün içinde, yapılacak istimlâ
kin amme menfaatlerine uygun olub olmadığına 
karar vererek belediyeye bildirir. İstimlâkin 
amme menfaatlerine uygun olduğu hakkındaki 
kararlar katğidir. 

İstimlâkin amme menfaatlerine uygun olma
dığına dair verilecek kararlara karşı, belediye 
encümenlerinin kararlarile, belediye teşkilâtı 
olan köy ve nahiye belediyeleri; bağlı bulunduk
ları kaza kaymakamına ve kaza belediyeleri va
liye ve vilâyet belediyeleri de Dahiliye vekâleti
ne itirazda bulunabilirler. İtiraz üzerine verile

cek kararlar katğidir. 
Belediye reisliği en büyük mülkiye âmirinin 

uhdesinde bulunan yerlerde istimlâkin amme 
menfaalerine uygun olub olmadığı hakkındaki 
kararlar, kaza belediyeleri için bağlı oldukları 
vilâyetin valisi ve vilâyet belediyelerine aid 
olanlar hakkında da Dahiliye vekili tarafından 
katği olarak ittihaz olunur. 

Amme menfaatleri hakkındaki katği karar-
lar aleyhine Devlet Şûrasma müracaat oluna
maz. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Burada köy ve 
nahiye tabirleri vardır. Belediye kanunu, nüfu
su iki binden fazla olan yerlerde belediye teşki
lâtı yapılacağını emreder. Daha fazla olan yer
lere kasaba denir, köy belediyesi diye bizim be
lediyelerimiz yoktur. Buradaki kaydin bu şe
kilde tashihi lâzımgelir. 

MUVAKKAT E. M. M. EDİB ERGİN 
(Mardin) — Encümen de, « kaza merkezi olma
yan kasaba belediyeleri » diye tashihi kabul edi
yor. 

BAŞKAN — O halde madde şu şekli alıyor: 
MADDE 7 — Belediye namma istimlâk olu

nacak yerlerin mesaha ve cins ve hududunu gös
terir mufassal bir haritası belediye mühendisi ve 
bulunmayan yerlerde nafia mühendisi ve bun
ların bulunmadığı yerlerde mimar ve fen memu
ru ve bunlar da yoksa belediye kalfası tara
fından yapılarak belediye encümenine tevdi 
olunur. 

Encümence istimlâke lüzum görüldüğü tak
dirde, istimlâk sebeblerini bildirir bir mazbata 
yapılarak mahallin en büyük mülkiye âmirine 
gönderilir. 

En büyük mlükiye âmiri evrakm gelmesin
den itibaren 15 gün içinde, yapılacak istimlâkin 
amme menfaatlerine uygun olub olmadığına 
karar vererek belediyeye bildirir. İstimlâkin 
amme menfaaelerine uygun olduğu hakkındaki 
kararlar katğidir. 

istimlâkin amme menfaatlerine uygun olma
dığına dair verilecek kararlara karşı, belediye 
encümenlerinin kararile, kaza merkezi olmayan 
kasaba belediyeleri, bağlı bulundukları kaza 
kaymakamına ve kaza belediyeleri valiye ve vi
lâyet belediyeleri de Dahiliye vekâletine itirazda 
bulunabilirler, itiraz üzerine verilecek kararlar 
katğidir. 

Belediye reisliği en büyük mülkiye âmirinin 
uhdesinde bulunan yerlerde istimlâkin amme 
menfaatlerine uygun olub olmadığı hakkındaki 
kararlar, kaza belediyeleri için bağlı oldukları 
vilâyetin valisi ve vilâyet belediyelerine aid olan
lar hakkında da Dahiliye vekili tarafından kat
ği olarak ittihaz olunur. 

Amme menfaatleri hakkındaki katği karar
lar aleyhine Devlet şûrasma müracaat oluna-

I maz. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile kabul 

buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — İstimlâk edilecek binalar ve 

arsalar ile binalı ve binasız arazi ve bahçe1 er 
için belediye meclisince, meclis azasmdan bir 
ve belediye mmtakasndaki emlâk sahihlerin
den bir ve belediyede vazife sahibi olmayan 
bir mühendis veya bir mimar ve bunlarm bu
lunmadığı yerlerde bir fen memuru ve bunun 
da bulunmadığı yerde bir ebniye kalfası veya 
yapı işlerini anlayan bir zattan mürekkeb üç 
kişilik komisyonlar teşkil edilir. Bu komisyon 
marifetile o gayrimenkulun istimlâk tarihindeki 
vaziyetine ve emsalinin alım satım rayicine göre 
kıymet takdir edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arkadaş
lar; bundan evvelki belediye istimlâk kanunun
da istimlâk su suretle yapılabiliyordu ve bu hal
kın çok lehinde idi. Bu kanun çıkarken, halkm 
lehinde olan bu kaydi kaldırmak için yanılmış 
gibi bir mana anlaşılıyor. İstimlâk edilecek 
gayrimenkul bina, arsa, her iki takdirde ya ver
gide mukayyed vevahud değildir, eğer verdide 
mukavved ise, vergice matrah olan kıymetinin 
on misli bedeli istimlâki idi, kanun öyle tay;n et
mişti. Arsa ise vergisine matrah olan kıymetin 
on mislidir. Bu tahrir görmemisse o zaman kıy
meti takdir edilirdi. Simdi bu usul kaldırılıyor 
ve kıymet takdiri cihetine gidiliyor. Evvelki 
kanun yapılırken maksad su idi : Yeni kanuna 
göre şu maddede tarif edilen heyet krvmet tak
dir edecek. Halbuki bir mülkün zahirde kıyme
tin, insasmda kullanılan malzeme itibarile o ka
dar olmayabilir. Fakat mal sahibinin medarı 
maişetidir. Onun iradı ile geçinir ve Devlet 
vergisini bu irad üzerinden alır. Simdi vergi 
alman krymetten sarfı nazarla doğrudan doğ
ruya kıymet takdirine gidiliyor. Bu halkm le
hine bir hareket delildir. Vakit müsaid olma
dığı için de tadil teklifi veremiyorum. 

RECEP PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar bu 
maddenin değişik ruhu benim de gözümü çek
miştir. Fakat bu cihet Sırrı îçöz arkadaşımızın 
söylediği gibi yeniden tedvin, halkm menfaati 
bakımmdan eskisine nisbetle geri olduğu nokta
sından değil, belki bunun tamamen zıddı olarak 
eski şekil halkın hukukunu Sırrı Îçöz arkada
şımızın istediği genişliği temin etmediği halde 
yeni sistem, yeni teklif edilen tarz halkın ihtiya
cını ve menfaatini daha iyi temin edebilecektir. 
Binaenaleyh bu kanunda eski şekil mevzubahs 
edilmiş olsa idi ben şimdi Hükümetin teklifini 
encümenin getirdiği şekilde teklif edecektim. 
Bu itibarla yeni teklifi arkadaşımın fikirlerine 
karşı müdafaa etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir gayrimenkul boş arsa olsun 
yolsuz veya bahçeli bina olsun, arazi olsun, bi

nalı veya binasız bahçe olsun kıymeti onun is
timlâkinin mevzubahs olduğu gün esnasmda 
bulunduğu yerdeki alım satıma göre hakikî kıy
metinden ibarettir. Devletin veriri sistemlerin
de olduğu gibi. istimlâk sistemlerinde de her 
hangi bir şevi Devlet lehine almak için maktu 
usule giden bir takım karineler konmuştu. Bun
dan evvelki sistem vergive esas olan irade göre 
kıymet bicilmesi idi. Tabiî olan sev vatandaş 
elinde bulunan gayrimenkulu ammemin nefi iHn 
istimlâk ederken, malm hakikî kıymetin* sahibi
ne ödemektir. TeM'f stilon rnad^e bunu +emin 
edivor ki bu usul hem hakka ve h*m d* ™îimi-
mizin ruhnna uyumdur. İstanbul da veni vapTİ-
mış istimlâkler dikkat p*ö7Ünü?:ü cek-mis olacak
tır. Bu arada bir r*.o> binaların svrî vergi bakı
mından yarulan hesabları tediveve esas tutul
duğu için verenin bazı verde az ba^ı verde cok 
takdir edilmiş olması, bir cok verde "nevletin, 
bir çok yerde vatanda*^ zararrm nr»cîb olmuş
tur. Bu vazive+in mahcurunu kar lamak için 
en medenî ve mütekâmil usul olarak kedilerine 
itini a d edilen zevattan mürekkeb heyetlerce is
timlâke tekad.düm eden zamanda gavrinıenku-
lün hakikî kıymetinin tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. 

Bu sistem hem ha.lkm hem de Demetin men
faatini koruyacak ivi bir voldur. Binfl.enn.ipvh 
HüWVm<!fin ve ona istinad ederek tanzim edilen 
encümen teklifinin issaT t̂i nok+ai na^arm^an ben 
maddenin tanzim edildiği veçhile kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta.lea 
var mı? Maddeyi revinize arzedivorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Kısmî istimlâklerde evvelâ 
eravrimenknlün kıymeti takdir edilir. Bundan 
başka sahibi uhdesinde kalacak olan parça
nın istimlâkten sonraki değişiklik doiayısüe 
alacağı kıymet te aynca takdir edilir. Bu 
kısım kıymetinin, tamam kıvmetten tenzilin
den sonra baki kalacak mikdar, istimlâk edi
lecek yerin de^er nahası sayılır. 

Kısmen istimlâk edilen yerlerin geri ka
lan parçasının havası veva ziyası kapanır ve 
yahud o parçadan intifa kabil olmaz ve sahih
leri isterse belediye o parçayı da istimlâke mec
burdur. 

RÜŞTÜ BEKİT (Diyarbakır^ — Bu mad
denin mânası benim anladığım gibi ise, bunun 
tatbikatta büyük mahzurları olacaS-mt zannedi
yorum. Onun icm bazı maruzatta bulunacağım. 

Burada deniliyor ki. kısmî istimlâkte o ye
rin o günkü krymeti takdir edilir. İstimlâkten 
bakiye kalacak parça için de istimlâk netice
sinde oranm alacası kıvmete sröre onun iktisab 
edeceği yeni kıymet takdir olunur. Sahibinden 
kalacak bakiyeye takdir edilecek kıymet o yerin 
istimlâkinden mukaddemki vaziyete göre, bey-
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eti umumiyesi için takdir edilmiş olan kıymet
ten tenzil edilir. Bakiye istimlâk edilen parçanın 
bedeli olur. 

Şimdi 300 metrelik bir arsa farzedelim. Bu
nun 150 metresini istimlâk edeceğiz. Heyeti umu-
miyesine ikişer Tradan 600 lira bir kıymet tak
dir ettiler. İstimlâkten sonra. 150 si geriye kalı
yor. Bu istimlâk edilen kısmm önünden yol ge
çeceğine nazaran fiatı o gün için iki misli art
mıştır. Müstakbelde daha da artacaktır. Simdi 
ne oluvor. Bakiye 150 metre dörtle zarbedilince 
yine 600 liradır. Bu bakiye 150 metre için, madde 
anladığım gibi ise, hiç bir şey vermemeği kasde-
divor. Belki orasr şeref bulacağı için bu kabul 
edilebilir. Fakat aşağıda 21 nci madde geliyor. 
Orada deniliyor ki, istimlâk sahasındaki gayri 
menkullerin istimlâki neticesinde orada yapıla
cak tevsiat su veya bundan dolayı iktisab ede
cekleri şeref nazarı itfbara almarak istimlâk 
edilecektir ve bir de istimlâkten sonra alacak
ları şerefe göre krvmet kovacaklardır. Ara yer
deki fark ne ise o farkm % 50 sini şerefiye ola
rak alıyor. Bu neticeyi, demin arzettftnm gibi, 
bir arsaya teşmil edelim, tki kişinin 300 er met
reden iki arsası vardır. Kıymetleri avrridir. BM 
istircıiâVe dahil. öbürü delildir. İstimlâke dahil 
olan 1.50 m*+Tasi*î b i lâ i^e! verecekt'r. Dikeri 
yalnız serefive olarak 500 lira vererek malmı 
kurtaracaktır. Arada bir adaletsizlik vardır. 
Buna l^arsı encümen acaba ne düşünüyor? 

MUVAKKAT E. REÎSt SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Bu madde ile düşündüğümüz; bazı yer
ler kısmen istimlâk ediliyor. Kalan parça yalnız 
mikdar ve kıymet itibarile hesaba katılsa, istim
lâk edilen yerin bedelini vermekle iktifa olun-
ğu takdirde diğer yerin kıymetten düşmek va
ziyeti hâsıl olacağını nazarı dikkate alarak bu 
maddede tesbit ettiğimiz usul ile kıymetlerin 
takdir edilmesini ve kalacak parçanm kıymeti 
bütün kıymetten tenzil edildikten sonra bakiye
nin değer bahasma sayılması muvafık olacağı 
neticesine vardık. Rüştü Bey arkadaşımız, istim
lâk dolayısile o yerin kıymetinin fazla düşeco si
ni nazarı dikkate alarak bir tasnifte bulundu
lar. Bir kere bizim düşüncemize önce saik olan 
keyfiyet, istimlâk olunan bir kısım yerle geri 
kalacak yerin esas kıymetinin düşmesi ihtimali
ne karşı mülk sahiblerini, gayrimenkul sahihle
rini zarardan korumak için bu şekilde ayrı, ayrı 
kıymetlerinin takdir edilip, tenzil edilmesinin 
faydalı olacağı mülâhazası ile bu maddeyi tes
bit ettik. Kendileri istimlâk dolayısile bakiye 
kalan yerin şerefiyesinin artacağını nazarı dik
kate alıyorlar. Aşağıdaki maddelerde görüle
ceği üzere şerefi artacağı için şerefiye mikdarı 
bu madde ile ziyadeleştirilmiştir. Böyle istim
lâkle kıymetlerinin yükselmesi karşısında bele
diye de bu istimlâk fedakârlığından dolayı, 
mülk sahiblerini kazandırdığından dolayı şerefi
yenin fazla alınması nazan dikkate alınmıştır. 

Şu itibarla kıymeti çoğaldığı zaman mülk sa
hibinin şerefiye vermesi zaten mecburidir. Bir 
kısmmm istimlâki dolayısile bir kısım gayrimen
kulun kıymeti tenzil edilirse, bu kabul ettiğimiz 
tertib her halde mülk sahibinin menfaatini da
ha çok koruyor demektir. Binaenaleyh buna 
karşı kendileri de başka bir tedbir söylemediler. 
Bu arzettiğim şeyler maddeye bu şeklin veril
mesine âmil olmuştur. Biz bu suretle mülk sa
hihlerinin hukukunun mahfuz tutulduğu kanaa
tindeyiz. Arzettiğim gibi bu hususta bir tedbir 
dermeyan ederlerse nazarı dikkate alır, tedkik 
ederiz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Rüştü arkadaşımızın söylediklerine ben 
de iştirak ediyorum. Bu hususu ben de not et
miştim, kendileri izah buyurdular. Bir mal is
timlâk edildiği, kesildiği zaman evvelâ hali ha
zır kıymetini takdir ettireceğiz, sonra bir de ba
kiye kısmm yeni vaziyetine göre ne kıymet ala
caksa onu tenzil edip bakiyesini vereceğiz diyo
ruz. Yani şerefiye bedelinin tamammı mülk sa
hibinden alıyoruz; halbuki bu şerefiyenin yarı
sını belediye, yarısmı da mülk sahibinin verme
si esas iken, ayni zamanda peşin alınmaması 
meşrut iken hepsini peşinen alıyoruz. Bunda 
adaletsizlik vardır. Yolunu sröster dediler, ben 
işte yolunu gösteriyorum. Maddenin şurasma 
«yansı» kelimesi konmakla mesele halloluyor. 

«Sahibi uhdesinde kalacak olan parçanm is
timlâkten sonraki değişiklik dolayısile alacağı 
kıymet te aynca takdir edilir. Bu kısım kıyme
tinin yansı tamam kıymetten tenzilden sonra 
baki kalacak, mikdar, istimlâk edilecek yerin 
değer bahası sayılır». 

Bu şekilde diğer maddelerde kabul ettiğimiz 
hak ve adalet prensibini bunda da kabul etmiş 
oluyoruz. Bu şeklin adaleti kabil olduğu kadar 
temine yarayacağı kanaatindeyim. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu mütaleaya göre meseleyi görü
şeceğiz. Maddenin tehir edilmesini rica ederim. 

MADDE 10 — İstimlâk edilecek gayrimen
kulun haritası belediye tarafından 10 gün 
müddetle istimlâk olunacak yere ve ilân için 
belediye dairesinde muayyen mahalle asılır. 

İstimlâk edilecek gayrimenkulun sahiblerile 
alâkalıların hüviyet ve ikametgâhları tesbit 
edilemez veyahud bunlar gösterilen yerde bu
lunmazsa tebliğ olunacak evrak, istimlâki ka
rarlaştırılan yerin münasib bir noktasına ve 
belediye dairesine ve o semtin umuma mahsus 
mahallerinden birine, tapu kaydine göre ta
ayyün eden sahiblerinin ve alâkalıların isim
lerini muhtevi olduğu halde 20 gün müddetle 
asılır. Gazete bulunan yerlerde evrakm hulâ
saları gazete ile de ilân olunur. 

Talik muamelesi, usulü dairesinde tanzim 
edilmiş bir zabıtla tevsik olunur. 
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fcAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Sümerbank lâyihası için rey vermeyen var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 11 — İstimlâki kararlaştırılan yer

lerin sahiblerile alâkalılara o yerin noteri ma-
rifetile istimlâk keyfiyeti ve ikinci maddede 
yazılı haritanın bir sureti ve kıymeti, hukuk 
usulü muhakemeleri ve yukanki madde hü
kümleri dairesinde tebliğ ettirilir. 

Noterler her tebliğ için mübaşirin zarurî 
masrafından başka 20 kuruş maktu ücret alır
lar. Ayrıca harç ve resim almmaz. 

Noterlik teşkilâtı olmayan yerlerde tebli
gat, belediye tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İstimlâk olunacak gayrimen
kul sahihleri ve alâkalıları veya belediye, 10 
ve 11 nci maddeler mucibince yapılan tebligat 
tarihinden itibaren 15 gim içinde, o gayri-
menkule takdir edilen bedel hakkmda asliye 
hukuk mahkemesine müracaat ederek dava 
açabilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Dava arzuhalinin mahkeme
ye kaydedildiği günden itibaren 8 gün zarfın
da diğer davalara tercihan taraflar mahkeme
ye davet edilir. Bu davalar basit muhakeme 
usulüne tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Vilâyet umumî meclisleri, 
her sene toplantılarının ilk haftasmda mülk sa
hihlerinden ve mühendis ve mimar ve yapı işle
rinden anlayanlardan vilâyetler için 30 dan aşa
ğı ve 40 dan yukarı ve kazalarla belediye teşki
lâtı olan nahiyeler için 10 dan aşağı ve 15 den 
yukarı olmamak üzere ehli vukuf seçerler. Bun
ların isimlerini havi bir liste mahallî asliye hu
kuk mahkemesine gönderilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Asliye hukuk mahkemesi; yu
karıdaki maddede gösterilen listeye dahil veya 
hariç üçten az ve beşten fazla olmamak üzere 
ehli vukuf tayin eder. 

Üç kişilik heyetten birisi ve beş kişilik he
yetten ikisi mimar ve mühendislerden ve bulun
mayan yerlerde yapı işlerinden anlayanlardan 
almrr. 

Ehli vukuf hakkmda umumî hükümler tat
bik edilir. 

-İ§39 Ö : 1 
Ehli vukuf heyeti, gayrimenkulun kıymetini 

emsalinin alım satım rayicine göre takdir ve 
tayin ederek esbabı mucibeli bir raporla niha
yet 8 gün içinde mahkemeye bildirir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Mahkemeye müracaat edilen 
hallerde, duruşmadan evvel istimlâk olunacak 
gayrimenkullere hemen vaziyed olunması bele
diyelerce zarurî görülür ise; o gayrimenkulun 
takdir edilen kıymeti, % 20 fazlasile millî ban
kalardan birine yatırılarak makbuzu mahkeme
ye tevdi edilir. 

Mahkeme, 10 ve 11 nci maddelerde yazılı şe
kilde bir tebliğ ile gayrimenkul sahibini mah
kemeye davet eder ve 8 gün zarfında gayrimen
kulun vaziyetini ve kıymet takdirine esas ola
bilecek bütün evsafmı, tesbiti delâü usulü da
iresinde tevsik ettirerek o gayrimenkulun sicil
line keyfiyetin şerhedilmesini tapu dairesine 
bildirir. 

Bu muamele, mahkemenin davetine icabet 
etmeyen veya delâilin tesbiti sırasında hazır bu
lunmayan gayrimenkul sahihlerinin gıyabmda 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun mülkiyeti veya hisse mikdarı münazaalı 
bulunduğu hallerde dahi 16 nci madde hüküm
leri tatbik edilir ve sahihleri arasındaki ihtilâf
larda belediyeler, hasım olamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun takdir edilen kıymetine kanunî müddet 
içinde mahkemeye müracaatla itiraz edilmediği 
ve tapu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi yap
tırılmadığı halde, takdir edilen kıymetin ta
mamı millî bankalardan birine yatırılarak mak
buzu mahkemeye tevdi edilir ve mahkeme 8 gün 
zarfmda o gayrimenkulun belediye namma tes
cilini tapu dairesine tebliğ eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — 17 nci ve 18 nci maddelere 
tevfikan tapu sicilline şerh verilen ve belediye 
namma tapu dairelerince tescili yapılan gayri-
menkullerin tahliyelerini, başkaca hükme hacet 
kalmaksızın belediye icra dairesinden isteyebi
lir. 

İcra daireleri, gayrimenkul ellerinde bulu
nanlara bir tahliye emri tebliği suretile o gayri
menkulu tahliye ve teslim etmelerini bildirir. 
Bu müddet bitince gayrimenkul, usulü daire
sinde tahliye ve belediyeye teslim edilir. Bu 
yerler başkasına kiralı ise tahliye olunması se. 
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b e bile kiracı kiralayandan tazminat isteyemez. 

Mu. E. M. M. EDİB ERGİN (Mardin) — 
Bu maddenin ikinci fıkrasında; icra daireleri, 
gayrimenkul ellerinde bulunanlara bir tahliye 
emri tebliği suretile o gayrimenkulden sonra 
(15 gün zarfında) ibaresi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu «15 gün zarfmda» 
tabirinin ilâvesile reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Asliye mahkemesi kararları, 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, bu ka
nunda yazılı hükümlere muhalif hallerden dola
yı temyiz olunabilir. 

Temyize müracaat, istimlâk muamelesini dur
durmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — İstimlâk sebebile sokağm 
Veya umumî bahçenin veya meydan ve yeşil sa
hanın yüzüne çıkmakla veya her ne suretle 
olursa olsun sokağm yüzü artmakla yahud yü
zünde bulunduğu yollar genişlemekle kıymeti 
artan yerlerin, 8 nci maddede yazılı komisyon 
tarafından takdir edilecek olan eski krymetile 
yeni kıymeti arasmdaki farkm yarısı, şerefiye 
olarak bir de aya mahsus olmak ve beş senede 
ve beş taksitte tahsil edilmek üzere, belediye 
vergi ve resimlerinin tahsiline dair olan hü
kümlere göre istifa olunur. 

Katileşen şerefiye borçları, belediyelerin ta-
lebile duruşma yapılmaksızın mahkemece verile
cek karar ve yazılacak müzekkere üzerine tapu 
dairesince o gayrimenkulun sicilline şerh veri
lir. Bu suretle tapu sicilline şerh verilmiş olan 
gayrimenkulu satın alanlar, bu borcu ödemekle 
mükelleftirler. 

Kıymetin artması, bir kısmmm istimlâkinden 
ileri gelen gayrimenkullerden yukarıki fıkra-
muclbince aimması lâzım gelen şerefiyenin ta
mamı, istimlâk bedelinden mahsub edilir. 

Şerefiye mikdarlarma karşı gayrimenkul sa
hihlerinin mahkemeye müracaat hakları mah
fuzdur. 

RÜŞTÜ BEKÎT (Diyarbakır) — Bu madde, 
istimlâk dolayısile açılan yerlerdeki gayrimen-
kullerin iktisab edecekleri şereften dolayı bun
lardan aimması icab eden şerefiye esasın tesbit 
ediyor. Onun üzerinde diyeceğim bir şey yok
tur. Yalnız bu alâkadarlara nasıl tebliğ edile
cek, ne suretle tahakkuk edecektir. Buna dair 
bir şey yoktur. Yalnız maddenin son f jkrasmda 
alâkadarların itiraz hakkı mahfuzdur diyor. Fa
kat tebliğ nasıl yapılacaktır, mülk sahibi nasıl 
muttali olacaktır? Hangi makamlara müracaat 
edilerek bunu tashih edeceklerdir? Buna dair 
bir şey yoktur. Maddenin metnini kâfi görme
diğim için bu maddenin de encümene gitmesini 
teklif ediyorum. 

1Ö39 &:t 
MUVAKKAT E. ML M. EDİB ERGİN 

(Mardin) — Tarhedilecek olan şerefiye adeta 
istimlâk muamelesinin tâbi olduğu hükümler da
iresinde cereyan edeceği kanunun ruhunda oku
nuyor. Bu açık ve vazıh bir şekildir. Tarhda 
ve şerefiyede yapılan hesablara, şerefiye mikda-
nna; malı istimlâk olan kimesinin mahke
meye müracaat ederek itiraz etmek ve hakkım 
isbat etmek salâhiyeti dahi tanınmıştır. 

Şerefiye bedeline dahi itiraz, istimlâk bede
line yapılan itirazlar gibi aynen mahkemelere 
sevkedilir ve mahkemede rüyet ve takdir olu
nur. 

RÜŞTÜ BEKlT (Diyarbakır) — Bu izahat
larına göre takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — İstimlâk olunan yerlerde ya
pılması mukarrer olan inşaat ve tesisattan bele
diye vazgeçer ve muameleyi iptal ederse veya is
timlâk muamelesinin katğileşmesinden itibaren 
üç sene içinde belediyece birinci maddede yazılı 
istimlâk lüzumunu icab ettiren her hangi bir te
sisat yapılmayarak istimlâk olunan yer olduğu 
gibi bırakılırsa; sahihleri istimlâk bedelini iade 
ederek o yeri geri alabilirler. 

RECEB PEKER (Kütahya) —- Arkadaşlar, 
bu madde istimlâk edilen bir gayrimenkulun is
timlâkinden maksad olan inşaat, yeşil saha, yol 
gibi tesisatı yapmaksızın uzun müddet boş bı
rakılması halinde 3 sene ile tahdid edilen müd
det geçince aslî sahibine iadesine aid bir madde
dir. Ben bu gün mevcud olan istimlâk işlerine 
aid olan filî hah arzederek Hükümetten bir di
lekte bulunmak isterim. Benim bildiğim Istan-
bulda istimlâk maksadile mebdei müntehası belli 
olmayan bir zaman için bir çok istimlâk mua
meleleri yapılmış ve bu suretle vatandaşların 
mülkiyet ve mülklerine tasarruf hakları tahdid 
edilmiştir. 

Memnuniyetle vekil arkadaşımın encümen
deki ifadelerine müsteniden anlamış bulunuyo
rum ki bu neviden yapılmış olan muamelelerin 
hepsinin ibtali ve kanunun koyduğu çizgi dışın
da vatandaşın tasarruf hakkınm takyid edil 3-
miyeceği emirle, tamimle ve talimatla lâzr.n 
gelenlere bildirilmiştir. Esasen bu kanun da tu 
işleri gayet esaslı ve pratik bir icra çerçevesi 
içine aldığı için bundan sonra bu gibi hallerin 
vaki olmıyacağını kabul ediyorum. 

Yalnız mevcud olan vasiyette malı henüz 
filen kaledilmemiş olanlara aid takyidatm orta
dan kaldırılmış olması diğer bir vasiyetin acı
sını tehvin edecek mahiyette değildir. O da bir 
çok gayrimenkul sahihlerinin malları yalnız is
timlâke maruzdur, üzerinde hakkı tasarrufu 
yoktur, denmekle kalınmamış, buraları alınmış, 
kal edilerek yola, sahaya kalbedilmiş, fakat 
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'Teşkilâtı esasiyenin derpiş ettiği yolda değer 
bahası peşin verilmediği gibi uzun yıllar geç
tiği halde de sahiblerine ödenmemiştir. 

Bunlarm benim ittilâıma intikal eden yekû
nu İstanbula aid olarak 400 000 liradır. Bu 
400 000 lira, meselâ 200 000 liralık iki apartı-
man sahibine aid olması şeklinde de fena ol
makla beraber esasen Edirnekapı, Topkapı gi
bi fakir halkm bulunduğu imar yerlerine aid 
olduğu için bu işte alâkalı olan vatandaşların 
bir kaç yüzü bulması ve aile hesabile bir kaç 
bin nüfusu alâkadar etmesi daha ağır tesir ya
pıyor. Hükümetin bunların İstırabına mâni ola
cak acele imkânları arayıp bulmasını rica edi
yorum. 

istanbul şehrinin imarı için istimlâk işleri 
bundan sonra esaslı kaidelere bağlanırken ve 
yeni işlere milyonlar tahsis ederken öte taraf
tan vatandaşların bu halde bırakılması Hükü
mete karşı milletin esas olan sevgi ve bağlılı
ğını, manen olsun, pek az mikdar da olsun, mü
teessir edecek bir vaziyet arzeder. Bütün Tür
kiye zamanmda Devletin ihtiyacını tatmin ede
cek fedakârlığı yapmakta tereddüd etmez. Fa
kat bu fedakârlık faydası her kese şamil olan 
ümran işleri için mahdud bir halk tabakasına 
tahmil edilirse bu kısım halkm muztarib olma
ları bedihidir. Bu madde münasebetile muhte
rem Hükümetimizden ve Dahiliye vekilimizden 
ricam budur ki gerek bu mmtakada ve gerek 
diğer mmtakalarda - ki memleketin başka mm-
takalarında da îstanbuldaki gibi vaziyetler ol
duğunu haber alıyorum - filen malı alınıp kal, 
edilmiş ve imar maksadile istimlâk olunup ta 
bedelleri ödenmemiş olan emlâkin bedellerini' 
ödemek işinin kısa bir zamanda teminini ve 
haklı olan bu vatandaşların haklarının ihkakı 
için azamî gayret sarfedilmesini ve bundan im
tina edecek olan belediyeler üzerinde Devlet 
otoritesini kuvvetile bu vazifelerini ifaya sevk 
edilmelerini dilerim. (Alkışlar). 

DAHİLÎYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arkadaşlarım; Hükümetin istimlâk işlerin
de sizin koyduğunuz kanunların emrile kendi
sine meslek ittihaz ettiği esas, hiç kimsenin 
hakkmı en küçük bir derecede dahi ihlâl et
memek esasıdır. (Bravo sesleri). 

İstimlâkler amme hizmetlerini görmek için, 
ammenin menfaatleri uğrunda ihtiyar edilmiş 
fedakârlıklardır. Ammenin istifade edeceği 
şeylerin külfeti, ancak ondan müstefid olacak 
olan ammeye, mütesaviyen taksim edilir. Bu
nun haricinde muayyen bir vatandaşa amme 
menfaati külfetinin gayri mütenasib olarak ve
ya tamamen tahmilini biz bir geri fikir olarak 
telâkki ediyoruz ve bu yolda gitmemek azmin
deyiz. Bu suretle geçmişte yapılmış olan mua
meleleri de tashih etmek emelimizdir. Müm
kün olduğu kadar kısa bir zamanda, evvelce 
haksızlığa uğramış olan vatandaglarm hakla

rını da ihkak etmeğe çalışacağız ve Dundan 
sonrakine de müsaade etmiyeceğiz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan yapılacak istimlâk muamelesi, 10 ve İ l nci 
maddelerde yazılı tebligat ile cereyana başlar. 

Tebliğ tarihinden itibaren gayrimenkul sahi
binin, yerinde yeni inşaat vücude getirmek veya 
mevcud inşaatta esaslı değişiklikler yapmak 
hakları takyid edilir. Ancak bu takyidat tebliğ 
tarihinden itibaren bir seneden fazla devam 
edemez. 

Bu müddet içinde istimlâk muamelesi ikmal 
ve parası tediye edilmezse, gayrimenkul sahibi
nin mutlak tasarruf hakkı avdet eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar..'. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Bu kanun hükümleri Ankara 
İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk mua
meleleri hakkında dahi caridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Belediyelerce yapılacak is
timlâk hakkındaki 2497 numaralı kanun ilga 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen 9 ncu maddeyi yeniden hazırla
mıştır, okuyoruz: 

MADDE 9 — Kısmî istimlâklerde evvelâ 
gayrimenkulun tamammm hali hazır kıymeti 
takdir olunur. Bundan başka sahibi uhdesinde 
kalacak olan parçanın istimlâkten sonraki de
ğişiklik dolayısile taayyün eden kıymeti de ay
rıca takdir edilir. Bu kıymetin yansı, tamam 
kıymetten tenzil edildikten sonra geri kalacak 
mikdar, istimlâk edilecek yerin değer pahası sa
yılır. Geri kalan kısmın müstakbel kıymeti, ha
lihazır kıymetinden aşağı olduğu takdirde ara
daki fark da istimlâk bedeline ilâve olunur. 

BAŞKAN -— Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde katileşmemiş olan istimlâk işlerinde de 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 -
itibaren meridir. 

Bu, kanun neşri tarihinden 

- 1 8 9 -



BÂğkAtf — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Hey
eti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Dün tevzi edilen lâyihai kanuniyeyi buraya 
kadar müzakere ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Şimdi bu sabah tevzi edilen Hatay kanunları 
vardır. Müstaceliyeti malumunuzdur. Müsaade 
buyurursanız şimdi müzakere edelim. (Muva
fık sesleri). 

17 — Hatay halkının askerlik işlerine, Ha-
tayda vilâyet kuralı usma, ılatay vilâyetinde 
adli kanunlar in tatuL şekliuı ve ilâmların infaz 
tarzına Ve Iskendtrou umanının bütün tesisat ve 
vesaiti ile birlikte Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğüne devrine dair kanun lâyihaları ve 
Muvakkat encümen mazbataları (1/206) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakere teklifini 
kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 

Cumhuriyeti arasmda 23 haziran 1939 tarihin
de akdedilen anlaşmanın birinci maddesinde gös
terilen hudud tashihi neticesinde Türkiye millî 
hududu dahiline giren Hatay arazisi Türkiyeye 
ilhak edilmiştir. 

(Sürekli ve şiddetli alkışlar) 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen

ler ... ittifakla kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İsimleri bu kanuna bağlı 1 nu

maralı cedvelde yazılı kazalarla vilâyet merkezi
ni ve bu kazalara bağlı nahiyeleri ihtiva etmek 
ve merkezi Antakya olmak üzere Hatay vilâyeti 
kurulmuştur. 

Vilâyetin idarî taksimatı sınırları İcra Vekil
leri Heyetince tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dörtyol kazası Seyhan vilâye
tinden alınarak Hatay vilâyetine verilmiştir. 

islahiye kazasına bağlı Hassa nahiyesi, mer
kezi Hassa olmak üzere, kazaya çevrilmiş ve Ha
tay vilâyetine bağlanmıştır. Yeni ilhak edilen 
topraklardan bir nahiye halinde bu kazaya ve-
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rilecek köyler ve nahiyenin adı ve merkezi İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 201 sayûı basmayan zaptın somundadır. 

MADDE 4 — Vilâyet ve yeni kaza ve nahi
yeler memurlarmm derece, aded ve maaşları bu 
Kanuna bağlı (2) numaralı cedvelde gösterilmiş
tir. Bu cedveldeki kadrolar, aid oldukları ve
kâletlerin ve mülhak bütçeli dairelerin kadro
larına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna bağlı (3) numaralı 
cedvelde gösterilen müstahdemlerle nakil vası
taları kadroları aid oldukları vekâletlerle mül
hak bütçeli dairelerin 1939 malî yılı kadrolarına 
ilâve olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Muhtelif tertiblere tefrik şekli 
bağlı (4) numaralı cedvelde gösterildiği üzere 
umumî muvazeneye dahil dairelerin İUO9 malî 
yılı bütçelerine (2, 025 447) lira, Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü bütçesine (105 b24) 
lira, Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine 
(27 020) lira, Orman umum müdürlüğü bütçe
sine (18 950) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[4] NUMARALI CEDVEL 
F. Lira 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

125 Memurlar maaşı 5 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 4 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

134 Vilayetler mefruşat ve demirbaşı 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

135 Tenvir ve teshin 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

137 İcar bedeli 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

138 Daimî memuriyet harcırahı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği 
151 Memurlar maaşı 9 550 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
154 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 1 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
160 Vilayetler mefruşat ve demirbaşı 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
161 Tenvir ve teshin 125 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
162 Vilâyetler müteferrikası 125 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
163 İcar bedeli 400 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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164 

176 

179 

189 

192 

201 

280 

283 

311 

314 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

328 

329 

331 

334 

Lira 
Daimî memuriyet harcırahı 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
Memurlar maaşı 58 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî müstahdemler 25 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 1 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Defterdar, varidat müdürleri, 
kontrol ve mal memurlarmm tef
tiş ve devir harcırahı 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van yem bedeli 3 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 23 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî müstahdemler 3 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İcar bedeli, defatir ve evrakı mat
bua 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kimyahaneler makina, alât ve le
vazımı bedeli ve tamirleri masra
fı ve hariçte yaptırılacak tahlil 
ve kimyager ücreti ve nakliye, 
bendiye, iaşe, bakım ve koruma 
masrafı 11 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

77 200 

1 000 

2 500 

2 000 

1 000 

7 000 

7 500 

1 500 

1 000 

500 

F. 
337 

338 
342 
344 
349 
350 
351 

352 

359 

360 

362 

376 
379 
386 
387 

388 

389 

390 
391 
395 

396 

Tartı aletleri mubayaave tamir 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Maasatı umumiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Krrtasive 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îcar bedeli ve defatir ve matbu 
evrak 
BA.SKAN — Kabul edilmiştir. 
Mubayaa bedeli ve vesaitin işlet
me, tahlisiye ve nakliyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3303 sayılı kanun mucibince ve
rilecek yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harbive ve lise talebesi, erat ve 
muhafaza memurlarile deniz ve
saiti müstahdemlerinin melbusatı 
ve harbiye ve lise talebesile kıta 
kara ve deniz eratmm ve muha
faza memurlarmm teçhizatı, spor 
teçhizatı, baskül, kantar mubaya
ası ve tamiratı, iaşe, tenvir, tes
hin ve mahrukat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îcar bedeli ve defatir ve evra
kı matbua 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere v« mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 

10 000 

111 280 

14 450 

1 500 

500 
1 000 

8 500 

138 420 

8 400 

171 550 

67 250 

3 300 

1 000 

2 000 

950 

2 500 

1 850 

500 

800 

250 
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397 Posta ve telgraf Ücreti 4 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

399 Devir harcırahı ve yem bedeli 2 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Nüfus tahriri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
425 Memurlar maaşı 110 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
428 Vilâvetler müstahdemleri ücreti 5 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
433 Vilâeytler mefruşat ve demir

başı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

434 Vilâvetler levazımı 1 800 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

435 Vilâvetler müteferrikası 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

437 icar bedeli ve defatir ve evrakı 
matbua 2 500 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

438 Daimî memuriyet harcırahı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

441 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

442 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

447 Nakil vasıtaları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

448 Polis telefonlarmm tesis, tamir 
ve isletme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

449 Polis karakollarmm tamir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
461 Maasatı umumiye 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
463 Müstahdemler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
469 Vilâvetler mefruşat ve demirboşı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
470 Vilâvetler levazımı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
471 Vilâyetler müteferrikası 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
472 Mütenevvi masraflar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
473 Daimî memuriyet harcirahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
474 Mnuvakkat memuriyet harcirahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
479 Tayinat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

100 
6 000 

1 000 

4 500 

317 081 

1200 

3 000 

11 000 

1 500 

11 500 

5 000 

5 000 

248 670 

F. 

480 

482 

483 

486 

Melbusat ve muytabiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 
BAŞKAN — Kabul'edilmiştir. 
işletme tamir ve yedek malzeme 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
73 966 

5 000 

3 000 

1 000 

Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
542 Memurlar maaşı 27 700 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎP PEKEL (To-
kad) — Bu memurlar maaşı cedveline altı tane 
besinci dereceden birinci sınıf mütehassıs dokto
run maaşı konmamıştır. Bunun konulması lâzım
dır. Onun için fasıl (43 300} olacaktır. 

BAŞKAN — 542 nci faslı (43 300> lira ola
rak kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

R 
546 Vilâvetler müstahdemleri ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
553 Vilâvetler mefruşat ve demirbaşı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
554 Vilâvetler levazımı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
555 Vilâvetler müteferrikası 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
556 îcar bedeli 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
557 Daimî memuriyet harcTrahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
558 Muvakkat memurivet harcırahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
566 Trahom mücadele masrafı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
574 Seyyar küçük sıhhat memurları

na 1754 numaralı kanun muci
bince verilecek vem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

585 Muavene ve tedavi evleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
11 850 

2 710 

425 

160 

600 

2 000 

1 000 

11 500 

600 

5 025 

Adliye vekâleti 
592 Memurlar maaşı 87 950 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
595 Vilâvetler müstademleri ücreti 15 340 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
602 Vilâvetler mefruşat ve demirbaşı 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
605 îcar bedeli 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
611 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 398 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

615 Cürmü meşhuda gidecek adlî me
murların ve tabiblerin harcırahı, 
ehlivukuf ve ehlihibre ve sahid-
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618 

620 

632 

635 

637 

702 

713 

714 

715 

716 

718 

726 

756 

759 

770 

771 

796 

799 

806 

809 

lerin yol masrafları ve ücretleri 
ve müdavatı evveliye ve fethi me-
yit masrafları ve cürmün zahire 
ihracı için ihtiyarı lâzımgelen 
sair masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda dört lira kırk beş kuruş he-
sabile verilecek yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayinat ve tabib ve tedavi cüret
leri ve ilâç bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müdür ve muavin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
EAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
icar bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim, hendese ve fotoğraf ma
kineleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

îktısad vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler daimî müstahdemleri 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İcar bedeli ve melbusat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

712 

10 200 

40 200 

2 300 

3 100 

18 050 

500 
700 
200 

1 000 

1 500 

400 

4 100 

5 400 

1 000 

530 

4 450 

1 700 

1 400 

2 500 

F. Lira 
813 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masraflarile ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

825 Geceleri vazife gören liman me
murlarına verilecek ücret 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ticaret vekâleti 
831 Memurlar maaşı 3 450 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
834 Daimî müstahdemler 5 650 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
840 Tenvir ve teshin 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
841 Vilâyetler müteferrikası 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
842 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
843 icar bedeli 1 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
844 Daimî memuriyet harcırahı 1 920 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
848 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
866 Memurlar maaşı 24 100 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
877 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 1 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
878 Vilâyetler levazımı 1 950 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
880 icar bedeli 1 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
881 Daimî memuriyet harcırahı 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
882 Muvakkat memuriyet harcırahı 4 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

929 Müstahdemler ücreti 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

933 Mefruşat 2 400 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

934 Kırtasiye malzemesi 375 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

935 Müteferrika 145 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

937 Mütenevvi masraflar 5 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

938 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

939 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

944 Tayinat ve mahrukat ve tenvir 
ve teshin 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

~ 193 — 



î : 37 7-7-1939 C : 1 

954 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, ve telgraf umum müdürlüğü 

1 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 İcar bedeli, defatir ve matbu ev
rak ve melbusat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Bütçe kanununun 5 nci maddesi 
mucibince verilecek ücret ve 
yevmiye ve primler 
BAŞKAN — Kabul edilmibtir. 

20 Nakliyat, bendiye ve hurç, çanta 
ve çuval mubayaası bedeli ile, 
tamir masrafları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
23 Nakil vasıtaları masrafları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar umum müdürlüğü 

1 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Mütenevvi masraflar 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmibtir. 

18 Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmibtir. 

Lira 
1 520 

81 074 

3 000 

2 000 

1 500 

500 

7 200 

1 500 

1 000 

200 

5 650 

2 200 

7 260 

1 950 

100 

150 

200 

1 420 

500 

300 

150 

300 

50 

800 

F. 
19 

20 

21 

22 

30 

Vakıf akarlar vergi ve belediye 
resimleri ve yeniden almacak 
tapu senedleri harç ve masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayri muvazzaf azaları huzur 

BAŞKAN — Kabul edilmibtir. 
Tamirat ve inşaat 
BAŞKAN — Kabul edilmibtir. 
Cami ve mescidlerin hademe va
zifesi ve tahsisatı fevkalâdeleri, 
tenvir, teshin ve mefruşat (mu
bayaa, tamir) ve müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 500 

2 240 

100 

4 000 

6 000 

Orman umum müdürlüğü 
2 Müstahdemler ücreti 18 950 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Altıncı madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1939 malî yılı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti bütçesinin 585 nci faslın
da (Antakya ve İskenderon hastaneleri) unva-
nile yeniden açılan (12) nci maddeye (117 580) 
lira fevkalâde tahsisat konmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 3413 sayılı kanuna bağlı ced-
vele aşağıda yazılı kadrolar eklenmiştir : 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

Müdür 
Muavin 

50 
35 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 9 — 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (M) cedvelme (145) lira 
ücretli Antakya lisesi fıkrası ilâve edilmiştir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Maddede'« 145 
lira ücretli Antakya lisesi » diyor, bundan ne 
kasdedildiğini encümenden sormak istiyorum? 

MUVAKKAT E. M. M. GALlP PEKEL (To-
nad) — Antakya lisesine ücretli talebe almdığı 
zaman alınacak ücretleri bu madde ile tesbit et
miş oluyoruz. Asıl kanuna bağlı bir cedvel var
dır. Bu cedvelde liseler yazılıdır. Onun için bu 
kadar kayid kâfi geliyor. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Hatayda maari
fin ve kültürün takviyesi ve ilerlemesi için Ma
arif vekâleti ne düşünüyor? 
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MAARİF VEKİLİ HASAN ALÎ YÜCEL 

(İzmir) — Antakyada Fransızlardan satm aldı
ğımız iki bina vardır. Bu binalar teferrüatile 
ve levazrmatile bize geçmiş bulunuyor. Birisi 
erkek lisesi, diğeri de kız lisesidir. Bunlarda 
pansiyon açmak yani geceli, leyli talebe almak 
meselesi mevzubahs oldu. Biliyorsunuz bütçeye 
bağlı (M) cedvelinde mahallin rayicine göre 
leylî ücretleri tesbit ediliyor. Biz de Hataylı ar
kadaşlardan sorduk. Oranm rayicine göre 145 
lira tesbit ettik ve (M) cedveline koyduk. Bu
raya leyli taleb alınacaktır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — İleride Hatay 
vilâyetinin maarifini takviye etmek için Maarif 
vekaleti bir şey düşünüyorlar mı? 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLÎ YÜCEL 
(İzmir) — Diğer vilâyetlerimiz gibi Hatay maa
rifini de idare edeceğiz. Hatay vilâyetine hususî 
bir muamele bir idare tatbik edecek değiliz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hatay vilâyeti 3132 sayılı 
kanunun birinci maddesi şümulü dairesinde id-
hal edilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — İlhak tarihine 
kadar Hatay mevzuatına göre tahakkuk ettiril
miş veya 1 ikinci kânun 1940 tarihine kadar ta
hakkuk ettirilecek olan vergilerin tahsiline de
vam olunur. 

Bunlardan Varidat bütçesinde mukabili bu
lunmayanlar müteferrik hasılat faslına irad kay
dedilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — İlhak tarihinde 
Hatay arazisinde kazanç vergisine tâbi bir iş ve 
teşebbüsle iştigal edenlerin 2395 numaralı ka
zanç vergisi kanunile zeyil ve tadilleri ve 2415, 
2728, 2729 sayılı kanunlar ahkâmı mucibince 
mükellefiyetleri 1 ikinci künun 1940 tarihinden 
başlar. Ancak vergileri, tediye sırasında kesilen
ler hakkında bu kanunların hükümleri 1 eylül 
1939 tarihinden itibaren tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — İlhak tarihinde 
Hatayda mevcud sınaî müesseselerden 2430, 
2486 ve 2731 numaralı kanunlar mucibince alın
ması lâzım gelen muamele, buğdayı koruma ve 
istihlâk vereleri 1 kânunusani 1940 tarihine ka
dar alınmaz. 

2442 sayılı kanun mucibince alınması lâzım 
gelen elektrik istihlâk vergisi de 1 ikinci kânun 
1940 tarihine kadar alnıma*. 

BAŞKAN —- Mütalea var mı? Reyinize arze* 
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 2395 immâralf 
kanunun 30 ncu maddesinin birinci fıkrâsmdâ 
yazılı daire ve müesseseler haricindeki bilûmum 
hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde çalışan hiz
met erbabından bordroya tâbi olanların 2395, 
1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunlarla zeyil ve 
tadillerine göre mükellefiyetleri 1940 takvim 
yılı bidayetinden başlar. Ancak bu tarihten ev
velki aylara aid olub da tediyesi bu tarihten 
sonra yapılan maaş, ücret ve yevnüyeler4e» mejj* 
kür vergiler almmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arae-
diyorum. Kabul buyuranlar •. • Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Hatay Devleti 
tarafından 1 ikinci kânun 1938 tarihinden 31 
birinci kânun 1939 tarihinde kadar tahakkuk 
ettirilmiş olup ilhak tarihinde tahsil edilme^ 
miş bulunan vergi, resim ve harçlardan müs
kirat ve saydiye resimlerile tuz bedelleri v# 
millî emlâk satış bedelleri hariç olmak üzere 
diğerlerinin kayidleri terkin olunmuştur, 

BAŞKAN — Mütalea var nui Reyinize\-ş/m* 
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen,-
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Vilâyette husu
si idare teşkilâtı ikmal edilinceye kadar: 

A) Umumî meclis ve daimî encümen vakfe
leri vilâyet idare heyeti tarafından yapıta*, 

B) Muhasebei hususiye işleri Maliye teşki
lâtı tarafından görülür, Varidat, açılacak i4a-
rei hususiye emanet hesabına kayid ve mas
raflar hususî idare bütçesine göre bu hesab4an 
tediye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . , Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — A: Hatayda kâ
in bilûmum arazi, 2901 sayılı kanun hükmüne 
göre yeniden tahrir ve kıymetleri tahmin olu
nur. Bunlardan kadastrosu yapılmış olanların 
yalnız kıymetleri tahmin edilir, Bu iş için icab 
eden sarfiyatın 2901 ve 3161 saydı kanunlarla 
verilmiş olan tahsisattan yapılmasına ve sarfe-
dilen mikdarm 3586 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinde yazılı şekilde mahsub edilmesine Ma
liye vekâleti salahiyetlidir. 

B : Yeni bina ve arazi tahriri yapılıncaya 
kadar bina ve arazi vergilerine matrah ilhak 
tarihinde mevcud irad ve kıymetlerdir, Bu ver* 
giler, haziran 1940 tarihine kadar Hatay mevzu
atına göre tahakkuk ettirilip tahsil olunur. 1996 
sayılı kanun hükümleri bu tarihte tatbik mev
kiine konur, 

BAŞKAN — Mütalea var mi? Reyinize arz* 
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diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Hatay Hükû-
hıetinçe tahakkuk ettirilmiş bulunan yol vergi
sinin 1 kânunusani 1940 tarihine kadar tahsi
line devam olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler ..«.-Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — Hususî idarele
re aid diğer vergiler bu kanunun neşri tarihin
den itibaren tarh ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 10 — Belediyeler: 
A) 1 eylül 1939 da belediye kanununa göre 

yeni belediye meclisleri seçilecektir. Yeni ida
reler işe başlayıncaya kadar mevcud idareler 
belediye işlerini yürütürler. 

B) 1 ikinci kânun 1940 tarihine kadar mev
cud bütçelerin tatbikma ve Hatay kanunlarına 
göre tahakkuk ettirilen belediye resim ve ver
gilerinin tahsiline devam olunur. Bu tarihten 
itibaren belediye kanunu hükümlerine göre 
yeni meclis tarafından yapılacak beş aylık büt
çe tatbik ve belediye mevzuatına göre yeni ver
gi ve resimler tarh ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 11 — 1939 eylül ayı 
içinde yeni ilhak edilen bütün köyledrde, köy 
kanunu hükümlerine göre, muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçilecektir. Yeni seçimin sonuna kadar 
mevcud köy idareleri vazifelerine devam eder
ler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 12 — Hatay vilâyeti
nin teşekkülü dolayısile hiyar hakkını Suriye ve 
Lübnan lehine istimal etmeyen ve Hatayda ika
met eden mütekaid, eytam ve eramil hakkında 
tatbik edilecek esaslar ve bunların mükteseb 
hakları hususî bir kanunla ayrıca tesbit edilin
ceye kadar halen almakta oldukları istihkakla
rının aynen tediyesine devam olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Encümenin, 13 ncü muvakkat madde olarak 
teklif ettiği metni okutuyorum: 

MUVAKKAT MADDE 13 — 3658 sayılı ka
nunla tasdik olunan anlaşmaya müzeyyel pro
tokolün 2 nci maddesine göre verilecek para

ları, 1939 malî yılı düyunu umumiye bütçesin
de (3658 sayılı kanun mucibince yapılacak te-
diyat) adile yeniden açılan 273 ncü fasla tah
sisat kaydetmek suretile tediyeye Maliye ve
kili mezundur. 

Bu suretle yapılacak tediyat hesabı katği-
lerde gösterilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir.» 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Lâyihaya rey vermeyen yar mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. Âra neticesini arze
diyorum. 

Hatay vilâyeti kurulmasına dair olan ka
nun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretile 
(281) zat rey vermiştir. Kanun (281) reyle 
kabul edilmiştir. 

Hatay halkının askerlik işleri hakkındaki 
kanun lâyihasına geçiyoruz. 

Bu lâyihanın müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmiştir. 

Hatay halkının askerlik işleri hakkında kanun 
MADDE 1 — Hatay halkından 1332 ve daha 

evvelki doğumlular ihtiyata geçirilir. 1333, 
1334 ve 1335 doğumluların yoklamaları ve as
kerlik muameleleri 1 ikinci kânun 1940 da baş
lar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re-
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hatay jandarma ve polis hiz
metlerinde bulunan 1333 ve daha sonraki do
ğumluların hizmetleri muvazzaflıklarından sa
yılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.., Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 332 ve daha evvelki doğumlu-
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İardan yedek subayı yetişme şartlarını haiz I 
olanlar arzu ettikleri takdirde 1076 sayılı ka
nunun hükmüne tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Türk ordusunda muvazzaf ve
ya yedek subay olarak hizmet etmiş olanlar 
yedek subayı olarak kaydedilirler. 

BAŞKAN •— Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 -— Evvelce Türk tabiiyetinde bu
lunanlar bu kayidlere tâbi değildirler. Ancak, 
1940 yılı sonuna kadar askerlik şubelerine mü
racaat ederek Hataya gittiklerini tevsik eden 
yoklama kaçağı ve bakayanın ve yoklamalarını 
yaptırmamış olan yedek subayların cezalan ve 
bedeli nakdî verip te vaktinde talim için gelme
miş olanların fazla hizmetleri affolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay vilâyetinde Adlî kanunlarm tatbik 
şekline ve ilâmların infazma dair kanun lâyiha
sının müzakeresine geçiyoruz. 

Bu lâyihanın da müstacelen müzakeresi tek
lif edilmiştir. Müstacelen müzakeresini kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Hatay vilâyetinde adlî kanunlarm tatbik şek
line ve ilâmların infazı tarzma dair kanun 
MADDE 1 — îlhakm meriyete girdiği ta-

rihden evvelki hâdiselerin hukukî neticeleri vu
kuu tarihlerinde Hatâyda meri olan kanunlara 
tâbi kalırlar. Bu hususta Kanunu medeninin su
reti meriyeti ve şekli tatbiki hakkındaki 864 
numaralı kanunun 1 ile 42 nci maddeleri ve ti
carî mesailde Ticaret kanununun sureti tatbiki 
hakkındaki 866 numaralı kanun hükümleri kı
yas yolile tatbik olunur. | 
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I BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Îlhakm meriyet kesbettiği ta

rihe kadar Hatayda meri kanunlara göre yapıl
mış olan muameleler muteberdir. O tarihden son
raki muamelelere, kaldıkları noktadan itibaren, 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen* 
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hatay Devletinin teşekkülün
den evvel sadır olmuş ve Fransa Devletine iza
feten verilmiş olan hukuk ve ticaret davâlarma 
mütedair kesin katiyet etmiş ilâmlar hakkmda 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 357 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. Bu maddeye gö
re verilecek tenfiz kararında mezkûr kanunun 
bu hususa mütedair vazeylediği diğer şartlar 
aranmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 —• Hatay Devletinin teşekkülün
den evvel sadır olmuş ve Fransa Devletine iza
feten verilmiş olan hukuk ve ticaret davâlarma 
mütedair henüz kesbi katiyet etmemiş karar
lar alâkalıların talebi üzerine Ankarada Temyiz 
mahkemesi tarafmdan tedkik olunur. Temyiz 
mahkemesi bunları hâdiselerin cereyan ettiği za
manda meri kanunlara tevfikan tedkik ile ka
rara bağlar. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hatay Devletinin teşekkülün
den sonra hukuk ve ticaret davâlarma dair sa
dır olan kesbi katiyet etmiş ilâmlar doğrudan 
doğruya kabili icradır. Hatay mmtakası hari
cindeki bir gayrimenkule veya Türk tebaasın
dan birine taallûk eden ilâmlar resen Temyiz 
mahkemesi tedkikatmdan geçmedikçe icra olu
namaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hatay devletinin teşekkülün* 
den sonra hukuk ve ticaret davalarına dair sa
dır olan henüz katiyet kesbetmemiş bulunan 
hüküm ve kararlardan aleyhlerine kanun yolu
na müracaat edilenler temyizen tedkik olunur 

Temyiz edilmemiş bulunanlar Hukuk usulü 
muhakemleri kanununa göre temyiz edilebilir. 
Temyiz mahkemesi hâdiseleri idare eden kanun
lara göre tedkik eder. 

İlhak tarihinden evvel tebliğ olunan hüküm 
ve kararlar aleyhine kanun yoluna müracaat 
müddeti ilhak tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
I ler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — İlhakm meriyete girdiği sırada 

görülmekte olan davalarla tahkikat ve icra if
lâs işlerinde ilhak tarihinden sonra yapılacak 
muameleler için 2503 sayılr Adliye harç tarifesi 
kanunu hükümlerine tevfikan harç almır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... IBtmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — tcra ve iflâs işlerinde ilhak ta
rihinden sonra yapılacak muameleler 2004 sa
yılı tcra ve iflâs kanunu hükümlerine tâbi olur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... lEtmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — îlhak tarihinden evvel Hatay-
da meri kanunlara göre avukatlık veya dava ve
killiği ruhsatnamesini istihsal etmiş olanlarla 
mevcud kanunlara göre avukatlık yapmak hak
kını haiz bulunanlar ve noter olarak vazife gö
renler avukatlık ve noterlik yapmakta devam 
ederler. Bunlar hakkmda 3499 sayılı Avukatlık 
ve 3456 sayılı Noter kanununun sair hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hatay Millet Meclisinin te-
teşekkülünün tarihi olan 2 - IX - 1938 tarihine 
kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı maznun ve
ya mahkum olanlar affedilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hatay Devletinin teşekkü
lünden sonra işlenmiş suçlardan dolayı derdest 
bulunan ceza davaları hakkmda cereyan eden 
muhakeme ve muameleler ve katğileşmemiş 
olan hüküm ve kararlar muteber olub bu
lundukları noktadan itibaren Türkiye Cumhuri
yeti kanunları hükümleri dairesinde icra edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiy en
ler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hatay Devletinin teşekkülün
den sonra işlenen suçlar hakkında katğileşen 
hüküm ve kararlar da muteberdir. Bunların 

* tatbik ve infazında eski kanunlara nazaran 
mükteseb haklar mahfuz olduğu gibi Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının lehde olan hükümle
ri de nazara almır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun iörasma Adliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler .... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Lâyiha kabul edilmiştir. 

— îskenderon limanının Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğüne ve Payas - îskenderon 
demiryolunun, Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğüne devri hakkındaki 
kanun lâyihalarım müzakere edeceğiz. 

Bu lâyihanm da müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Müsta
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddeleer geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

îskenderon limamnm Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğüne ve Payas - îskenderon de
miryolunun Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğüne devri hakkında 

kanun 
MADDE 1 — îskenderon limanı, mevcud bü

tün liman tesisat ve vesaitile Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğüne ve Payas - îskende
ron arasındaki demiryolu, Devlet demiryolları 
ve limanlan işletme umum müdürlüğüne devre
dilir ve bu müdürlükler tarafından işletilir. Li
man ve demiryolları işletmelerini müştereken 
alâkalandıran tesisatlar ve vasıtaları bu iki ida
re arasmda taksime Münakalât vekili salâhiyet-
tardır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Münakalât vekili memurdur. 

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

TAYFUR SÖKMEN (Antalya) — (Alkış
lar) Büyük Türk milletinin özü ve o büyük 
varlığm hakiki mümessili olan aziz arkadaş
larım, 

Hataym yirmi senelik millî mücadele tarihi
ni şanla, şerefle, zaferle kapayan anlaşmayı 
bir kaç gün evvel tasdik buyurmuştunuz. Bu 
gün de Hataym bir vilâyet olarak idare edil
mesini temin edecek teşkilât kanununu tasdik 
buyurdunuz. Alman tarihî kararlar dolayisile 
yüksek huzurunuza Hataylrlarm minnet ve şük
ran hislerini arzetmek için çıktım. Yaşasın, var 
olsun aziz arkadaşlar. (Alkışlar). Teşekkülü 
anmdan bu güne kadar tarihini zaferle mesud 
ve cihan şümul kararlarla süsleyen Büyük Mec
lisi ve onun muhterem azalarını saygı ile kut
lularım. (Alkışlar) Bu büyük varide her zaman 
bahtiyardır ve daima bahtiyar kalacaktır. 
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Aziz arkadaşlarım, 
Mütarekenin acı ve karanlık günlerinin do

ğurduğu bazı zaruretlerle ayrılmış olan bir 
yurd parçasının tekrar Anavatana bağlanması 
her Türkün kalbinde büyük bir sevinç ve he
yecan doğurmuştur. Hatayın aziz vatanımızın 
mukaddes sinesinden ne vakit ve ne suretle 
ayrıldığını, geçmiş olan 20 senelik acı ve kor
kunç plânçosunu ve hâdisatm ne gibi şartlar 
altmda cereyan ettiğini anlatarak değerli vak
tinizi alacak değilim. Bunlar hepinizin çok ya
kından malûmudur. 

Aziz arkadaşlar, mazinin kara günlerinin 
biriktirdiği korkunç bulutlar, sıkıcı ve müziç 
kâbuslar büyüklerimizin bükülmez ve nurlu 
ellerile silindi ve dağıdıldı. Ebedî bir sabah 
içinde sevinç ve heyecanla Hatay bugünde bay
ram yapmaktadır. 

Saym arkadaşlarım, her Türk gibi Hataylı 
Türk kardeşlerimizin de bir gün gelib müstevli
lerin zulmünden, esaretinden kurtulacağına 
inanmıştı. Çünkü Türkle istiklâl ve hürriyet 
mefhumları daima beraber ve yanyanadır. (Al
kışlar) . Diyebilirim ki, istiklâl ve hürriyet mef
humu Türkle doğmuş, Türkle yaşayacaktır. 
(Alkışlar). Bu Büyük millet bütün dünyaya bü
yük dersleri vermiştir. Eğer her hangi bir mil
let hürriyet ve istiklâlini kaybetmek betbaht-
lığma uğrarsa Türkün şerefli tarihini okusun 
(Alkışlar). 

îşte aziz arkadaşlarım, bu inanış bugünkü 
mesud neticenin doğuşudur. Arkadaşlar, Hatay 
hiç bir kuvvet ve kudretin değiştirmeğe mukte
dir olamryacağı Anavatan hududlannm cenu
bunda vefakâr, sadık bir bekçidir. Aziz arka
daşlar; bu Yüce Meclisin bu mukaddes dava 
uğrunda her zaman ve her vesile ile göstermiş 
olduğu hassasiyet ve yüksek alâka karşısında 
Hataylıların sonsuz şükranlarını tekrar arze
derim. 

Sözlerime nihayet verirken bu millî davanm 
yapıcısı Ebedî Şef Büyük Atatürkün manevî 
huzurunda eğilirken bu mukaddes davayı ta

hakkuk ettiren Millî Şef kahraman înönüne 
lâyezal şükran ve tazimlerimi arzederim. Yine 
bu aziz davayı yılmaz bir azm ile takib den sa
yın Refik saydam kabinesine ve yılmaz çelik 
Türk ordusuna da saygı ve minnetdarlıklarımı 
arzederim. Yaşasm ve var olsun Türk milleti. 

Hatay mübarek olsun. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar) . 

BAŞKAN — tskenderon limanının bütün te
sisat ve vesaiti ile birlikte Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğüne devrine dair olan 
kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Amasra dalgakıranı tamiri ve inşası için ge

lecek yıllara geçici teahhüd icrası hakkındaki 
[kanun lâyihasına, kabul etmek suretile (274) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (274) 
reyle kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair tesisat»' 
teçhizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hak
kındaki kanun lâyihasına kabul etmek suretile 
(294) zat rey vermiştir. Kanun (294) reyle ka
bul edilmiştir 

Devlet havayolları umum müdürlüğü ihtiya
cı için telsiz cihazı ve tayyare yedek malzemesi 
ve saire mubayaası hakkındaki kanun lâyihasına 
(283) zat rey Vermiştir. Kanun (283) reyle ka
bul edilmiştir. 

Sümerbank sermayesine 19 500 000 lira ilâ
vesine dair 2262 sayılı kanunda bazı değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası için (284) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (284) reyle 
mevcudun ittifakile kabul olunmuştur. 

Başka işimiz yoktur. Tensib buyurursanız, ya
rın saat 10 da içtima edelim (Muvafık sesleri). 

Yarm saat 10 da toplanmak üzere celseyi ka 
pıyorum. 

Kapanma sati : 17,08 
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Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 424 

Reye iştirak edenler : 281 
Kabul edenler : 281 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 141 
Münhaller ; 2 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğhı 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Yahya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Ol. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Glib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi ölücün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü BeMt 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırait 
iskender Artun 

Salih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Münir Akkayaı 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
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Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabefcir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaü 

İzmir 
Benal Aranan 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Raihmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
^Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğüz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kizıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü AçıksÖz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıöğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüolü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Haindi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıplan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit. Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
E mrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yajşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Dûzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza- Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
llamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Hke 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kftmalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed AliYörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkrn 
Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinoh 
Cemil Atay 
Hulusi Onlçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi , 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arva-s 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn îçÖz 
Ziya Arkant 
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Zonguldak 
Halil Türkmun 

Afyon Karahisar 
Ali Çetjukaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
ismail Hakkı Muıneu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirci (M.) 
Falilı Rıi'kı Atay 
İsmet İnönü (Rş. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Claiib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy (M.) 
Türkân Örs 

Ay dm 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Ks. Y.) 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Osman Niyazi Bureu 

Büecik 
Salih Bosok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Saıda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çlaanb®! 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (Y.) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

t : 3? 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 

İbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çanakkale 

Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid' Yalçın 
Mustafa Abdülhaük 
Renda (Başfean) 

Çorujt, 
Atıf T üzün 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Nccib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan (M.) 

Elâzığ 
r\ıad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Sanüh lltcr 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuser 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Akstt 

Girer&un 
Fikret Atlı 
Gl. îlısan Sökmen 
İsmail Sahuncn 
Talât Onay 

Gümüşme 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Uek 
Ahmed Ovaeık 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdanitfr 

îstanhtd 
Abidin Di^vör 

Ahmed Hamdi Deniz-
mcn 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 

hnıir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Mauiüşe: 
Hasan Ali Yücel (V.> 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (¥.) 

Kars 
Fuad Köp#ülit 
Zihni Orhan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

' Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 

|l Şinasi Bavda 
Rifat Vapdar 

Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çioay 

Manisa 
Asım Tünıer 
Dr. Saim Uzel (1. A,) 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Hüsnü Yaman 
Refik lnee 

M araş 
Memed Erte» 
Ziya Kayran 

Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Alpa ya 
(t A.) 
Muhittin Birgen 

Muğtet 
Dr. Hüseyin Avni Er-
can (M.) 
Hüsnü Kitabeı • 
Yunus Nadi 

Mus 
Şükrü Ataman 

Cavid Ofcal 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik S#yla; 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tep«yffaıı (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan5 Tökgoz 
Hamdi Şaarlan (M.> 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı TaTeaaî 

Dr. Saim Ali Düemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 

Stykan 
Hilmi Uran 
Şems» îşeeö (M.) 
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Sürâ 
Ali Rıza Ese» 
Hulki Aydın {M.) 

Sinob 
Cemal Miş 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
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Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırn Day 
Süleyman Sır*ı dedik 

Tunceli 
Samj Erkınan 

Ur/o 
Memed Emin Yurdakul 

Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner <{ML) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Sami îşbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Yozgad 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 

» e « 

Amasrada 4a%akıran tamir ve infası için gelecek yıllara geçici taafahüd icrası hakkın
daki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afpon Kmralmm* 
Berç Türker 
Cemal A&çm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya \ 
Esa<l Ura s 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bayttn 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz Ökmen 
Rıfat Araz 
Şakir KIMICI 

Antalya 
Cezmi Ercin 
ü r . Cemal lunca 
Dr. Münk* Soykam 
Rasih Kaplan 

An ı adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 274 

Kabai «denler ; 274 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler o 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 2 

/ Kah id edenler j 
Ayûm 

Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nnzmi Topeoglu 
Nuri Geklepe 

Bahkemr 
Fahrettin Tkitoğlu 
Feyzi ̂ ©ssener 
Iiay^ettin Kadran 
Hilmi Şcremetli ; 
Memed Emir i 
Muzaff er Akpınar | 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sessai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis S»n*r 

Bingöl 
Feridun Fikri 
NeemeefâİB Sahir 

Be#» 
Cemü $zçağ%r 

Dr. Zihni ÜAggn 
Emin Yerlifeaya 
Lûtf i Garen 

Hurdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Neesai Dînmen 
Memed Sanlı 

İHrm 
Atıf Akgüç 
Dr. Gteitb Kahraman 
Dr. Refik G4if>K; 
Dr. Sadi Konul* 
Fatin Güvenden 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçekeıi 
Nev«âd'Ayas \ 

Çanakkale i 
Hilmi Ergenemi 
Rusuhi Bulayırlı 

^ankm 
Dr. AMf Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 

Ziya Esen 
Çoruh 

Atıf Tftzün 
Mazhar Mffid. Kansvt 

•Ç&rmn 
Dr. Mustafa Cantekisı 
Byüb Sabri Akgcîl 
İsmail l\oma;l Alpşar 
Münir Çatgıl 
Nuri K,a?yaa/l'p 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslam Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Asisi Ttüçüko 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

fHyarba-ktr 
Cah& Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
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Gl. Kiazrm Sevüktekiıı 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmcd Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Afralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Salih Başptaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl- Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçaik 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. thşan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Hakkâri 

İzzet Ulvi Aukurd 
İçel 

Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsa'l 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Güv3a 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Haeer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz, 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama'ç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
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Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhan ettin Denkeı 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Receb Poker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Mutta! ib öker 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina-n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Hulusi Oruçoğlu 
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Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Nazmi Trak 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Ziya Ark ant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt" 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
thsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy (M.) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı (M.) 
İsmail Hakla Uzunçarşıb 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Salih Bozok (M.) 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (H.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Ba'ha Pars 
Refet Canrtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 
(M.) 

Elâzığ 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dundu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Ere! (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 

Halil Menteşe • 
Hasan Ali Yücel 
(V.) 
Kâmil Dursun 
Malımud Esad Bozkurd 
Memed Aldcmir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuald Umay 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytugan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 

Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin1 " 
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Kvtâhya 

Alâettin TirMoğhı 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha ©elilbuşı 
Hüseyin 'Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 
Mustafa Bacak 
Sadrı fifffceın 
Vedlt ©zfcfoara 

Malatya 
Mahmud Medim Za%eı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdöglu (M.) 
Hüsnü Yaman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Taşar $zey 

Maretş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Irfam F*rid Alpaya (Î.Â.) 
Muhittin Birden 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni firmn 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğdfo 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Feri d Talay 
Halid Mengi (M.) 
11 azim Tepeyran (M.) 

Ordu j 
Ahmed İhsan Tokgöz I 
Hamdi Şarlan (M.) j 
Hüseyin Ekşi I 
Selim Srrn Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

8amswn 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Şemsa Işçen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
Naki Bekin en 

Binob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Eseribei 
Necmettin Sadak i 
Remzi (Çiner (M.) j 

Tekirdağ j 
Cemil Uybadın j 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatiı 

Tokad 
GalibPekel 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Süjeymun Sırrı Gedik 

TunoeU 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Veled Mradak 

Zongmlduk 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 

Devlet 4ej»ıy&lları işletme umum nıMürlüğü ihtiyacı içm yenft ^emMer inşası ve sair vesait 
teefeizat, »malzeme, alât ve edeva?t mubayaası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 
A » adedi : 424 

Reye iştirak edenler : 295 
Kabul «edenler : 295 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler o 

Reye iştirak etmeyenler : 127 
Mftnhaller : 2 

Af yen Karahi&ar 
Berç Türker 
Cemal Akçoı 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Halid Bayrrit 
thsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Naik Aktan 

Ahmed UJas 
Arif BaytMi 
Belkis Baykan 
Fevzi Baldıal 
Mümtaz ökmen, 

/ Kabul edenler ] 
Rifat Araz 
Şakir Knıacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz .Kaynak 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri *Gök1ıef)te 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
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Hayrettin Karan 
Hilmi Şcremetli 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burca 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni ülgen 
Emin Yerlikaya 
I Ait fi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Ahdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çavuh 
Ali Rıza. Erem 
Atıf Tözün 
Maahar Müf id. Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyifo Sab*i Akgöl 
İsmail Kettal Alpsar 
Münir Çağıl 
Süleyman Kös&ekçioğlu 
Şakir Baran 
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Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirm 
Or. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıro&u 

Erzinton 
Abdülhak Frra* 
iskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Al tuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat Özdaaıar 
tzzet Arakan 
Osman Işra 

Gazianfeb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mev 
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
NUEİ Pazarbaf 
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Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin inankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

işporta* 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsaü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarha» 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin GÖvsa 
Sadettin Urax 
Salâh Ciraeoz 
Şükrü ÂK ögei 
Ziya Karamussal 

Benal Anman 
Nazmi İlker 
Rahmi Köke» 
Reşad Miraaroğîu 
Sadettin Epikm*» 
Şehimc Yunus 

Kars 
Esad özögua? 
Gl. Mahittin AkyüE 

Hüsrev Kızıkloğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer. Dicle 
Hilmi Çorak 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkaa 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kakç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğltt 
Reşid özsoy 
Sadettin Sarim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettinı D«nker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
tzzet Özkan» 
Memed Sfeyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Ragpb Akça 
Salâh Yarp 

Ali Rıza Türel 
Dr. Osmaı» Ştvki Ulu
dağ' 
Galip OiiltekİB 
GL Ali Fuad Cebeaoy 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
VehM Bllgiır 
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Kütahya 
lteceb Peker 
Vecjit Uzgoren 

, Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pejıtaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bâyur 
Hüsnü Yaman 
Kani JCaraosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Resi d Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten v 

Muğla 
Cemal Jlaranmğla 
Hüsnü Kitabeı 

1 : 37 7-7-
Sadullah Güney 

Muş . 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
ismail ÇJamaş 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakı 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
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İbrahim Mete 
ismail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirag 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztra'k 
Nazmi Trak 

Tokad. 
Cemal Kovalı 
Galib Peke! 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Peke] 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem. Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahism 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar ÇeıJçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 

ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy (M.) 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevreıı 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs, V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 
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Nuri Kayaalp 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Diyarbakır 

Zeki Mesud Alsan (M.) 
Erzincan 

Aziz Samih îlter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazîanteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziyaı Zarbun 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Brel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 

îzmi>r 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

I : 37 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fua"d Umay 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemal ettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 

Ko.ıya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilba^ı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
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Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çraay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Osman Ercin 
Refik înce 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (1 
A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid OM 
Halid Meiıgi (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Eksi 
Selim Sim Tarcan 

Rize 
Fuad Srrmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami İşbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 
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Devlet havayolları umum müdürlüğü ihtiyacı işin telsiz cihazı ve tayyare yedek malzemesi 

ve saire mubayaası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

A n adedi : 424 
R«ye iştirak edenler : 283 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 139 
Münhaller : 2 

/ Kdbiü edenler ] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytnı 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Erci 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmı Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni tîlg*n 
Emin Yerlikaya 
Lûtfî Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
MenwJ Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çanktn 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 

Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraH; 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
îzzet Arakan 
Osman Işm 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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İîasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Ferid Gelâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rara Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Haoer Dicle 
Hüsnü Açıkgöz 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

İ : ât M-198S Ö : İ 
ri | Kani Karaoanan 

Kâzım Kami Duru Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reçid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akfp 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalih öker 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 

Kenan ürer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Manaur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Cemal Karamuğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılzeoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemallettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Ftrat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
men 
Zühtü Durukan 

Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Ali§ 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoglu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürieyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Güaaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saîb Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Üigen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
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Sırrı îçoz 
Ziya Arkant 

t :37 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

*4-İ939 Ö : 1 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Kıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Gaiib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy (M.) 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Ql Naci Tmaz (V.) 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
lîoşad İ^ILTİ 3/iütükin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Zeki Mesud Alsan (M.) 

Elâzığ 
Fuad Ağrak (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aidemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevf ik Aslan 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettiıı Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 

Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 
Sadri Erteni 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. A.) 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
HalidMengi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırn Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
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Mvas 

Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

GL Srtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 

mmm 

Sümerbank sermayesine 19 500 000 lira ilâvesine ve 2262 sayılı kanunda bazı değişiklik ya
pılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere, Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Azı ı adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 284 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 138 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçd 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayrrlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
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 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali Öngören 
Gl. Kianm Sevüktekin 
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küstü JBskit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tifrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kalıtakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırafc 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istâmat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Tşyn 

Ga&ianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Aamı Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Afekaya 
Nafi Attif Kansu 

Oumüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

. Şevket Erdoğan 
.Hakkâri 

izzet Ulvi Aykurd 
îçel 

Ahmed Ovacık 

Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarharo 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaü 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Resid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Haindi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akım 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr, Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Ragıb Akça/ 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Galib GülteMn 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütnhya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâe. 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Rıdvan Nafiz JEdguer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kdıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Seltnen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
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Sinob 

Cemal AKş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç. 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Halil Nİhad Boztepe 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

7ozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 
Sırn îçöz 

Zonguldak 
H*m Türkmen 
]j . .an Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Haydar Çerçel 
Ağrt 

ihsan Tav 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy (M.) 
Türkân örs 

Aydm 
Dr. Hulusi Alataş 
V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Tevfik Temelli (Hasta) 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz (V.) 
Muhittin Baba Pars 
Ref et Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zeki Mesul Alsan (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 

Giresun 
Gl. İhsan SSkmen 
Talât Onay 

Gûmuşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Ref et Bele (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 

Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esald Bozkurd 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
OrgL Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Okay 
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Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Maümrad Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Kenan Örer 
Osman Brçin 

Maraş 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
di.) 

Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er-
can (M.) 
SadulMı Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya MarmaTalı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan (Mezun) 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 

C : 1 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 
Şemsettin Günaltay (Rs. 
V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad, 
Galib Pekel 

Gl. Sıtkı Üke 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırn Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Memed Emin Yurdakul 
Sami îşıbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Tozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 
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S.Sayısı: |55 
Birinci kânun 1938: şubat 1939 aylarına aid raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat ̂ Riyaseti tezkeresi ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (3/77) 

*. o. 
Divanı muhasebat 24 - IV - İ939 
Sayı, U. 147443 . _ 

H. U20 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanunu hükmüne tevfikan Divanı muhasebatça üç ayda bir Büyük Millet 
Meclisine sunulması icab eden kânunuevel 1938 - şubat 1939 üç aylık müddete aid ve 25 fıkradan iba
ret raporun, bu müddete müteallik ve takdimi mutat eedvellerle birlikte ilişik olarak sunulduğunu 
derin sayalarımla A**ey]kerim. 

D. M. Reisi 
$. Oran 
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Divanı muhasebatın mütaleası 

1 — Eski Balıkesir mebusu inhisarlar umum 
müdürlüğünde vekâlet murakıbı Haydar tara
fından verilen ve 3028 numaralı kanuna göre ta
hakkuk ettirilen tazminata aid mütekaidin şu
besinden yapılmış olan muamelenin ikinci dai
rece kabul edilmeyip esbabı red olarak büyük 
harbden evvel uhdesinde memuriyet olmayıp 
mezkûr harbde ihtiyat zabiti olarak talimgahtan 
yetişmiş olduğu ve bu harbden terhisinden Bü
yük Millet Meclisine iltihak ettiği tarihe kadar 
da yine uhdesinde memuriyet bulunmadığı ve 
mecburî olan ihtiyat zabitliğinin 2941 numaralı 
kanunun aradığı meslekî memuriyet kaydına 
uygun olmadığı ve mebusluk müddeti nazarı 
itibare alınmıyarak yalnız talimgah müddeti 
ile terhisine kadar zabitlikte geçen müddete 
göre tazminat itası lâzım geleceği beyan olun
makta ise de talimgahtan yetişen subayların te-
kaüdlerinde müddeti hizmetleri talimgaha duhul 
tarihinden hesab edildiği gibi Harbiye okulundan 
çıkarak subay iken mebus olanlardan tekaüd edi
lenlerin mebusluk müddetleri kabul edilmekte 
olmasına binaen verilecek tazminatın ihtiyat za
bitliği ile mebusluk müddetinin mecmuuna 
göre hesab edilmesi talebine dair olan 12-IX-1938 
tarihli dilekçesi ile Millî Müdafaa vekâletinin 
ikinci daire kararına iştirak edilmekte olduğu
nu bildiren tezkeresi okundu. 

Mütaleasma müracaat edilen Müddeiumumi 
Enver Arkun ikinci daire kararının tadiline 
mahal olmadığı reyinde bulunarak icabı müzake
re olundu. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 
Esa\s No. 3/77 
Karar No. 19 

28 -VI - 1939 
Yüce Reisliğe 

Kânunuevvel 1938 - şubat 1939 aylarına aid 
olub Divanı muhasebat reisliğinin 24 - IV - 1939 
tarihli ve 147443/1120 sayılı tezkeresile gönde
rilmiş ve Encümenimize havale edilmiş bulunan 
üç aylık rapor Divanı muhasebat reisinin huzu-
rile tedkik olundu. Raporun fıkralarına mütena
zır olarak ittihaz olunan kararlar aşağıya yazıl
mış ve umumî Heyete arzedilmek üzere sunul
muştur. 

1 — 2941 numaralı kanunun 'birinci madde
sinin A bendinde (mesleki memuriyet olub me
busluğa seçilenlerden gerek mebus olmazdan evvel 
gerek mebusluğu sırasında tekaüd müddetini 
dolduranlara) denilmekte olduğuna göre mebus
lukta geçen müddetin tekaüd müddetine idhali 
lâzımgelmekte ise de bu müddetin tekaüdlükte 
nazarı itibare alınabilmesi için mebusluğa inti-
sabdan evvel memuriyet meslekinde bulunmuş ol
mak icab etmektedir. İhtiyat zabitliğinde geçen 
müddetin tekaüdlükte dahili hesab edilmesi 1683 
numaralı mülkî ve askerî tekaüd kanununun ikin
ci maddesile kabul edilmiş ve bu itibarla tekaüd 
hakkını haiz maaşlı bir hizmet olarak telâkkisi 
tabiî bulunmuş ise de işbu zabitlik memuriyet gi
bi intihabı ihtiyara bırakılmış bir meslek olmayıb 
şeraiti kanuniyeyi haiz her şahıs için ifası ka
nunu mahsusile tahmil edilmiş bir mükellefiyet 
bulunduğundan kendilerinin 2941 numaralı ka
nunun birinci maddesinin A bendinde yazılı, mes
leki memuriyet olanlar meyanına idhaline ve 
bunun neticesi olarak mebuslukta geçirdikleri 
müddetin tekaüd hakkını haiz maaşlı bir hizmet 
telâkkisile 3028 numaralı kanunda yazılı 15 sene 
müddete ilâvesine imkân olmadığından Divanı 
Muhasebat heyeti umumiyesinin ekseriyet kararı 
muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 155 ) 



23 - VI - 1938 tarih ve 135250/2863 sayı al
tında tanzim edilip Millî Müdafaa vekâletine 
gönderilen red takririne esas teşkil eden ve He
yette okunan ikinci dairenin 14 - VI - 1938 ta
rih ve 956 sayılı kararında mumaileyhin büyük 
harbden evvel uhdesinde memuriyet olmayıp 
mezkûr harbde ihtiyat zabiti olarak talimgah
tan yetişmiş olmasına ve terhisine müsadif 
8 - XII -1334 tarihinden Büyük Millet Meclisine 
iltihak eylediği ağustos 1339 tarihine kadar 
yine uhdesinde memuriyet mevcud bulunmama
sına binaen mecburî olan ihtiyat zabitliğinin 
2941 sayılı kanunun aradığı (mesleki memuriyet) 
kaydına uygun bulunmadığı ve ancak kanunun 
tarifi veçhile mesleki memuriyet olanlardan me
bus intihab edilenlerin gerek tekaüd maaşlarının 
hesabında ve gerek tazminat tahakkukunda 125 
liranın esas ittihazı lâzım geleceği cihetle mes
leki memuriyet olmıyarak Büyük Millet Meclisi
ne iltihak eden muamele sahibi Haydarın mebus
luk müddeti nazarı itibare alınmıyarak yalnız 
talimgah müddetile terhisine kadar zabitlikte 
geçen müddete ve o tarihte almakta olduğu as
teğmen rütbesi maaşına göre tazminat itası lâ
zım geleceği gösterilmiş ve adı geçen Hayda
rın itiraz dilekçesinde serdeylediği esbab ve de-
lâil karar ve takrir mündericatmın tadilini icab 
ettirir mahiyette görülmemiş olmakla talebinin 
reddine ve keyfiyetin üç aylık raporlarla Mec
lisi Âliye arzına, müstediye ve tahsis şubesine 
tebliğine ekseriyetle 2514 numaralı kanunun 73 
ncü maddesine uyularak karar verilmiştir. 

Azadan beş zat, tekaüd kanununun 23 ncü 
maddesinde mesleki memuriyet olup mebusluğa 
intihab edilenlerin mebusluk müddeti filî hizmet 
sayılacağı musarrah olup Haydar Adilin mebus
luğa tekaddüm eden ihtiyat subaylığı hakkı te
kaüd bahşeden maaşlı bir hizmet olduğu gibi yi
ne tekaüd hakkını haiz Devlet hizmetinde müs
tahdem bulunmasına göre mesleki memuriyet 
olan mebuslar hakkındaki müsaadei kanuniye-
den istifade etmesi lâzım geleceği mütaleasm-
da bulunmuşlardır. 

2 — Sinop Vakıflar memurluğundan emekli 
Ali Tan tarafından verilen dilekçede Devlet hiz
metinde bilfiil 30 sene 5 ay hizmeti mesbuk olub 
bu müddete beş sene 10 ay 5 gün umumî Harbde-
ki esaret zammının ve 3 sene 4 ay millî mücadele 
zammının ilâvesile mecmuu hizmetinin 39 sene 

2 — Tekaüd kanununun 23 ncü maddesin
deki (düşmana esir düşen memurlar) tâbiri yek-
nazarda mutlak görünmekte ise de buna te
kaddüm eden (harb mevkiinde ifayı vazife eyle
yen) tâbiri delâletile bu.maddei kanuniyenin 
mevkii harbde memuriyet vazifesini ifa edea 
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7 ay 5 günden ibaret bulunduğu ve buna mukabil 
kendisine 42 lira maaş bağlanması icab ederken 
iki lira 40 kuruş noksanile 39 lira 60 kuruş tah
sis olunduğu ve Evkaf umum müdürlüğüne vaki 
müracaatine filî hizmetine millî mücadele zammı
nın ilâvesile 33 sene üzerinden maaş bağlandığı 
ve ihtiyat zabiti olarak esir düşmediğinden esaret 
müddetinin tekaüd müddetine zammedilmediği ve 
esaretinin tekaüd' kanununun 23 ncü maddesinin 
şümulü dahilinde olmadığı ve memur olarak de
ğil, askere alındıktan sonra nefer olarak vazife 
görmekte iken esir düşmüş olduğundan esaret 
müddetinin iki kat olarak sayılmasına imkân ol
madığı cevabını aldığı beyan edilmiş ise de umu
mî harbde memur iken silâh altına alınarak, se

ferberliğe iştirak ile askerî vazife esnasında düş
mana esir düşmüş ve 1633 numaralı kanunun 23 
ncü maddesi bu babda mutlak bir hükmü ihtiva 
eylemekte bulunmuş olub mutlak^ itlâkı üzerine 
icra olunduğuna ve mezkûr madde hükmünün sı
fatı memuriyeti baki olarak askerî vazife ifa eder
ken düşmana esir düşen memurlara da şamil ol
duğuna ve maddenin tefsirine dair olan hüküm 
ve kararlarda bunu nehyeden bir cihet bulunma
dığına ve esarette bulunduğu müddetçe 
memuriyet maaşını da usulü dairesin -
de almış olduğuna göre esaretinin 23 
ncü maddenin şümulü dahilinde bulunduğu-
hakkındaki iddiasının yerinde olduğu beyani-
le bu hususta tedkikat icrasile maaşının kanunî 
haddine iblâğına karar verilmesi istenilmesi üze
rine sebkeden istifsara cevaben Evkaf umum 
müdürlüğünden alman 9 - XI - 1938 tarih ve 
26456/779 sayılı tezkerede: 

Millî mücadele zammı da dahil edilmek sure
tile 33 seneye baliğ olan hizmetine göre 
1 - VIII - 1937 den itibaren şehrî 39 lira 60 ku
ruş tekaüd maaşı tahsis olunduğu ve kendisi ne 
memuriyeti başında iken ve ne de ihtiyat zabiti 
olarak esarete düşmüş olmayıp askere alınmak 
suretile işinden ayrılmış ve neferlikle geçen bu 
askerliği esnasında esir olmuş bulunmasına bina
en hakkında tekaüd kanununun 23 ncü mad
desinin tatbiki suretile talebinin isafına imkânı 
kanunî görülemediği bildirilmiş ve Mülkiye 
tahsis şubesinin müzekkeresinde ise; filhakika 
mumaileyh uhdesinde memuriyet var iken si
lâh altına alınmış olup bu esnada Ruslara esir 
düşmüş ve esaret müddeti zarfında memuriyet 
maaşmı usûlüne tevfikan almış ise de bu vazi-

4 — 
I veya bu vazifeyi ifa sırasında düşmana esir 

düşen memurların hizmet ve esaret müddetle
rinin iki kat sayılması suretile, kendilerinin 
vazifeleri icabı olarak maruz kaldıkları meha-
lik ve muhatara ve mahrumiyetlerin karşılan
masını istihdaf ettiği anlaşılmaktadır. Bina
enaleyh memuriyet vazifesini değil mükellefi
yeti askeriyesini ifa etmekte iken esir düşen 
maaş sahibinin işbu esareti, memuriyeti icabı 
bulunmadığı cihetle 23 ncü maddenin dairei 
şümulüne dahil görülmemekte olduğundan Di
vanı muhasebat Heyeti umumiyesince ittihaz 
olunan karar muvafık bulunmuştur. 

(S. Sayısı: 155) 
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yeti 1683 sayılı kanunun 23 ncü maddesinin 
(Harb mevkiinde ifayı vazife eyleyen ve düş
mana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak seferber
liğe iştirak eden memurlar) tarifine uymadığı 
cihetle dairesince de kanuna uygun olarak 
yapılan tahsis muamelesi tescil olunmuş ve bi
naenaleyh bu husustaki iddiası gayri varid gö
rülmüş olup Bitlis inhisarlar başmüdürlüğü me
murlarından Şefik Saatçinin tekaüd maaşına 
vaki itirarzı üzerine D. M. umumî heyetince it
tihaz edilen kararın bu iddiaya temas eden 
fıkrası da bu merkezde bulunmuş olduğu bildi
rilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun evvelce yapılan tahsis muamelesi 
kanuna uygun bulunduğundan itirazın reddi mü-
taleasında bulunarak icabı müzakere olundu. 

Tedkik olunan tahsis dosyasında meçcud vesa-
ika göre filhakika mumaileyh uhdesinde memuri
yet var iken silâh altına alınmış olup bu esnada 
Ruslara esir düştüğü ve bu esaret müddeti zarfın
da memuriyet maaşını usulüne tevfikan aldığı 
anlaşılmış ise de bu vaziyeti 1683 numaralı kanu
nun 23 ncü maddesinin (Harb mevkiinde ifayı 
vazife eyliyen ve düşmana esir düşen ve ihtiyat 
zabiti olarak seferberliğe iştirak eyleyen memur
lar) tarifine uymadığı ve mümasili muamelenin 
reddi hakkında Divanca ittihaz olunan karar Mec
lisi Âlinin 1048 sayılı kararile kabul ve tasvib 
buyurulmuş olduğu cihetle talebinin tervicine 
imkân görülemediğinden 2514 sayılı kanunun 73 
ncü maddesi uyarınca itirazın reddine ve keyfi

yetin üç aylık raporlarla Meclisi Âliye arzına, müs-
tediye o suretle tebliğine karar verilmiştir. 

3 — (Askerî kâtiblikten mütekaid îrfan Ak-
yüzün Millî Müdafaa vekâleti mütekaidin şube
si müdürlüğü vasıtasile gönderilen dilekçesile 
vekâletten gönderilen muameleli evrakının ted-
kiki üzerine Askerî tahsis şubesinden yazılıb 
heyette okunan müzekkerede mumaileyh hakkın
da ikinci dairece ittihaz olunan 13 eylül 1938 ta
rihli kararda (Askerî kâtiblikten mütekaid îrfan 
Akyüze derece üzerinden tadilen maaş tahsisi 
hakkındaki bağlı evrakta mumaileyhin Büyük 
harbde Yıldız hastanesinde memur bulunduğu sı
rada meşakı seferiye neticesi hastalandığı ve bu 
hastalığın dereceye girer mahiyette bulunduğu 
beyan olunmakta ve vazife icabı hastalanması ha-
sebile maaşının derece üzerinden tahsisi hakkın-

( S . Say 

3 — Derecat üzerinden maluliyet maaşı tah
sisi veya terfih zammı verilebilmesi için ma
luliyetin, vazife tesirile ve meşakı seferiyeden 
mütevellid olduğunun vaka zamanına aid ra
por ve kayidlerle tevsiki emsali hakkında itti
haz edilen kararlar icabından bulunmuş ve bu 
hâdisede maaş sahibinin maluliyeti hakkında 
ibraz olunan vesaikin bu şekil ve mahiyette 
bulunmadığı anlaşılmış olmakla Divanı muha
sebat Heyeti umumiyesince ittihaz olunan karar 
muvafık görülmüştür. 

: 155 X 

ı 



da tekaüdü sırasmda ve badettekaüd 340 senesin
de vaki müracaatlarına binaen maaşının tekaüdü 
tarihinden itibaren tadilile beşinci dereceden ter
fih zammı verilmesi cihetine gidilmekte ise de de
rece üzerinden muamele yapılabilmek için bu ma
luliyetin vazife tesirile ve meşakı seferiyeden mü
tevellid olması kanun hükümleri icabından ve bu 
vaziyetin vaka zamanına aid rapor ve kayidlerle 
tevsiki olbabdaki Divan mukarreratı üzerine Mec
lisi Âlice müttehaz kararlar iktizasından olub her 
ne kadar harb sahalarında vuku bulan ve hare
kât dolayısile kayidlere geçemeyecek mahiyette 
olan veya kayidlerin ziyaı dolayısile tevsiki cihe
tine gidilemeyen vakalarda kıta doktoru ve ku
mandanları gibi salâhiyettar bazı kimselerin şa
hadet ve teyidatile iktifa zarurî görülebilirse de 
harb esnasında Hükümet merkezinde ve normal 
şerait altında vazife gören ve hastalığın kuyudu 
resmiye ve raporlarla tevsiki mümkün ve zarurî 
olan mumaileyh için böyle istisnaî ve zarurî 
vaziyetler mevcud olmamasına ve büyük harbin 
hitamından sonra alınmış olan mart 1935 tarihli 
raporunda mütekaddim zamanlarda vukubulan 
ve meşakı seferiyeden mütevellid bulunan bu 
hastalığı tevsik eder mahiyette bulunmamasına 
binaen derece üzerinden tadilât icrasının kabulü 
cihetine gidilemiyeceği gösterilmiş olmakla tah
sis evrakı 23 eylül 1938 tarihli ve 138619 numa
ralı takrirle Millî Müdafaa vekâletine iade kılın
mış olduğu; bu takrire itirazen mumaileyhin di
lekçesinde büyük harbde ve istiklâl muharebe
sinde ifa ettiği hizmetleri bertafsil izah ve ikinci 
daire kararına itiraz ederek hastalığının 331 sene
sinde büyük harb sırasında başladığını ve bu es
nada doktorlar tarafından istirahat tavsiye edil
diği halde vazifeye merbutiyetinden dolayı bu 
istirahati istimal etmediğini ve maruz kaldığı za-
tülkasabatın nezle ve bronşit neticesi olduğunu ve 
bunun kasabı astimi tevlid ettiğini ve bu vaziyete 
meşakı sef eriyenin sebebiyet verdiğini ve bilâhare 
elde ettiği 334 senesine aid raporile maluliyetin 
fazla yorgunluk yüzünden husule geldiği hak
kında bu defa istihsal edilen vesaikin de evraka 
bağlandığını ve vaka zamanına aid raporu olma
dığı halde sonradan tedarik edilen vesaik ile ma
luliyetlerinin kabulüne karar verilenlerin 
mevcud olduğunu ve kendi maluliyetinin de va
zifenin yorgunluğu yüzünden olduğu hakkında 
istihsal eylediği vesaike göre kabulü icab ettiğini 
ve büyük harbden sonra iştirak ettiği istiklâl 
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mücadelesinde ordunun iaşesini temin ve bu vazi
feyi fevkalâde bir surette ifa etmiş olmasından 
dolayı takdirlere mazhar olduğunu ve bu esnada 

da hastalandığını ve hastalığın da astim olduğunun 
tesbit edildiğini beyan ederek maaşmın derece 
üzerinden tadilini istemekte olduğu; vekâletin 
tezkeresinde ise (Bu emekli seferberliğin ilânın
dan sonra Yıldız hastahanesi ikinci sınıf kâtibli-
ğine tayin ve haricî vazifelerin tedvirile tavzif 
edilerek Yıldız hastahanesinin bulunduğu mevki 
îstanbulun en mürtefi noktalardan biri olması 
itibarile kânunusani 331 tarihinde vazifeye gön
derilmiş ve avdetinde fevkalâde üşüdüğü ve nezle, 
bronşit olduğunu ve kendisine istirahat verildiği 
halde işleri mühim olmasma binaen verilen istira-
hati kabul etmediği Doktor Yarbay Şemsettinin 
10 teşrinievvel 1938 tarihli raporundan ve diğer 
şayanı itimad zevatın vesikalarından anlaşılmıştır. 

Çanakkale cephesi gibi harbin içinden gelen 
yaralıların istirahat ve iaşelerinin temini ve has-
tahanelerin noksanlarını ikmal için geceli gün
düzlü çalışma esnasında vesait olmadığı bir za
manda Harbiye Nezaretine, Kor komutanlığına 
ve ambarlara koşmak, yorulmak, terlemek suretile 
hastalığının başlamış olması vaka zamanına aid 
emrazı üzniye mütehassısı tarafından kendisine 
ameliyat yapıldığını gösteren 22 nisan 1334 tarihli 
raporile, temadi eden hastalığından dolayı Hay
darpaşa hastahanesinin 10 temmuz 1335 tarihli 
raporile de «Zatülkasabatı tahtilhaddeye» müp
telâ olduğuna dair istirahat verilmiştir, istiklâl 
harbine iştirak etmek suretile hastalığın artmış ol
ması tekaüdlüğünü mucib olmuştur. Hülâsa bu 
emeklinin harbi umumide geceli gündüzlü çalış
ması yüzünden meşak ve mezahimi seferiye neti
cesi hastalanması ve istiklâl harbi meşakı seferiye-
sinin de hastalığının artmasına âmil olması sakat
lığının harb içinde vazifeden mütevellid olduğu 
bağlı vesaikin tedkikından anlaşılmakta bulun
duğu ; 

Mumainleyhin dilekçede bahsettiği vesaik ken
disinin hizmet ettiği Yıldız hastanesi ile Harbiye 
nezaretinde bulunduğu zamana aid doktor ve ar
kadaşları ve bunlardan başka hüsnü hizmeti hak
kında bir çok zevat tarafından 1938 senesinde ve
rilen şahadetnamelerdir. Bu defa bağlandığı bil
dirilen vesaik ise maluliyet maaşının derece üze
rinden tadil edilemiyeceği hakkında ikinci dairece 
verilen karardan sonra kendisini tanıyanlardan 
alınmış olup bunlar arasında bulunan mülga Har-
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biye nazereti daire tabibi mütekaid İhsanın vesi
kasında kendisinin büyük harb sırasında daha 
ziyade lenfatik olması ve sık, sık nezleden muzta-
rib bulunması yüzünden bronşitin müzminleşti-
ğini ve seferberliğin bilâ istirahat çalışmaklığı is
tilzam eylemesi hasebile göğsündeki nezlenin had 
bronşite tahavvül ederek haftalarca Aksaraydaki 
evinde doktor tarafından tedavi altına alındığını 
ve Doktor îhya Salihin vesikasında on iki se
ne evvel burun çarpıklığından ameliyat yaptığını 
ve mütekaid muamele memuru Ali Rıza imzalı 
vesikada 1332 senesinde mülga Harbiye nezareti 
tahrirat şubesinde işe başladığını ve gece nöbetle
rinde vazife başında çıplak masa başında titre
mek ve geceleri iş icabı daireye gelir ve giderken 
üşümek neticesi tevali eden nezleler mümzmin 
bronşit ve kasabat tevlid ettiğini ve Devlet demir
yolları işletme başeczacısı Memed Alinin vesika
sında uzun senelerdenberi astimden ve üç sene
dir de tansiyondan muztarib bulunduğunu, ecza
cı Karakin ve Doktor Alevropulo tarafından 
müştereken verilen vesikada 1332 senesinde üç 
hastanenin başkâtibliğini ifa eden mumaileyhin 
kolordu ve ambarlara koşmak yüzünden vazifesi 
icabı üşümek neticesi nezle, grib ve bronşit oldu
ğunu ve ısrarlarına rağmen istirahat almryarak 
ayakta ve bazan hastane dahilindeki odasında te
davi ettiklerini ve Yıldız hastanesi dahiliye mü
tehassısının verdiği vesikada Yıldız hastanesinin 
bulunduğu mevkiin yüksek ve fırtınalara maruz 
olup otobüs ve tramvay olmaması yüzünden ba
zan bir kaç defa Yıldızm dik yokuşunu kanter 
içinde inip çıktığını ve terli olarak rüzgâra maruz 
kaldığını, 1331 senesinde bir gün gönderildiği va
zifeden avdette üşüyerek nezle ve bilâhare bron
şit olduğunu ve hastalık mühlik ve sari olmadı
ğından istirahat ve hastaneye yatırılmasında ve 
rapor verilmesinde ısrar etmediklerini ve bir oda
da İhlamur içmek ve ilâç almak suretile vazife
sinden ayrılmadığını ve Doktor ismetin vesikasın
da ise kendisine iki, üç defa burnundan ameli
yat yapmasına rağmen yine astemiden rahat
sızlığı devam ettiğinden bu rahatsızlığın burun 
ile alâkası kalmadığını bildirmekte oldukları gi
bi dilekçede bahsettiği emrazı üzniye mütehas
sısının 22 nisan 1334 tarihli raporunda da muhta
cı ameliyeyi arızai enfiyesinden naşi natamamiyet 
teneffüsü enfisi mevcud olup berayı ameliyat 
seririyata izamı lâzım geldiği gösterilmiş ve bilâ
hare burnundan yapılan ameliyat neticesinde 

• 
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hastalığın burnundaki arızadan olmayıp müzmin 
kasabat iltihabile alâkadar bulunduğu ve bu
nun da meşaki seferiyeden ileri geldiğine kanaa
ti fenniye hâsıl olduğu Sıhhat işleri dairesinin 
karan iktizasından bulunmuştur. Maluliyeti 
adı geçen dairece 1325 tarihli tekaüd kanununun 
emraz eedvelinin 29 ve 551 numaralı terfih kanu
nunun 44 neü bendlerine uygun olduğu tasdik 
edilmiş olup bu bendlerde (meşaki seferiyeden 
mütevellid dailböhur nübatı yahud marazı uzvii 

kalb ve intif airrie ile muhtelit iltihab kasabatı müz
mine) denilmekte ve mumaileyhin 1331 senesinde 
Yıldız hastanesinde tutulduğu bildirilen hastalığı 
hakkında vaka zamanına aid rapor olmamakla 
beraber mevcud vesaik bu hastalığın meşaki se
feriyeden ileri geldiğim de tevsik eder mahiyette 
bulunmamasına binaen evvelce ikinci dairece itti
haz olunan kararda esbabı red olarak serdedilen 
kanunî mütaleayı değiştirecek bir sebeb görüle
memektedir. Binaenaleyh 551 numaralı terfih kâ
nunu mucibince 23 şubat 1341 tarihinden itiba
ren tahakkuk ettirilen 25 lira terfih zammile 
3255 numaralı kanun mucibince 24 haziran 1937 
tarihinden yapılan diğer 25 lira zammın kabulü 
ve tescili icab edib etmiyeoeğinin tayinine mü
saade buyurulması) diye yazılı bulunduğu gö
rülmüştür. 

Mütaleasına müracaat olunan müddei umu
mî Enver Arkun takrirde yazılı red sebeblerinin 
tadiline mahal olmadığından itirazın reddine ka
rar verilmesi talebinde bulunarak icabı müzakere 
olundu. 

Evrak arasında mevcud 24 - IX - 1938 tarih 
ve 138619/3895 sayılı red takririne esas teşkil 
eden ikinci daire kararında, tahakkuk dairesince 
mumaileyhin büyük harbde Yıldız hastanesinde 
memur bulunduğu sırada meşaki seferiye neti
cesi hastalandığı ve bu hastalığın dereceye girer 
mahiyette bulunduğu beyan olunmakta ve vazi
fe icabı hastalanmış.olması hasebile maaşının de
rece oizerinden tahsisi hakkında1 tekaüdü sırasın
da ve badettekaüd 1340 senesinde vaki müraca
atlarına binaen maaşının tekaüdü tarihinden 
itibar ile tadilile 5 nci dereceden terfih 
zammı verilmesi cihetine gidilmekte ise 
de derece üzerinden muamele yapılabilmek 
için bu maluliyetin vazife tesirile ve meşaki se
feriyeden mütevellid olması kanun hükümleri 
icabından ve bu vaziyetin vaka zamanına aid 
rapor ye kayidlerle tevsiki olibabdaM Divan mu-
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karreratı üzerine Meclisi Âlice müttehaz karar- I 
lar iktizasından olub her ne kadar harb sahaların
da vukubulan ve harekât dolayısüe kayidlere 
geçemeyecek mahiyette olan veya kayidlerin zıyaı 
dolayısile tevsiki cihetine gidilemeyen vakalarda 
kıta doktoru ve kumandanları gibi salâhiyettar 
bazı kimselerin şehadet ve teyidatile iktifa zarurî 
görülebilirse de harb esnasında Hükümet merkez
lerinde ve normal şerait altında vazife gören ve 
hastalığının kuyudu resmiye ve raporlarla tevsiki 
mümkün ve zarurî olan mumaileyh için böyle is
tisnaî ve zarurî vaziyetler mevcud olmamasına ve 
büyük harbin hitamından sonra alınmış olan mart 
1335 tarihli raporunda mütekaddim zamanlarda 
vukubulan ve meşakı seferiyeden mütevellid bu
lunan bu hastalığı tevsik eder mahiyette bulun
mamasına binaen derece üzerinden tadilât icrası
nın kabulü cihetine gidilemeyeceği gösterilmiş ve 
bu karara itirazen Mili Müdafaa vekâletinden ya
zılan tezkere mündericatı da red sebeblerini tadil 
eder mahiyette görülmemiş olduğundan mümasili 
muamelelerin reddi hakkında ittihaz olunub Mec
lisi Âlice muhtelif kararlarla tasvib buyurulmuş 
olan ve Heyetimizce de iştirak olunan salifüzzi-
kir red takririnde yazılı red sebeblerinin tadiline 
mahal görülmediğinden 2514 sayılı kanunun 73 
ncü maddesi uyarınca itirazın reddine ve keyfiye
tin üç aylık raporlarla Meclisi Aliye arzına ve 
evrakın dairesine iadesine karar verilmiştir. 

4 — Mudurnu malmüdürlüğünden mütekaid 
Ahmed Mahir tarafından verilen ve maliye teş
kilât kanununun muvakkat ikinci maddesi mu
cibince memuriyetle alâkası kesilmesi üzerine is
tihkakının hesabında Millî mücadele zammı ve 
maaşlı açık müddetinin nısfı nazarı itibare alın
mayarak ve hizmet müddetinin 19 seneden fazla 
olan 8 ay tenzil edilerek yalnız 19 sene mukabili 
ikramiye verildiği ve muhakeme olunmak üzere 
açığa çıkarılrb da iberaet edenlerin açıkta geçir
dikleri müddetin filî hizmet olarak kabulü icaib 
ederken bu cihetin de nazarı itibare alınmadığı 
beyanile Divanı muahsebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince işin umumî heyetçe tedkiki 
talebinden ibaret bulunan dilekçe ile sebkeden 
istifsara cevaben Maliye vekâleti nd : ı ;?el :..ıı ve 
(Mumaileyhin bilfiil hizmeti 18 sene 11 ay 13 gün
den ibaret olub 19 sene üzerinden ikramiye tahak
kuk ettirildiğini ve hizmet müddeti 20 seneden 
noksan olduğundan Millî mücadele zammile vekâ-

4 — 1683 numaralı askerî ve mülkî teka-
üd kanununun 26 ncı maddesi mucibince teka-
üd maaşına kesbi istihkak için 20 sene filî hiz
met meşrut olduğu ve maaşlı açık müddetleri 
itibarî hizmetlerden olup 20 sene müddet filen 
ikmal edilmedikçe nazarı itibare alınmaması 
695 sayılı karar icabından bulunduğu ve maaş 
sahibinin işten menedilmesi keyfiyetinde teka^ 
üd kanununun 11 nei maddesi medlulüne uy
gun şekilde muhakeme olunmak üzere açığa 
çıkarılıp meni muhakeme veya ademi mesuli
yet veyahud beraetle neticelenme vaziyeti tev
sik edilmemiş olduğu' cihetle hakkında Divanı 
muhasebat Heyeti umumiyesince ittihaz olunan 
karar muvafık görülmüştür. 
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İet etnrinde getçen müddetin nısfının nazarı iti- I 
bare alınmadığı ve yapılan muamelenin doğru ol
duğunu) bildiren 14 - XI - 1938 tarih ve 94589 -
15/37153 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesin
den yazılan ve mumaileyhin Devlet hizmetine 
intisab ettiği 1 ağustos 332 tarihinden vekâlet em
rine alındığı 9 teşrinisani 936 tarihine kadar muh
telif tarihlerde açıkta kaldığı bir sene üç ay. 26 

* gün tenzil olunduktan sonra bilfiil hizmeti vekâ
let tezkeresinde bildirildiği gibi 18 sene 11 ay 13 
günden ibaret olduğu ve bu müddet yirmi seneden 
noksan olduğu için Millî mücadeleden dola
yı zam yapamayarak vekâlet emrinde, ge
çen müddetinin yarısı da nazarı itibare alın
maksızın 19 sene üzerinden ikramiye verildiği 
anlaşılmış olub arzuhal sahibi filî hizmeti 15 se
neyi ikmal edenlerin hizmet hesablannda Millî 
mücadele zamirimin ve maaşlı açığm yarısının na
zarı itibare alınması icab edeceğini ve 914 nu
maralı karar hükmünün de bu merkezde bulun
duğunu beyan etmekte ise de mevzubahs ettiği 
karar 1683 numaralı kanunun meriyetinden ev
vel tekaüde sevkedilmiş olanlar hakkında olub 
bu cihet kararm metninde de sarihan yazılı bu
lunduğu ve halbuki kendisi maliye teşkilât kanu
nunun muvakkat ikinci maddesi mucibince teka
üde sevkedilmiş olub bu maddede ise bu gibiler 
hakkmda 1683 numaralı kanunun 26 ncı maddesi 
hükmünün tatbik edileceği muharrer bulunduğu 
ve işbu 26 ncı maddede dahi maaşa istihkak için 
yirmi sene filî hizmet meşrut bulunduğu cihetle 
hakkmda yapılmış olan muamelede yanlışlık gö
rülememiş olduğunu; muhakeme olunmak üzere 
açığa çıkarılanların beraetleri halinde açıkta ge
çirdikleri müddetin filî hizmet sayılacağı hakkın
daki iddiasına gelince bu müddetin hangi tarih
te ve hangi memuriyette vaki olduğu arzuhalinde , 
izah edilmemiş ve hizmet cedvelinde dahi bu yol
da bir kayid ve işarete tesadüf edilememiş olub 
ancak işbu eedvelde (Eflani posta müdürü iken 
20 nisan 1339 tarihinde işten menedildiği ve iş
ten memnu olduğu müddetin açığa çıkarılmış ad-
dile nakdevaziülyed olmayacak bir memuriyette 
istihdamı tenşib edildiği) ve 1 kânunuevvel 339 
tarihinde - yeniden memuriyete tayin olunduğu 
görülmekte olub burada işten menedildiği «müd
det için açığa çıkarılmış addedildiğine gö
re bu müddetin kendi iddiası veçhile 1683 
numaralı kanunun 11 nci maddesi hükmü
ne göre mütaleası mümkün görülemediği; çünkü | 
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mevzubahs İ l nci madde işten menedilerek 
Muhakeme altma alman ve muhakemesi cereyan et
tiği müddetçe memuriyeti uhdesinde ka'larak bera
at meni muhakeme, veya ademi mesuliyet kararı 
alanlar hakkında olub kendisinin bu müddet zar
fında memuriyeti uhdesinde kalmamış ve açığa 
çıkaTılmış, addedilen bilâhara başka bir memuri
yete tayin kılınmış olduğundan 11 nci madde 
hakkındaki iddiası da yerinde görülemediğini 
ifade eyleyen 1 - XI I - 1938 tarih ve 4830/298 
sayılı müzekkere okundu: 

Mütaleasına müra'eaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun müstedi hakkında evvelce tatbik 
edilmiş olan muamelenin tadiline mahal olmadı
ğından talebinin reddi mütaleasmda bulunarak 
icabı müzakere olundu: 

Tedkik ettirilen tahsis dosyasına nazaran adı 
geçenin Devlet hizmetine intisab eylediği 1 ağus
tos 1332 den vekâlet emrine alındığı 9 teşrini
sani 1936 tarihine kadar muhtelif tarihlerde açrk-
da kaldığı bir sene üç ay 26 gün düşürüldükten 
sonra bilfiil hizmeti 18 sene 11 ay 13 günden 
ibaret olmakla 19 sene üzerinden ikramiye veril
diği ve muhakeme olunmak üzere açığa çıka'rılıb 
sonradan beraatle vezifesine iadesine dair müd
deti hizmet cedvelinde bir kayıd ve malûmat 
meveud olmayıb ancak Eflani posta müdürü 
iken 20 nisan 1339 tarihinde işden men olunduğu 
ve işden memnu bulunduğu müddetin açığa çıka
rılmış addile nakde vazıülyed olmayacak bir me
muriyette istihdamı tensib edilerek 1 Kâ. evvel 
1339 tarihinde yeniden memuriyete tayin olun
duğu anlaşılmıştır. 

2996 sayılı kanunun muvakkat ikinci madde
sinde (bu suretle açığa çıkarılacaklar hakkında 
1683 numaralı kanunun 26 nci maddesi hükmü 
mucibince muamele olunur) diye yazılı olub bu 
madde mucibince de tekaüd maaşına kesbi istih
kak için 20 sene filî hizmet meşrut bulunmuş ol
duğuna ve maaşlı açık müddetleri ise itibarı hiz
metten madud olub Meclisi Âlinin 695 sayılı ka
rarı muktazasınca bu yirmi sene müddet filen ik
mal edilmedikçe nazarı itibare alınmayacağına gö
re bu hususta millî mücadele zammmın dahili 
hesab edilmesi varid olamayacağı ve müstedinin 
iddiası veçhile 1683 numaralı kanunun 11 nci 
maddesi medlulüne uygun şekilde muhakeme olun
mak üzere açığa çıkanlıb meni muhakeme veya 
ademi mesuliyet, yahud beraetle neticelenmiş va
ziyeti tevsik edilmemiş olduğu cihetle hakkında 
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tatbik edilen muamelenin tadiline mahal görülme
diğine ve keyfiyetin üç aylık raporlarla Meclisi 
Âliye arzma; müstediye de bu yolda tebligat icra
sına Divanı muhasebat kanununun 73 ncü madde
si uyarınca ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan bir zat tekaüd maaşı tahsisi için muay
yen olan müddetleri filî hizmetle ikmal etmeyenle
rin itibarî hizmetleri nazarı dikkate alınamayaca
ğı hakkında Meclisi Âlice müttehaz 695 numaralı 
kararan 14 ncü fıkrası sicillen tekaüde sevkedilen 
bir zabitin filî hizmeti 15 seneden az olduğu hal
de harb ve yıpranma zamlarının da bu müddete 
ilâvesi suretile tekaüd kanununun 13 ncü madde
si mucibince bağlanmış olan maaşm reddi hak
kında Divanca ittihaz olunan kararm tasvibini ta-
zammun eden bir karar olub bu ancak 13 ncü 
maddeden hizmet müddetinin filî hizmet addedil
mesi lâzımgeleceğinin tebarüz ettiren bir büküm 
ifade etmekte ve itibarî hizmetlerin ikramiye he
sabında da nazarı dikkate alınmamasına dair bir 
hükmü mutazammm bulunmamaktadır. Aksi te
lâkki edilse bile nazarı dikkate alınmaması lâzmı-
gelecek olan itiabrî zamlar mezkur fıkrada mu
harrer olduğu üzere harb, esaret, yıpranma zam
ları gibi itibarî hizmetlere münhasır olub Mec
lisi Âlinin 845 numaralı kararma göre açıkta bu
lundukları müddet zarfında da memurin kanu
nu bükümlerine tâbi olmakta filen müstahdem 
bulunanlardan farksız telâkki edilen memurların 
açık maaşı almak suretile geçirdikleri müddet 
itibarî bir zam mahiyetinde olmayib hayatı me
muriyetlerinin bir safhasını teşkil etmekte ve 
1683 numaralı kanunun 23 ncü maddesile bu
nun tekaüd hesabında da nısf en kabul edileceği 
yazılı bulunmakta olduğundan tekaüd maaşma 
mukabil verilecek tazminat hesablarmda da bu 
maaşlı açık müddetinin nazarı dikkate almması 
lâzımgeleceği mütaleasmda bulunmuştur. 

5 — Ilgazm Kale köyünden Ahmedoğlu Şehid 
İsmail Hakkı karısı Emine tarafından İlgaz kay
makamlığı vasıtasile gönderilen dilekçede kendi-
sile şehidin anasına ve oğluna şehadet tarihin
den itibaren maaş tahsisi ve müracaat tarihlerine 
kadar müterakimlerinin ilasından sonra on sene
liklerinin tediyesi icab ederken yalnız müracaat
ları tarihinden itibaren on senelik olarak 120 lira 
tediye edilmesi bir yanlışlık neticesi olacağından 
bu hususa dair Devlet Şûrasına vaki müracaat
ları üzerine meselenin 2514 numaralı kanunun 

5 — Maaş sahibinin Hazine ile alâkasının 
3107 numaralı kanunun meriyete girdiği tarih
te kesilmemiş olması hasebile hakkında mezkur 
kanun hükmünün tatbiki ve binaenaleyh .maa
şın aylık mikdarı nazarı dikkate alınarak ve
rilmesi icab eden istihkakının ikinci madde mu
cibince şehadet tarihinden itibaren hesab edi
lerek tesviyesi hususunda Divanı muhasebat 
Heyeti umumiyesince ittihaz olunan karar ka
nuna muvafık görülmüştür. 
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^3 neû maddesi mucibince Divanî muhasebat I 
umumî heyetince tedkiki icab edip tecavüzü mer
ci noktasından müracaatları reddedildiği ci
hetle Divanca ittihaz edilecek kararla müterakim
lerinin itası taleb olunmakla bu husus hakkında 
beyanı mütalea olunmak üzere dilekçenin leffile 
Millî Müdafaa vekâletine yazılan tezkereye ceva
ben vekâleti müşarünileyhadan yazılan 10-XI-1938 
tarih ve 7692/34809 sayılı karşılıkta (Bu erin 31 
mayıs 1327 tarihinde, şehiden vefatından dolayı 
yetimlerine 31 mayıs 1327 den 31 mayıs 1337 tari
hine kadar on senelik maaş tahsis edildiği bordro
sunun tedkikinden anlaşıldığı ve maaşlarının 
54241 numaraya tescil edildiği bildirilmiştir. 

Askeri tahsis şubesinden yazılan 21-XII-1938 
tarihli müzekkerede de; 30 mayıs 1327 tarihinde 
Yemende Cizan mevkiinde arablar ile yapılan 
müsademede şehid olan ismail Hakkının ailesine 
maaş tahsisine aid muamelenin 3107 sayılı ka
nunun neşrinden evvel tekemmül eylemiş olma
sından dolayı maaşa müstahak anası Bubiye, ka
rısı Emine, oğlu Memed Numana mülga 11 ağus
tos 1325 tarihli tekaüd kanununun 12 nci ve 36 
ncı maddelerile tahsis muamelelerinin salâhiyet-
tar makamların tasdikile tekemmül etmiş olacağı 
hakkında D. M. umumî heyetince müttehaz 26 ni
san 1937 ve 3107 numaralı kanun münasebetile 
maaşa istihkak mebdeini tayin eden yine mezkûr 
heyetin 17 haziran 1937 tarihli kararlarına tevfi
kan şehadetin ertesi günü olan 31 mayıs 1327 
tarihinden itibaren maktuan yüz kuruşun tahsis 
edildiği ve bu gibi maaşat ashabının Hazine ile 
alâkalarının katını bildiren 3107 numaralı ka
nun mucibince yüz kuruşun on senelik tutarı 
olan 120 liraya aid Millî Müdafaa vekâletince 3 
kânunuevvel 1937 tarihinde tanzim kılınan istih
kak varakasının 9 kânunuevvel 1937 tarihinde 
tescil olunduğu ve yapılan muamelede bir yanlış
lık bulunmadığı ve ailenin talebi veçhile şeha-
det tarihinden müracaatları olan mayıs 1936 ta
rihine kadar başkaca müterakim maaş veril
mesine de 3107 numaralı kanun muvacehesinde 
imkân olmadığı gösterilmiştir. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, tekemmül etmiş muamelenin tadi
line mahal olmadığından talebinin reddi mütalea-
sında bulunmakla icabı müzakere edildi. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 8 ve 50 
nci maddelerine fıkra eklenmesine dair 3107 nu
maralı kanunun birinci maddesinde (Ancak sa- j 
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hiblerinin tahriren müracaatları yukarıki fıkra
da gösterilen tarihlerden itibaren beş sene zar
fında vuku bulmazsa bu maaşlar müracaat 
tarihini ve resen tekaüde sevk halinde bu mua
melelerin salâhiyettar makamlarca tasdik edildi
ği tarihleri takib eden ay başından itibaren bağ
lanır. Şu kadar ki bu müracaatların ağır has
talık ve esaret gibi katı bir mecburiyet neticesi 
olarak geciktiği hükmen tevsik edildiği takdirde 
bu sebeble geçmiş müddetlere aid haklar mahfuz
dur) 2 nci maddesinde tekaüd edilenlerle bun
ların yetimlerine yukarıki fıkra ile bu kanunun 
muvakkat beşinci maddesi hükümlerine göre 
toptan verilecek istihkaklar sekizinci maddede 
gösterilen tarihten itibaren hesab ve tesviye olu
nur) ve muvakkat maddesinde ise (şimdiye ka
dar tahsis muameleleri tekemmül etmemiş olan 
tekaüd ve yetim maaşlarile 1683 numaralı kanu
nun 50 ye muvakkat 5 nci maddeleri mucibince 
henüz alâkaları tamamen kesilmemiş olanlar hak
kında bu kanun hükümlseri tatbik olunur) diye 
yazılı olup maaş tahsisi için mayıs 1936 tarihin
de müracaat eylemiş olan müddeinin alâkası 3107 
numaralı kanunun meriyete girdiği 27 - I I -1937 
tarihinde henüz kesilmiş olmayıp 3107 numaralı 
kanunun ikinci maddesine tevfikan 3 kânunuev
vel 1937 tarihinde Millî Müdafaa vekâletince 
tanzim kılınan istihkak varakası ile ve İsmail 
Hakkının 30 mayıs 1327 tarihinde şehiden vefatı 
sebebile yetimlerine 31 mayıs 1927 den itibaren 
tahsis edilen maaş Divanca tescil ve 31 mayıs 
1337 tarihine kadar on seneliğinin itası suretile 
alâkalan katedilmiş olması itibarile muamelede 
kanuna muhalefet bulunmadığından müstedinin 
talebinin reddine ve keyfiyetin üç aylık raporlar
la Meclisi Âliye arzedileceğinin kendisine tebliği
ne 2514 numaralı kanunun 73 ncü maddesi uya
rınca karar verilmiştir. 

6 — İstanbul Evkaf müdürlüğü Orman ve 
arazi kâtibliğinden mütekaid Halil Yedier imza-
sile verilen 30 - V - 1938 tarihli arzuhalde 10 - 1 -
1938 tarihli dilekçe jle tekaüdlüğünü istediği hal
de mayıs 1938 tarihinden itibaren maaş bağlanmış 
olduğunun beyanile Divanı Muhasebat kanununun 
73 ncü maddesi mucibince tedkikat yapılmasını 
istemesi üzerine keyfiyet D. M. Umumî Heyetince 
7 - Vll - 1938 tarihli içtimada tezekkür edilerek 
Mumaileyhin iddiası veçhile hakikaten tekaüdlük 
talebini mutazammm istidası 10 -1 - 1938 tarihli 

6 — Maaş sahibinin 10 -1 -1938 tarihli ar
zuhalinin o tarihte salahiyetli makama veril
diği tevsik edilmemiş ve arzuhal üzerindeki ha
vale ve kaydi resmî tarihleri 11 ve 13 - IV -1938 
olarak muharrer bulunmuş olmasına ve 1683 
numaralı mülkî ve. askerî tekaüd kanununun 
sekizinci maddesinin 5 numaralı fıkrası muci
bince, mülkî memurlardan açıkta iken tekaüdü 
icra edilenlere tekaüd talebleri hakkındaki isti
dalarının kaydini takib eden ay başından iti
baren tekaüd maaşı tahsisi icab edeceğine bi-
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olduğu halde 11 - IV - 1938 tariihile Evrak mü
dürlüğünce kayde geçirilmiş olduğu evrakm res
mî damgasından anlaşılmakta olduğundan 10 - 1 -
1938 tarihini taşıyan bu istida havale tarihi olan 
11 - IV - 1938 de ibraz ve ita edilmiş ise böyle 
üç ay evvele aid eski bir tarihi havi olduğu halde 
neden dolayı kabul ve muameleye konulmuş oldu
ğunun, eğer iddia veçhile istidanın taşıdığı tarih-
de alakadar makamlara verilmiş ise o zamandan 
havale tarihine kadar nerelerde ve ne için kaldı
ğının bildirilmesi Vakıflar umum müdürlüğünden 
ve 10 - 1 -1938 tarihinde verdiğini iddia eylediği 
arzuhal İ İ - IV - 1938 tarihine kadar üç ay bir 
zaman mevkii muameleye konulmadığı halde ne
den dolayı aramamış ve tekaüdlük muamelesine 
başlanıldığı zaman ne için bu yolda bir iddia ve 
talebde bulunmamış olduğunun izah ve beyanı 
lüzumuna dair sebk eden istifsara cevaben Vakıf
lar umum müdürlüğünden gönderilen 18 - Vl l l -
1938 tarih ve 19749/573 sayılı tezkerede Halil 
İbrahim tarafından tekaüdlüğünün icrası için ve
rilmiş olan istidanın eski olduğu sonradan anlaşı
lan tarihinin gözden kaçmış olduğu bildirilmekte 
ve müstedi ise Heyet kararmı 13 - IX - 1938 ta
rihinde tebellüğ eylediği halde elan cevab verme
miş olduğu anlaşılmakta olduğundan mütaleasına 
müracaat olunan Müddei umumî Enver Arkun 
mumaileyh hakkında tatbik edilen muamelenin 
tadiline mahal olmadığı mütaleasmda bulunmakla 
icabı müzakere olundu. 

Açıkta iken tekaüd talebinde bulunan muma
ileyhin bu işe müteallik dilekçesi filhakika 10 - 1 -
1938 tarihli olduğu halde 11 - IV -1938 tarihinde 
salâhiyetdar makamca memurin müdüriyetine ha
vale edilmiş ve 13 - IV - 1938 tarihinde kayde 
geçirilmiş olduğu istidanamedeki resmî damgadan 
anlaşılmakta ise de işbu dilekçenin daha evvel sa
lahiyetli makama verildiği tevsik edilmemekte 
olması itibarile evvelce yapılmış olan tahsis meb-
deinin tadiline mahal görülmediğine ve keyfiye
tin üç aylık raporlarla Kamutaya arzedileceğinin 
kendisine tebliğine 2514 numaralı Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi uyarınca karar 
verilmiştir. 

7 — İstanbul polis memurluğundan müteka-
id Ali Kılıç tarafından verilen 8 - X I - 1938 
tarihli dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben 
Emniyet işleri umum müdürlüğünden gönderi
len 7 - X I I - 1938'tarih ve 62018 sayılı tezkere 

naen müstedinin tekaüd talebini mutazammın 
arzuhalinin dairesince kayid tarihi bulunan 
3- IV-1938 tarihini takib eden ay başından 
itibaren tekaüd maaşı tahsisi yolundaki mua
mele ve bu hususta Divanı muhasebat Heyeti 
umumiyesince ittihaz olunan karar muvafık bu
lunmuştur. 

7 — Filî hizmet müddetinin 20 seneye ba
liğ olmadığı dairesi kaydinden anlaşılmakta 
olmasına ve tahdidi sin dolayısile tekaüd ma
aşına istihkak için bu müddetin ikmali mukta-
zi bulunmasına mebni müstedi hakkında dai-
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ve Mülkiye tahsis şubesinin 22 - XI I - 1938 ta
rihli müzekkeresi okundu. 

Arzuhal sahibi, tahdidi sinne tâbi tutularak 
tekaüde sevk olunduğu ve hizmet müddeti tam 
yirmi sene 12 saatten ibaret olduğu halde maaş 
bağlanmıyarak ikramiye verildiğini beyan ederek 
yapılan bu muameleye itiraz etmekte ve keyfi
yetin Diva'nı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesine tevfikan umumî heyette tedkik ve bir 
karara bağlanmasını istemektedir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden gelen 
tezkerede; mumaileyhin 7 mart 1334 tarihinde 
ciheti askeriyeden tefrik edilerek polis memur
luğuna tayin edilmiş ve geyri mevcud efrattan 
olması hasebile polisliğe kabulü muvafık olarnı-
yacağmdan ilişiğinin kati ile kıtai mürettebesine 
iadesi Ordu dairesinin işarından anlaşılmakla 
7 - VI - 1334 tarihinde ilişiğinin kesilmiş olduğu; 

17 ağustos 1334 tarihinden 4 kâ. sani 1334 ta
rihine kadar Erenköy posta müvezziliğindc ve 
2 nisan 1335 tarihinden 13 temmuz 1938 tarihine 
kadarda İstanbul polis memurluğunda istihdam 
edildiği ve mecmuu hizmetinin 19 sene 11 aya 
baliğ olduğu ve bu kadar hizmeti için 1200 lira 
tazminat tahakkuk ettirilmiş ise de kabul etme
diğinden müracaatına talikan bu husustaki ev
rakı dosyasında saklandığı ve hakkında yapılan 
muamelenin kanuna' aykırı olmadığı bildiril
miştir. 

Tahsis şubesinden yazılan müzekkerede ise, fil
hakika mumaileyhin ilk defa 7 mart 1334 tari
hinde İstanbul Polis memurluğuna tayin oluna
rak 7 haziran 1334 tarihinde askere gittiği ve 
Erenköy posta nıüvezziliğinde müstahdem iken 

terki vazife ettiğinden açığa çıkarıldığı ve 2 nisan 
1335 tarihinde tekrar polisliğe alınarak tahdidi 
sinne tâbi tutulduğu tarihe kadar bu meslekte 
istihdam olunduğu ve memuriyet haricinde geçen 
5 ay 7 gün olub bu müddetin tenzilinden sonra 
hizmetinin 19 sene 11 aydan ibaret kaldığı tahsis 
dosyasının tedkikinden anlaşılmış ve binaenaleyh, 
20 sene 12 saat hizmet eylediği hakkındaki iddia
sının gayri varid bulunduğu ifade kılınmıştır. 

Mütaleasına müracat olunan müddei umumî 
Enver Ajrkun Evvelce yapılan tahsis muamelesi 
kanuna uygun olduğundan tadil talebinin reddi 
mütaleasında bulunmakla icabı müzakere olundu. 

Tedkik olunan tahsis dosyasına göre filî hiz
meti 19 sene 11 aydan ibaret olub bidayeten me
muriyete duhulü mart 1334 tarihine müsadif ol-

resince tatbik edilen muamelede kanuna uyar
sızlık bulunmadığından Divanı muhasebat He
yeti umumiyesinin bu husustaki kararı muva
fık görülmüştür. 
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ması itibarile iddia eylediği takvim farkı bu ta
rihten sonraki muamelâta müessir olmamakla be
raber Meclisi Âlinin 695 numaralı kararının 14 n-
cü fıkrası mucibince tahdidi sin dolayrsile tekaüd 
maaşına kesbi istihkak için yirmi sene filî hizmet 
lâzım olub bu müddet filen ikmal edilmedikçe iti
barî hizmetlerin nazarı itibare alınması vârid ola-
mıyacağından evvelce yapılmış olan tahsis mua
melesinin tadiline mahal görülmediğine ve keyfi
yetin üç aylık raporlarla Meclisi Âliye arzedile-
ceğinin müstediye tebliğine karar verilmiştir. 

8 — Kütahya emniyet amirliğinden mütekaid 
Fuad Guloğlu tarafından verilen 28 - X - 1938 
tarihli dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben Em
niyet işleri umum müdürlüğünden gelen 
9 - XI I - 1938 tarih, ve 62301 saydı tezkere ve 
mülkiye tahsis şubesinin 22 - XII - 1938 tarihli 
müzekkere okundu. 

Dilekçe sahibi son memuriyet maaşı 45 lira ol
duğu ve 1 ağustos 1938 tarihinden itibaren yaş 
haddine tâbi tutulduğu halde tekaüd maaşının 
evvelki maaşı olan (40 kırk) lira üzerinden yapıl
masına ve otuz sene hizmetine mukabil ikramiye
sinin de bu mikdar esas tutularak verilmesine ve 
45 lira maaşı almasında kanuna mugayiret görül
mesi hasefbile 95 Ura 55 kuruş borç bırakılmasına 
itiraz etmekte ve aşağıdaki izahat ve mütaleatı 
serdeyleyerek : (1) 20 lira maaşlı istanbul 
Emniyet müdürlüğü başkâtibliğinden 1934 
senesinde mezkûr müdürlük üçüncü şube 
müdür muavinliğine 'tayin olunduğu ve bu 
muavinlik maaşı kadroda 35 lira olduğu halde 
yirmi liradan 35 liraya terfii barem kanununa 
uymadığı cihetle iki sene sonra 35 lirayı almak 
üzere 1 eylül 1937 tarihine kadar maaşının otuz 
lira üzerinden tesviye olunduğu; (2) 1 eylül 1937 
tarihinde meriyet mevkiine giren 3201 numaralı 
teşkilât kanunu mucibince memuriyet unvanının 
emiyet amirliğine tahvil ve bu unvanla Kütahyaya 
tayin olunduğu ve müdüriyeti umumiyece îs-
tanbulda otuz lira almakta olduğu nazarı dikkate 
alınarak 40 lira maaşlı ikinci sınıf emniyet amir
liğine geçirilmiş olduğu; (3) Gerçi Istanbulda 30 
otuz lira maaş almakta idise de memuriyet dere
cesi 35 lira otub bu mikdar maaşı barem zarureti 
dolayısile ikmali müddette alması lâzım olduğu
nu ve ancak müdüriyeti umumiyece bu keyfiyet 
nazarı dikkate alınmayarak teşkilât kanununun 
tatbikinde derecesinin 30 lira üzerinden tayin ve 

8 — Tayin olduğu 45 lira maaşla birinci 
sınıf emniyet amirliğine tekaddüm eden me-
ınuriyetlerdeki hizmeti bir terfi müddetine ba
liğ olmadığı cihetle esasen bu tayin kanuna 
uygun olmadığından bu memuriyete muhassas 
maaşın tekaüd maaşına ve 30 senelik hizmet 
mukabili ikramiyeye esas ittihaz edilmeyerek 
ondan evvelki maaşın nazarı itibare alınması 
yolunda dairesince yapılan muamele ve bu hu
susta Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince 
ittihaz kılınan karar muvafık görülmüştür. 
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ikinci sınıf emniyet âmiri addolunduğu ve hal
buki 3201 numaralı kanun 4 ay sonra tatbik edil
miş olsaydı o vakit birinci sınıf emniyet âmiri 
olarak 45 lira maaş almış olacağı; (4) Bu kanaat 
üzerine vekâlete müracaatla hakkında yapılan 
ynlış muamelenin tashihini istediği ve vekâletçe 
de teşkilât kanununun âli tahsil görmüş memur
ları bir defaya mahsus olmak üzere iki ve daha 
ziyade dereceye çıkarmak için umum müdürlüğe 
salâhiye vermiş olması ve kendisinin de hukuk 
mezunu bulunub eski memuriyet kadro maaşının 
35 lira oluşu nazarı dikkate alınarak 30 lirada iki 
sene müddetin hitamında almağa hakkı olan 35 li
ra eski maaşının yeni teşkilât kanununda mua
dili 45 lira maaşı o müddetin hitamına müsadif 
1 kânunusani 1938 tarihinden itibaren tediyeye 
başlanması ve birinci sınıf emniyet âmiri addo
lunması kabul edilmiş ve tekaüdlüğüne kadar 
45 lira maaş almakta bulunmuş olduğu; (5) Ye
di aydan beri 45 lira maaş almakta olduğu halde 
tekaüdlüğünün Divanca 40 lira üzerinden yapıl
ması bu kırk lirayı iki sene almadığı için 45 lira 
maaşı alamayacağı mütaleasına müstenid ise bun
da zühul edildiğini; çünkü (40 kırk) liraya 
terfi suretile çıkarılmamış olduğundan bu 
maaşta iki sene kalmak mecburiyeti bulun
madığı ve hatta 45 liraya çıkarılmasının 
da terfi olmadığı ve ancak hakkında yapılan 
"yanlış muamelenin vekâletçe mevzuatı kanuni-
yeye göre düzeltilmiş olduğu; (6) Bunlardan 
başka şimdiye kadar kendisile birlikte teşkilât 
kanunundan evvel otuz lira maaş almakta iken 
kanunun neşrinde maaşı 40 liraya ve bir 
kaç a"y sonrada kendisi gibi maaşı 45 liraya 
çıkarılmış bir iki arkadaşının Divanca son maaşı 
olan 45 lira üzerinden tekaüd maaçı tahsis olun
duğu ve binaenaleyh kendisine yapılan muame
lenin doğru olmadığı cihetle: Tekaüd maaşının 
45 lira üzerinden tashihini ve istirdad muamele
sinin ademi tatbikini ve ikramiyesinin 45 lira 
üzerinden verilmesini istemektedir. Emniyet 
umum müdürlüğünden gelen tezkerede: (1) 1936 
senesinde İstanbul Emniyet müdürlüğü şube mü
dür (muavinlikleri için 35 şer liralık kadro ve
rilmiştir. Bu kadrolardan münhal olan üçüncü 
şube müdür muavinliğine Alî mekteb mezunla
rından 20 lira maaşlı başkâtib Fuad Guloğlu 
otuz lira maaşla terfian tayin edilmiştir. Tayini 
hakkındaki mucibnamede kadro maaşı karşılık 
gösterilmek veya mevkuf tutulmak suretile tayin 
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edildiği hakkında bir kayıd yoktur. Esasen vazi
yeti itibarile de kadro maaşını almasına kanunî 
imkân bulunamamaktadır. Mezkûr müdür mua
vinliğine 25 - I - 1936 tarihinde 30 lira ile tayin 
edildiğine göre kadro maaşı kendisine bir hakkı 
mükteseb bahş etmemektedir. 1934 senesinde Em
niyet amirliğine tayin edildiği yolundaki iddia 
gayri variddir. (2) 3201 sayılı Emniyet teşkilât 
kanunu neşredildikten sonra İstanbul üçüncü 
şube müdür muavinliğine kırk liralık bir ıka'dro 
verilmiş ve kendisi de kırk lira maaşlı Kütahya 
ikinci sınıf Emniyet amirliğine naklen tayin 
edilmiştir. 

(3) Puad (ıiüoğlu için 35 liralık kadro maaşı 
mükteseb bir hak olarak kabul edilmediğinden 
30 liradan ibaret olan memuriyet maaşı 40 liraya 
iblâğ edilmiş ve 29 kânunuevvel 1937 tarihli ka
rarname ile 45 lira maaşlı birinci smıf Emniyet 
Amirliğine terfii icra kılınmıştır Gerek 3201 sa
ydı Emniyet teşkilât kanununda ve gerekse 2049 
sayılı mülga polis teşkilât kanununda terfi için 
beklenmesi icab eden müddet üç senedir. Barem 
kanununun 7 nci maddesindeki iki senelik terfi 
müddeti teşkilâtımız memurları için muteber de
ğildir. (4) 29 kânunuevvel 1937 tarihli kararname 
ile birinci sınıf Emniyet Amirliğine terfian 
tayini icra kılınan dilek sahibinin teşkilât kanu
numuza müsteniden 3 senelik müddetin hitamın
da terfi ettiği derece maaşının alınması iktiza 
ederken mahallî maliyesi barem kanununa da
yanarak terfi ettiği derece maaşını tediye etmiş,, 
bilâhare yapdan muamelenin kanuna aykırı ol
duğu anlaşıldığından aradaki farkı maaşm istir
dadı cihetine gidilmiştir. (5) Dilek sahibi 1936 
senesindenberi iki defa terfi etmiştir. Kararna
medeki kayde aykırı olarak 45 liraya son terf iini 
terfi ad etmemesi kendisine bir hak bahşetmez. (6) 
3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun muvakkat 
dördüncü maddesi, Emniyet müfettişliği, daire 
reisliği, Umum müdür muavinliği ve teftiş heyeti 
reisliğine tayin edilen âlî mekteb mezunlarının 
barem ahkâmı dairesinde müstahak olacakları ma
aşı alacakları ve kadro maaşile olan aradaki far
kın ücret olarak tediye edileceği hükmünü havi
dir. Bir de muamelât memurluğuna ilk defa tayin 
edilecek kimselerin tayin edilecekleri derece maa
şını alacakları mezkûr kanunun muvakkat beşinci 
maddesinde kayidlidir. Mum ailenin memuriyet va
ziyeti bildirilen ahkâma intibak etmemekte ve bu 
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yoldaki istidası da kendisi için varid görüleme- ı 
mektedir. 

(7) 45 Ura üzerinden tekaüdlüğü icra edilen 
memurlar; 45 lirayı almağa hak kazanan ve kanu
nî müddetini ikmal edib bu maaşı alanlardır. 
Müştedi vaziyetinde bulunub da 45 lira üzerinden 
tekaüdü icra edilen memur yoktur denilmektedir. 

Tahsis şubesi müzakeresinde ise; mumailey
hin tahsis dosyasındaki hizmet eedvelinde : istan
bul emniyet müdürlüğü tedkiki hüviyet başkâ-
tibliğinde 20 kânunuevvel 1926 dan 7 şubat 1936 
tarihine kadar yirmi lira maaşla istihdam edil
miş olduğu ve 8 şubat 1936 da otuz lira maaşla 
mezkr müdürûlük üçüncü şube müdür muavin
liğine terfi eylediği ve 1 ağustos 1937 de memu- | 

riyet unvanının ikinci sınıf emniyet amirliğine 
tahvil edilmiş ve maaşmm da 40 liraya çıkarıl
mış olduğu, 26 ağustos 1937 de ayni unvan ve ay
ni maaşla Kütahyaya nakil ve 29 K. Evvel 1937 
de 45 lira maaşlı birinci sınıf emniyet amirliğine 
terfi eylediği yazılı olub tekaüdlüğüne de 45 li
ranın esas ittihaz edilmekte olduğu görülmesi 
üzerine unvanı memuriyeti 3201 sayılı kanunla ı 
ikinci sınıf emniyet amirliğine tahvil edilmiş ve ı 
buna muhassas maaşı almış olduğu ve 30 - 40 lira ı 
maaşlı memuriyette bir terfi müddetini doldur
madığı halde 45 lira maaşlı birinci smıf emniyet 
amirliğine terf iinin ve buna muhassas maaşın ve-
rilmesinin nasıl mümkün bulunmuş olduğu daire
sinden istizah olunduğu ve alman cevabda : Ka
nunî müddeti doldurmadan kendisine 45 lira • 
üzerinden maaş verildiği anlaşılarak ve 1 - I - I 
1938 tarihinden 1 - VII -1938 tarihine kadar be
her ay için fazla verilen 1365 kuruştan 7 aylık | 
tutan olan 95 lira 55 kuruş verilecek ikramiye- i 
den mahsubu yapılmak üzere zimmet gösterilmiş ı 
ve tekaüd maaşmın da 40 lira üzerinden tahsis 
edilmiş olduğu bildirilmekle tahsis evrakı buna I 
göre tescil edildiği anlaşılmıştır. 2049 sayılı po
lis teşkilât kanununa bağlı kadro eedvelinde 35 ve | 
30 liralık şube müdür muavinliği gösterilmiş | 
olub kanunda hangi emniyet müdürlükleri şube I 
müdür muavinlerinin bu derecelere dahil olacak- ! 
lan tasrih edilmemiştir. Emniyet umura ma- j 
dürlüğünün cevabı tezkeresinin birinci fıkrasında 

beyan edildiği üzere İstanbul emniyet müdürlüğü j 
şube müdür muavinlikleri için 35 er liralık kadro | 
verilmiş olmakla beraber Fuad Guloğlu yirmi lira 
maaş almakta iken âli mekteb mezunu olduğu için ; 
otuz liralık şube müdür muavinliğine tayini müm- , 

(S. Sayısı : 155 ) 



— 22 -
kün bulunmuş ve binaenaleyh, derecesi salâhi-
yettar makamca bu suretle tesbit olunmuştur. 

3201 numaralı emniyet teşkilâtı kanununun 
tatbiki üzerine İstanbul emniyet müdürlüğü üçün
cü şube müdür muavinliği için 40 liralık kadro 
verildiğine ve bu kanunun muvakkat üçüncü mad
desi mucibince 30 liralık memuriyet derecesi un
vanı ikinci sınıf emniyet amirliğine tahvil edil
miş ve bu sınıf emniyet âmirlerinin maaşları da 

kanuna bağlı kadro cedvelinde kırk lira olarak gös
terilmiş olduğuna ve bu maddede (kadroda müs
tahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri 
gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alır
lar) diye yazılı bulunduğuna göre mumaileyh, 
hakkında 3201 numaralı kanunun tatbikında da
iresince de izah olunduğu üzere bir yanlışlık gö
rülememektedir denilerek maaşının kırk liraya çı
karılması teşkilât kanununun tatbiki dolayısile 
vaki olduğuna göre terfi demek değilse de emni
yet teşkilâtı kanunlarında terfi için beklenmesi 
ieab eden müddet üç sene olduğuna ve adı geçe
nin 30 - 40 liralık memuriyette 3 seneyi doldur
mamış bulunduğuna göre bu müddetin hitamın
dan evvel 45 lira maaşını almasına da imkân gö
rülemediği bildirilmiştir. Mütaleasına müracaat 
olunan müddeiumumi Enver Arkım yapılan tah
sis muamelesi kanuna uygun olduğundan tadil ta
lebinin reddi mütaleasında bulundu. 

İcabı müzakere olundu : 
Tahakkuk dairesince de mütalea olunduğu 

üzere : Müddei, 20 lira maaşlı başkâtib iken âli 
mekteb mezunu olmasına mebni 25 - I - 1936 ta
rihinde 35 lira kadro maaşlı İstanbul emniyet mü
dürlüğü üçüncü şube müdür muavinliğine otuz 
lira maaşla tayin edilmiştir. Buraya tayininde 
kadro maaşı karşılık gösterilmediği gibi esasen 
/barem vaziyeti itibarilc de 35 lira kadro maaşının 
itasına kanunî imkân bulunmadığından kadro ma
aşı müktesab hak temin edemez. 934 senesinde 
emniyet amirliğine tayini yolundaki iddiası tev
sik edilememiştir. 3201 sayılı emniyet memurla
rı teşkilât kanunu ile müstahdem bulunduğu me
muriyet maaşı kırk liraya çıkarılmış ve bu maaşı 
almakta 'bulunmuş iken 29 - X I I - 1937 tarihin
de 45 lira maaşlı birinci sınıf emniyet amirliğine 
tayin edilmiş ise de, 2049 ve 3201 sayılı teşkilât 
kanunlarında emniyet mensublarmm terfii için 
beklenmesi icab eden müddet üç sene olarak tayin 
ve tahdid kılınmış olmasına binaen üçüncü şube 
müdür muavinliğinde otuz lira ile hizmet eylediği 
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müddet dahi dahili hesab edildiği halde mecmuu 
bir terfi müddetini ikmale kifayet etmeyeceği ve 
bu itibarla da birinci sınıf emniyet amirliği ma
aşını 1938 senesinde almaya hakkı olamayacağı ci
hetle tekaüdlüğüne aid tahsis muamelesinin tadi
lini mucib esbabı kanuniye bulunmadığından tale
binin reddine ve 937 malî senesinde Kütahya mal-
sandığınca mumaileyhe yapılan fazla tediye hak
kında mürakibine muhtıra itasına ve keyfiyetin 
üç aylık raporla Meclisi Âliye arzedileceğinin 
müstediye tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü 
maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

9 — Osmaniye orman mesaha memuru ibra
him Taşara ikramiye itasına dair Ziraat vekâ
leti Zat işleri müdürlüğünce tanzim edilip tes
cil için gönderilen tahsis bordrosuna bağlı ev
rakın 3 ncü dairece tedkikında; memurin kanu
nunun meriyetinden sonra Devlet memuriyeti
ne girmiş olan adı geçenin namzedlik müddeti 
geçirmemiş olması hasebile mecmuu hizmetin
den altı ay namzedlik müddeti tenzil edilerek 
mütebaki hizmetine göre tazminat verilmekte 
olduğu görülerek namzed olarak tayin edilmiş 
olanlarla tayinlerinde namzed veya asaletleri 
hakkında bir kayid bulunmayanlar arasında bir 
fark mevcu4 olmayıp ikincilerin de vaziyetle
ri namzedlikten ibaret bulunduğundan ve nam
zed olarak alınıp ta memuriyetlerinin tasdiki 
muamelesi yapılmayanlar hakkında Divan Umu
mî heyetince ittihaz olunan kararda ayni dai
rede müstahdem bulunmuş ise iki ve asaleti 
tasdik edilmeksizin iki senenin hitamından son
ra diğer daireye nakletmiş ise dört senenin hi
tamına muzaf olarak yapılacak tasdikler kabul 
edilmiş bulunduğu cihetle buna muhalif olarak 
yapılan tahakkukun tescili doğru olamıyacağın-
dan tahakkukun bu esasa göre tadili için evra
kın reddine karar verilmesi üzerine buna itira-
zen Ziraat vekâletinden yazılan 26 - XI I -1938 
tarihli ve 9516 sayılı tezkere okundu. Bunda, 
memuriyete namzed olarak tayin edilip te nam-
zedliği tasdik edilmemiş olanların hizmet müd
detlerinden namzedliğin kanundaki azamî had
di olan iki senenin namzedliğine mahsub edile
rek ikinci senenin hitamından itibaren memuri
yetlerinin tasdik edilmiş olduğu ve bidayeten 
namzedliği mevzubahs edilmeksizin tayin edil
miş olan memurların hizmet müddetlerinin ilk 
altı ayının kanunun birinci maddesindeki nam-

9 — ilk memuriyete gireceklerin altı ay
dan iki seneye kadar namzedlik müddeti geçir
meleri memurin kanunu ahkâmından bulun
makla bidayeti tayinlerinde namzedlikleri tas
rih edilmemiş bile olsa kendilerinin katği me
muriyete kabulleri tarihine kadar namzed ad
dedilmeleri muktazi olup gerek bu suretle ta
yin, gerek bidayeti tayinlerinde namzedlikleri 
tasrih kılınanlardan kanunun tayin ettiği iki 
ve dört senelik müddetlerin hitam bulmasına 
rağmen katği olarak memuriyete kabul mua
melesi yapılmayan ve vazifelerine de nihayet 
verilmemiş bulunanların namzedliklerinin o 
müddetlerin hitamına kadar devam etmiş adde
dilmesi ve binaenaleyh hâdisede olduğu gibi 
maaş sahibinin tekaüdlüğünde namzedlik müd
detinin o suretle hesab olunması muvafık gö
rüldüğünden Divanı muhasebat Heyeti umu-
miyesinin bu husustaki ekseriyet kararı tasvib 
kılınmıştır. 
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zedlik müddetinin asgarî haddine mahsub edile
rek altıncı ayın hitamından itibaren memuri
yetlerinin tasdik edilmiş olduğunun kabul edil
diği hakkındaki vekâletin 30 mart 1936 tarih ve 
2 numaralı kararına tevfikan Zat işleri müdür
lüğünce yapılmış olan tahsis muamelesinin ka
bul edilmediği görüldüğünden bu kararın vekâ
letçe aşağıdaki cihetlerden dolayı şayanı ted-
kik görüldüğü; (1) Kararda namzed olarak ta
yin edilmiş olanlarla asil memur olarak tayin 
edilmiş olanlar arasında fark yoktur, denilmek
te olduğu; ve bu iki kısım arasındaki farkın 
pek aşikâr olduğu; A - İkincilerin tayinleri me
mur olarak yapılmış ve maaşları da memur 
maaşı olarak verilmiş ve asil Devlet memuru 
olarak tescil edilmişlerdir. B - Esas itibarile 
memuriyet bu gibiler için bir hakkı mükteseb 
olmuş ve bunlar bu haktan bilfiil istifade et
mişler ve namzedlik kendileri için artık ferî 
bir şekil meselesi halinde kalmıştır. C - Ken
dileri hakikatte namzedliğin azamî müddeti 
olan iki seneyi namzed olarak değil memur ola
rak geçirip bu müddet zarfında memuriyetten 
çıkarılmalarına lüzum hâsıl olmamış bulunma
sı da ayrıca leblerinde bu hakka lâyık oldukla
rı fikrini kuvvetlendiren bir karine meydana 
getirmiştir. Aksi iddiayi vakiayı inkâr etmek 
olur. Fakat vakıa böyle olmakla beraber hâdi
seyi böyle idarî bir kararla kanun hükmüne 
tevfik etmek te lâzımgelmiştir. (2) Kanun, ilk 
defa Devlet memuriyetine girenlere namzedlik 
namı altında iki had arasında bir külfet tahmil 
etmektedir. Bu iki had arasındaki müddetin 
lüzumuna göre tayini salâhiyetini de idarî ma
kamlara bırakmıştır, idarî makamlar lüzumuna 
göre bu müddetin asgarisini, azamisini veya 
ikisi arasında herhangi bir müddeti almakta ta
mamen serbesttirler. Bundaki kıstas idarî lüzum 
ve icabdır. Şimdi bu müddetlerin asgarî veya 
azamisini kullanmak hükmü kanunla idareye ve
rilmiş bir salâhiyet olduğu söz götürmiyecek bir 
sarahati haizdir. (3) Vekâletimizin bu kabil me
murlar hakkında asgarî müddeti almış olmasın
daki noktai nazar bu müddetin âzamisini alma
ğa lüzum ve icab bulunmaması esasına' dayan
maktadır. Kullanıla'n her salâhiyet mantikî bir 
icaba istina'd etmelidir. Ferde daha az külfet 
tahmil ile hükmü kanun yerine gelir ve hâdise
nin mantikî seyride bunu kabul ederken müc
bir ve makul bir sebeb olmaksızın azamî külfeti 
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yüklemek lüzumsuz yere salâhiyet istimalinden I 
ibaret kalır. Binaenaleyh bu meselede hâdisenin 
sırf kanun hükmüne tevfiki için, tayini vekâletin 
idarî salâhiyeti dahilinde bulunan bu müddetin 
asgarisi kabul edilmiş ve arzedilen sebeblerden 
dolayı azamî haddine gitmeğe lüzum görülme
miştir. (4) Makable muzaf karar ittihazı mesele
sine gelince kararımızın namzed olarak tayin 
edilmiş olubda namzedliği tasdik edilmemiş olan
ların hizmetinden iki senenin namzedliğe mahsub 
edilmesi hakkındaki kısmına1 ayni şekilde makab
le matuf karar ittihaz edilmek suretile Divanı 
muhasebatça da iştirak edilmiş olduğu görülmüş
tür. Meselenin esas vekâletin idaTÎ salâhiyetine 
mevdu bir keyfiyet olub bu salâhiyetin evvelce 
kullanılması ile sonradan kullanılması arasında 
hukukî netice tevlid edebilecek bir fark yoktur. 

Şu halde neticesi makable matuf ka'rar ittihaz 
etmek hususunda Divanı muhasebat ile vekâletin 
ayni noktai nazarı takib etmiş olduğu görülmek
tedir. Esasta bu suretle birleştikden sonra ancak 
ferî bir mesele olan müddet meselesinde ayrılık 
hâsıl olmaktadır. Divan bu iki hali tefrik et
meksizin her iki kısım memurlar içinde iki sene 
kabul etmiş, vekâlet ise namzed olarak tayin 
edilenler için Divanı muhasebat kararında oldu
ğu gibi iki sene asil memur olarak tayin edilen
ler için de altı ayı kabul etmiş ve bunu da Divanı 
muhasebatın karar tarihi olan 12 - IV -1937 tari
hinden daha evvel kararlaştırmıştır. (5) Esasen 
ieraî ve takdirî mesailden olan bu meselede icra 
ve idare makamları tamamen serbest bulunduğun- | 
dan Divanı muhasebatın ıbu husustaki salâhiyeti
nin ne şıekil ve ne derecede istimal edileceği hak
kında icra ve idare makamlarına bu nevi karar
larla müdahalede bulunması tefriki kuva prensi
bine muhaliftir. Bütün bu maruzata göre vekâlet 
mevzübahs kararı ile ancak idarî ve kanunî salâ
hiyetini istimal ederek bu babdaki Divan kararın
dan daha evvel kendi memurları hakkında bu me
seleyi halletmiş olduğundan vekâlet kararının ka
bul edilmeyeceği hakkında üçüncü dairece verilen 
karar vekâletçe muvafık görülmemiştir. Denilerek 
vaziyeti buna mümasil olan bir çok orman memur
larının tahsis evrakı neticeyi beklemekte olduğun
dan Divanı muhasebat kanununun 73 ncü madde
si mucibince keyfiyetin bir defada Umumî Heyetçe 
tedkik edilerek müstacel bir karara bağlanması is
tenilmiştir. ' 

Müddeiumumi Enver Arkun mumaileyh nam- | 
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zedliğin azamî müddeti olan iki seneden fazla 
müddetle istihdam edilmiş olmakla beraber vekâ
letten bu kere gelen tezkerede bu zatin memuri
yet evsafmı haiz olduğu beyan edilmekte ve bu 
şerait altmda istihdam edildiği anlaşılmakta bu
lunmuş olmasına nazaran hakkında vekâletçe ya
pılan muamele veçhile müddeti hizmetinin altı 
ayının namzedlik telâkkisile ona göre istihkakının 
hesabı lazımgeleeeği mütaleasında bulunaraik icabı 
müzakere olundu. 

ibrahim Taşarın, zat işleri müdürlüğü memur
larından Rasim Mutlu vedaatile gönderilen, ta
yin dosyasının tedkik ve mütaleasından mumai
leyhin Seyhan vilâyetince 29 - IX - 1932 tarihin
de vekâleten ve 23 - X I - 1932 tarihinde de asale
ten orman mesaha memurluğuna tayin edildiği 
anlaşılmış ve vekil bir memurun memuriyeti asa
lete kalbedilirken kullanılan asaleten tayin tabiri
nin namzedlik devresinden sonraki memuriyet 
safihasını ifade eden asalet vaziyeti ile alâkası ola
mayacağı tabiî bulunmuş olduğu cihetle Ziraatt 
vekâletinin mumaileyhin orman mesaha memurlu
ğuna namzed değil asil olarak tayin edilmiş yo
lundaki noktai nazarında hale uygunluk görüle
mediği gibi İbrahim Taşarın vekâletin bildirdiği 
gibi namzed olarak değil memurin kanununda 
ifade edilen asalet şeklinde tayin edilmi solduğu 
farzedilse bile bu suretle tayin memurin kanunu
na muhalif olduğu cihetle kabulü mümkün olama
yacağından bu takdirde dahi mumaileyhin tayinine 
tayin müzekkerelerinde namzedlik ve asaletleri hak
kında bir kayid bulunmayanlar nazarile bakılması 
icab edeceğinden ve ilk defa namzed olarak alı
nanlarla namzedlik ve asaletleri tasrih edilmek
sizin memuriyete tayin edilmiş bulunanlardan , 
namzedliğin azamî müddetini ikmal etmiş olma
larına rağmen asaletleri tasdik edilmemiş olanla
rın namzedlik için tayin edilmiş olan azamî müd
detin hitamı tarihinden itibaren asil memur ta
nınmalarını temin için salahiyetli makamların 
azamî müddetin hitamı tarihine muzaf olarak ya
pacakları tayin muamelelerinin muteber addedil
mesi yolunda 12 - IV - 1937 tarihli D. M. umumî 
heyeti kararında yer alan ve bir namzed-
memurun namzedliğin azamî müddetinin hita
mından sonra namzed olarak istihdamının devam 
ettirilmesine kanunen imkân olamıyacağı ve bu 
itibarla asaletinin o tarihden itibaren hükmen 
musaddak addedilmesi lâzım geleceği mülâhaza
sına müstenid bulunan mütaleadan idarî makam-

( S . Sayıs ı : 155) 



- 2 
ların makable raei tayin muamelelerinin Divan
ca da tecviz edilmiş olduğu neticesinin çıkarılması 
varid olamıyacağından ve bunlardan başka me
muriyet hayatının ne kadar zaananmı namzed ola
rak geçirdiği sicillerinden sarahaten anlaşılama
yan memurların ilk altı aylık memuriyet müdde
tinin namzedlik addedilmesi lüzumuna dair vekâ
letçe umumî surette ittihaz edilmiş olan kararın 
kabulü lâzım gelse bile İbrahim Taşar, tâli me
murlardan olmak itibarile vekâletin bu kararından 
istifade edemiyeceği de tabii bulunduğundan bu 
hususta üçüncü dairece ittihaz olunan kararın 
değiştirilmesine mahal görülmediğinin Ziraat ve
kâletine işarına ve yazılacak tezkereye vekâletçe 
ileri sürülen ve hukukî nazariyata taallûk eden 
diğer delil ve mülâhazalar üzerinde durmağa 
Divanca, lüzum ve mahal görülmemiş olduğunun 
da ilâvesine 2514 sayılı D. M. Kanununun 73 ncü 
maddesi uyarınca ve ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan 4 zat Umumî Heyetçe ittihaz olunan 
14 - IV - 1937 tarihli kararda bidayeten namzed 
olarak tayin edilmiş olubda asaletleri tasdik edil
meksizin iki sieneden ziyade namzedlikleri devam 
etmiş olanların tayinlerine nazaran iki senenin 
hitamı tarihine muzaf olarak salâhiyetdar makam
larca asaletleri tasdik edildiği takdirde yalnız iki 
senesinin namzedlik olarak hizmetlerinden tenzili 
ile iktifa edilmesi kabul edilmiş olduğuna 
göre vekâletin bu salâhiyetini iki seneden daha 
az bir müddete indirmek suretile istimaline de 
manii kanunî bulunmadığından vekâletçe yapılan 
muamelenin kabulü lâzım geleceği reyinde bulun
muşlardır. 

10 — Andirin hakimliğinden mütekaid Ali 
Rıza Sezer tarafından tekaüdlük muamelesine 
itirazen 26 - XI I -1938 tarihli dilekçe ile sebkeden 
işara cevaben Adliye vekâletinden gelen 4 - I -
1939 tarih ve 3 sayılı tezkere ve Mülkiye tahsis 
şubesinin 11 - I - 1939 tarih ve 70/4 sayılı mü
zekkeresi Müddeiumumi Enver Arkun ve müstedi 
Ali Rızanın huzurile okundu. 

Arzuhal sahibi; tekaüd işinde yapılan yanlış
lıkların tashihi için Adliye vekâletine vaki müra-
eaatine 32 sene iki ay 11 gün hizmet müddetinden 
7 sene 11 ay açık müddeti çıkarıldıktan sonra 
24 sene hizmet üzerinden 48 lira maaş bağlandığı 
cevabını aldığını beyan ederek mağduriyetini mu-
cib olan bu muameleye: 

(1) Beylan kazası kadılığına 1330 senesi kânu-

10 — Divanı muhasebatın mart - mayıs 
1938 aylarına aid raporu üzerine ittihaz kılı
nan 1083 numaralı kararın 14 ncü fıkrasında 
izah olunduğu üzere düşman tarafından muay
yen mahallerde ve daimî nezaret altında bu
lundurulan kimselere esir denilebilip bu vazi
yette olmayanlar hakkında 1683 numaralı ka
nunun 23 ncü maddesi hükmünün mahalli tat
biki bulunmadığı ve bu fıkrada bahsedilen za
ta işgalden sonra dahi vazifesine devamına mü
saade edilerek maaşının da mahallince tediye 
kılınmış olmasına nazaran vaziyetinin esaret 
ad dine imkân olmadığı cihetle Divanı muha
sebat Heyeti umumiyesince bu hususta ittihaz 
olunan karar muvafık görülmüştür. 
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hüevveİinde tayin edilip harb mevkii ve 41 nci 
fırka karargâhı olan bu mahalde dört buçuk sene 
hizmet ettiğini ve kazanın Fransızlar tarafından 
muvakkaten işgali üzerine kendisinin Türkiyeye 
avdetine muhalefet edilerek 25 temmuz 1340/1924 
tarihine kadar memuriyetinin temadi ettiği ve bu 
tarihe kadar vazifesi başında bulunarak maaşla
rını kamilen aldığını ve bu vaziyetinin tekaüd 
kanununun 23 ncü maddesile 185 numaralı tefsir 
kararma uygun bulunduğu cihetle Beylanda ge
çirdiği 9 sene 8 ay müddetin tekaüd maaşının 
hesabında iki kat sayılmak suretile 42 sene üze
rinden maaş bağlanması lâzım geldiğini; 

(2) Beylan kazasının istilâya uğramayıp mu
vakkaten işgal olunduğu ve burada bilfiil vazife 
ifa ederek maaşını da aldığından, mevkii memu
riyetleri istilâya uğrayarak vazifelerini bilfiil ifa 
edemeyenler hakkındaki Büyük Millet Meclisi 
kararlarının kendisine şümulü olamıyacağını, 
bu itibarla 23 ncü maddenin tefsiri mucibince 
42 sene üzerinden ve tekaüd kanununun 6 nci 
maddesi de, talebile tekaüd edilenlere münha
sır olup yaş dolayısile tekaüd edilenlere şümu
lü olmadığından % 75 i tecavüz etse bile hiz
met müddetine göre maaş tahsisi muktazi bu
lunduğunu ; 

(3) Muvakkat işgal altında bulunan ve hu
dudu millî dahilinde olup Hatay hududuna 
dahil olan ve halen istiklâline kavuşan Beylân 
kazasında kadılık vazifesini yaptığı sırada da 
Türkiyeye avdetine Fransızlar tarafından mu
halefet edilip tevkif ve nefyedilerek hakkında 
esir muamelesi yapıldığını, Ankara itilâfı üze
rine Türkiye hududuna gönderildiğini, bu iş
leri Hatay Devlet Reisinin ve bütün halkın bil
diklerini ve sicillinde yazılı olduğu üzere Heyeti 
mahsusaea umuru Hükümette istihdam edilme-
mekliğine karar verilmiş ise de vaki itirazı üze
rine yapılan tedkikat neticesinde hakkile hiz
met vazifesini yaparak Fransızlara hizmet et
mediği ve Türkiye tarafından tayin olunduğu 
Beylân Kadılığında memuriyetinin temadi et
tiğine karar verilmek suretile ademi istihdam 
kararının kaldırıldığı; iddialarını serdeyledik-
ten sonra kanunen iki kat hesab edilmesi lâzım 
gelen 9 sene 8 ay hizmetinin hesaba katılarak 
tekaüd maaşının tashihini ve bilfiil 30 sene 
hizmetine mukabil bir senelik ikramiyesinin ve
rilmesini ve 2327 sayıda kayidli sicillinin tedki-
kt sırasında kendisinin de hazır bulundurulma-
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sini istemekte olduğu görülmüştür. 

Adliye vekâletinin cevabî tezkeresinde de; 
1289 doğumlu olmasından dolayı 13 - VII -

1938 tarihinde tekaüde sevkedilen Ali Rıza Se
zerin bu tarihe kadar 32 sene 2 ay 11 gün 
hizmeti olup bundan takvim farkı ve 7 sene 
11 ay 14 gün açık müddeti çıkarılarak 24 sene 
hizmetine mukabil 40 lira aslî maaşı üzerinden 
48 lira tekaüd maaşı bağlandığı ve Beylân ka
zasının 18 - XI -1934 tarihinde Fransızlar tara
fından işgal edilmesine ve millî hududlar hari
cinde kalmasına binaen mezkûr tarihde Kilis 
Mahkemei asliye azalığında işe başladığı 12 -
XI -1340 tarihine kadar geçen zaman açık müd
detine dahil edilmiş olduğundan ne, hizmetine 
zam yapılmasına ve ne de ikramiye verilmesine 
imkân görülemediği bildirilmiştir. 

Tahsis şubesi müzekkeresinde de; sicil hu
lâsasına nazaran Ali Rıza Sezer 21 kânunuev
vel 1330 tarihinde Beylân kadılığında işe başla
mış ve 15 nisan 1338 tarihinde Pazarcık kadılı
ğına tayin olunmuş ise de kablelâzime müstafi 
addolunmuş ve 13 teşrinisani 1340 tarihinde de 
Kilis Mahkemei asliye azalığında vazifeye mü
başeret etmiştir. Beylân kadılığına aid memu
riyeti hizasında şöyle bir meşruhat vardır: (Ali 
Rıza Efendinin Beylân kazası kadısı iken 18 
teşrinisani 1918/1334 tarihinde kazayı mezkûrun 
Fransızlar tarafından işgali ve mumaileyhin 
devamı memuriyeti cihetle 1 kânunuevvel 1918/ 
1334 tarihinden 30 nisan 1920/1336 tarihine ka
dar şehrî 1 800 kuruş mısrî ve 1 maysı 1920/ < 
1338 nihayetine kadar şehrî 3 450 ve 16 kânu
nusani 1923/1339 tarihinden 25 temmuz 1926/ 
1340 tarihine kadar şehrî 2 500 kuruş zehebi 
snriye hesabile maaş istifa etmiş olduğu 25 
temmuz 1924/1340 tarihli mahallî meclisi ida
re mazbatasında muharrerdir) ve Darende hâ
kimi iken Heyeti mahsusaca Devlet hizmet ve 
müessesatmda ademi istihdamına karar verildiği 
için 14 mayıs 1927 tarihinde bu vazifeden ayrılmış 
ve mezkûr kararın refi üzerine 28 haziran 1927 de 
Gürün Aziziyesi Hâkimliğine tayin edilmiştir. 
Sicillinin 3 ncü sahifesinde"«memuriyeti ve ma
aşı hakkındaki muıka'rrerat» kısmında hakkında
ki Heyeti mahsusa kararı (berayi tedkik dosyası 
Heyeti mahsusaya tevdi edilen mumaileyhin 
Beylân kadılığına 1330 tarihinde tayin edilib 
harbi umumiden sonra yine mahalli mezkûrda 
kalarak Anka'ra ve Lozan muahedelerinin akdin-
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den sonra ahden memaliki ecnebiyeden addedil
mesi icabeden Kırıkhan kadılığında 25 temmuz 
1340/1924 tarihine kadar ifayı vazife eylediği ta
hakkuk etmiş olduğundan 854 numaralı kanunun 
dördüncü maddesi mucibince bir daha Devlet 
hizmet ve müesseselerinde ademi istihdamına kav
rar verilmiştir.) «26 nisan 1927» ve mumaileyh 
tarafından vaki istida ve merbutu vesaik bitted-
kik Hariciye vekâletinden vaki istilâm üzerine 
alınan cevabdâ: 

Suriyenin Lozan muahedesinin mevkii meri
yete girdiği 16 ağustos 1339 tarihine kadar (bu 
tarih 6 ağustos 1340 olmak lâzım. Çünkü Lozan 
muahedesi bu tarihde meriyete girmiştir.) Me
maliki meşguleden madud olması lâzım geleceği 
zikredilmiş ve şu halde Ali Rıza efendinin ise 
1330 senesinde tayin kılındığı Beylan kadılığın
da 25 temmuz 1340/1924 tarihine kadar memu
riyette kalmasının devamı memuriyet addi tabii 
ve tarihi avdeti ise 854 numaralı kanunun neş
rinden mukaddem olduğundan kanunu mezkû
run 4 ncü maddesinin birinci fıkrası hükmünden 
hariç kalmakla kararı sabıkın refile hakkında 
854 numaralı kanun mucibince muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verilmiştir. 7 hazi
ran 1927) diye hülâsa edilmiştir. Genel kurmay 
başkanlığında harp tarihi encümeninin 11 mart 
1937 tarihli ve 23 sayılr kırmızı kitabında 
umumî harpte Beylân işgali teşrinisani 1334 
gösterilmiştir. Ancak sicillindeki meşruhatta bu 
kazanın işgal tarihi 18 teşrinisani 1334 diye 
tasrih olunduğundan dairesince bu tarihten Ki
lis mahkemesi azalığmda işe başladığı 12 teşri
nisani 1340 tarihine kadar geçen 5 sene 11 ay 25 
gün müddet açık hesabile hizmet müddetinden 
tenzil olunmuş ve bu muamele sicillinde mevcud 
olup yukarıda arzedilen malûmata göre ve işgal
den sonra Beylândaki hizmetinin Türkiyeye aid , 
bir hizmet telâkkisi caiz olamıyacağı mütalea-
sile muvafık görülerek kabul edilmiştir. Mumai
leyh hakkında heyeti mahsusaca ittihaz edilen 
ademi istihdam kararının refi hakkındaki kararda 
her ne kadar « . . . . ve şu halde Ali Rıza Efendi
nin ise 1330 senesinde tayin kılındığı Beylân ka
dılığında 25 temmuz 1924 tarihine kaçlar memu
riyette kalmasının devamı memuriyet addi ta
biî . . . . » denilmekte ise de bu fıkra mumailey
hin ifa eylediği hizmet mahallinin Hariciye ve
kâletinin işarına atfen Lozan muahedenamesinin 
mevkii meriyete geçtiği tarihe kadar memaliki 
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meşguleden madud olması itibarile bu mahaldeki 
hizmetinin 854 numaralı kanunun 4ncü maddesi
nin birinci fıkrasında bahsedilen «Ecnebi mem
lekette hizmet kabulü» mahiyetinde olmadığı 
hakkında mucib bir sebeb olup yukarıda da arzo-
lunduğu üzere bu hizmetin Türkiyeye aid bir 
hizmet telâkkisine de icab ve mahal görüleme
miştir. Hususile ifa eylediği bu hizmetin muka
bili aldığı mebaliğin Türkiye tarafından tesviye 
olunduğuna dair sicillinde bir kayid yoktur. Bi
naenaleyh bu vaziyeti, arzuhalinde bahseylediği 
tekaüd kanununun 23 ncü maddesine ve 185 nu
maralı tefsir kararile mevkii memuriyetleri isti
lâya uğrayan memurlar hakkındaki Meclisi Âli 
kararlarına temas etmemekte ve yaş dolayısile 
tekaüd edilenlere tahsis edilecek tekaüd maaşları
nın kanunun 6 ncı maddesindeki % 75 kaydın
dan istisna olunacağına dair kanunda bir hüküm 
olmadığından bu husustaki iddiaları da varid 
bulunmamaktadır diye yazılı bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, Beylân kazasının 1330 senesinde 
düşman tarafından yalnız askerî işgalle kalma
yıp Türk Hükümeti tamamen çekilmiş ve esasen 
maaşının mahallî parası ile mahallî teşkilâtı tara
fından verilmiş bulunmasına binaen diğer ma
halli memurin gibi işgal üzerine ana vatana çe
kilmek mecburiyetinde bulunan müstedi Ali Rıza 
Sezer eski memuriyeti mahallinde kalarak kadı
lıkta devam eylemesi bu hizmetin Devlet hizmeti 
olarak kabulüne bir esas teşkil edemiyeeeği gibi 
kendisi şifahî ifadatında orada cebren hizmet ifa 
ettirilmiş olduğunu ileri sürerek bu vaziyetinin 
düşman tarafından esir edilmiş şeklinde telâkkisi 
icab edeceğini ileri sürmüş ise de memurlar için 
1683 sayılı tekaüd kanununun 23 ncü maddesinde 
bir katı filî hizmet sayılmak ve diğeri tekaüd ma
aşlarının hesabında nazarı itibare alınmak üzere 
iki kat sayılması kabul edilen esaret müddetleri 
düşman tarafından üsera karargâhlarına götü-
rülmeksizin memuriyet mahallinde bırakılan ve 
eski vazifesine işgalden sonra da devam eylemesi
ne müsaade edilen mumaileyh Ali Rıza Sezer için 
esaret vaziyeti mevzubahs olamıyacağı gibi kendi
sinin Lozan muahedesinin akdinden sonra ayni 
memuriyete devam eylemesi de bunu teyid eyle
mekte bulunmuş olmasına binaen iddiaları varid 
görülmemiş ve tekaüd maaşı hakkında tatbik edi
len ve kanuna uygun bulunan muamelenin tasdiki 
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lâzım gelmekte bulunmuş olduğu mütaleasında I 
bulunarak icabı müzakere olundu. 

istida sahibinin taleb ve iddiası, umumî harb-
de memuren bulunduğu Beylân kazasının 18 teşri
nisani 1334 tarihinde Fransızlar tarafından iş
gali üzerine burada kalışı düşman tarafından ceb
ren alıkonulmasından münbais bir keyfiyet oldu
ğu cihetle ana vatana avdeti tarihine 'müsadif 
25 - VII - 1934 tarihine kadar vaziyetinin harb 
esiri addile bu suretle geçen müddetin iki.kat 
olarak tekaüdlük hesabına katılmasından ibaret 
ise de mahallî Hilâliahmer cemiyeti tarafından 
verilib mumaileyh tarafından heyetimize ibraz 
olunan vesika vaziyetini kanun ve emsal itibarile 
esaret şeklinde gösterecek derecede kuvvetli olma
masına ve tekaüd kanununun 23 ncü maddesinde 
(Hjarb mevkiinde vazife ifa eyleyen ve düşmana 
esir düşen memurların ) diye muharrer olub 
vaziyetinin bu madde ile telifine imkân bulunma
masına ve mümasili muamelenin reddi hakkında 
16 - V - 1938 tarihli içtimada, ittihaz olunan ka
rarın mart - mayıs 1938 üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzedilerek Divanı muhasebat encümenin
ce tasvib edilmiş olmasına binaen tahakkuk daire
since tanzim ve Divanca tescil edilmiş olan tah
sis muamelesinin tadiline kanunî imkân görüle
mediğinden itirazın reddine ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzedileceğinin kendisine 
tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi 
uyarınca ve ekseriyetle karar verildi. 

Azadan üç zat, mumaileyh, hakkında heyeti 
mahsusaca müttehaz kararın refile Türkiye Hü
kümetince 1330 tarihinde tayin edilmiş olduğu 
Baylan kadılığında 25 temmuz 1924 - 1340 tari
hine kadar memuriyette kalmasının devamı me
muriyet addi tabiî olacağına 7 haziran 1927 ta
rihinde karar verilmiş olmasına ve 15 nisan 1338 
tarihinde Pazarcık kadılığına tayin edildiği halde 
işbu (tayin keyfiyetinin kendisine tebliğine im
kân bulunmadığı cihetle müstafi addedildiği ) 
Adliye vekâleti zat işleri müdüriyetinin işarın- [ 
dan anlaşılmakta olub, imkânı iblâğ mefkut ol
duğu kadar kendisince de müfarakat ve hududu 
millî dahiline hareket imkânı da mefkut 
idiği ve ilk imkân bulunca ve 854 numaralı 
kanundan evvel teşrinisani 1340 tarihinde Kilis 
mahkemei asliyesi azalığında vazifeye mübaşeret 
etmiş olmasile sabit ve muahharen de 1926 sene
sinde Hassa sulh hâkimliğine ve ayni sene zarfın
da Darende hâkimliğine tayin olunmak suretile 
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o tarihlerde ibraz eylediği vesaike itimad ve ken
disinin verdiği izahat mucibince esir olarak geçen 
bu müddet zarfında millî kanaatlarını takib ve 
takviyeye hasrı mesai eylediği hususuna kanaat 
getirildiği tebeyyün etmekte bulunmasına ve her 
ne kadar mayıs 1927 tarihinde hizmetine nihayet 
verilmiş ise de derhal vaki olan müracaatı üzeri
ne ayni sene haziranında mezkûr kararın refile 
devamı istihdam karan alarak vazifesine devam 
ettirilmiş olması da? Heyeti tahkikiyece Hariciye 
vekâletile ^ilmühabere Lozan muahedesinin mev
kii tatbika vazı tarihine kadar (1340) Baylanın 
da memaliki meşguleden addi icabedeceği kabul 
edilerek vaziyetinin 854 numaralı kanun hükmü 
haricinde kaldığını sarahaten göstermekte olma
sına, ve menafii milliye ve vataniye uğrunda te-
varihi mezkûrede Millî hududlar haricinde mesaii 
f edakâranesi mesbuk bir çok vatandaşlar gibi mu
maileyhin de ecnebi bir memlekete değil bilâkis 
Hükümetimize hizmeti sebkettiği berveçhi maruz 

aleddevam istihdam edilmiş olmasile tezahür eyle
mekte olduğuna mebni haklnnda esir muamelesi 
tatbiki icabedeceği mütaleasile akalliyette kal
mışlardır. 

11 — istanbul Askerî matbaada ücretle müs
tahdem ağır topçu önyüzbaşılığından mütekaid 
Reşid Alpoğan imzasile verilen dilekçede Millî 
Müdafaa vekâletince derece üzerinden tadilen 
tahsis edilen maaşı hakkında ikinci daire kararın
da esbabı red olarak 325 tarihli kanundan ve vaka 
zamanına aid rapor bulunmamasından bahsedil
mekte ise de kendisinin bu kanunun meriyetin
den evvel hastalandığı gibi tedavi edildiği has
tane kaydinin işgal, esnasında yanmış bulunmasın
dan bu hastalığın vazife icabı olduğuna dair vaka 
tarihinde kendisini tedavi eden doktor ve tanıyan
lar tarafından verilen vesaika ve muamelâtı za
tiye kaydindeki malûmata göre maluliyetin kabu
lü icab edeceğinden daire kararında yazılı oldu
ğu üzere işinin Umumî Heyetçe tedkiki taleb olun
ması üzerine, 

Beyanı mütalea olunmak, üzere Millî Müdafaa 
vekâletine yazılan tezkereye alınan karşılıkta : 
(Emekli topçu önyüzbaşısı Reşid Alpoğan 323 
senesinde vazife esnasında geçirdiği hastalıktan 
dolayı Gülhane hastanesinde tedavi görmüş ise de 
Fransızların işgalinde kayidlerin yakılmış olma
sından kaydinin bulunamadığı Gülhane hastanesi
nin evrak arasındaki yazısından anlaşılmıştır. 

11 — Maluliyetin vazifeden mümbais bu
lunduğunun zamanı vukuunda tanzim edilmiş 
vesaika istinad etmesi lüzumu emsali muame
lât hakkında ittihaz olunan karar muktezasın-
dan olup işbu hâdisede bu şekil ve mahiyette 
vesika ibraz ve bir kaydi resmiye istinad edil
mediği cihetle otuz senelik bir zamanın müru
rundan sonra ileri sürülen maluliyet iddiası
nın reddi hakkında Divanı muhasebat Heyeti 
umumiyesince verilen karar muvafık görül
müştür. 
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325 tarihli kanunun şart koyduğu şekilde o za- I 
man yüzbaşı Reşidin hastalığının mahiyeti hak
kındaki muamelesi yürütülmüş ise de ilcaatı har
biye dolayısile kuyudatın mevcud olmamasından 
o zamanki kıta tabibi Yusuf Sadinin 27 kânunu
evvel 1936 tarihli raporu sarahatine binaen vaka 
raporu olarak muameleye konmuştur. Binaen
aleyh hastalığının vazife esnasında vuku buldu- I 
ğuna dair şayanı itimad zevatm vesikaları da bu 
ciheti teyid eylemektedir. 'Maamafih bu malû
lün hakkı zayi olmaması için bir kere de Divan 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince Heyeti 
Umumiyece tedkik ettirilmesi* ieab edeceği göste
rilmiştir. 

Tahsis şubesinden yazılan müzekkerede ise; 
13 teşrinievvel 1938 tarihinde takdim kılınan 

müzekkere üzerine ikinci dairece ittihaz buyuru-
lan kararda (323 senesinde hastalanıb 339 sene
sinde tekaüdü icra kılınan ve badettekaüd müs
tahdem iken 16 eylül 1936 tarihli arzuhalile ma
luliyet iddiasında bulunan mumaileyhin yapılan 
muayenesine aid raporlara nazaran beşinci dere
ceden maluliyeti sıhhat işleri dairesince tasdik 
edilmesi üzerine adı geçen 3107 sayılı kanun mu
cibince müracaatını takib eden 1 teşrinievvel 1936 
tarihinden itibaren maluliyet maaşı ve 551 ve 
3255 numaralı kanunlara tevfikan terfih zammı 
verilmekte ise de derece üzerinden muamele ya
pılabilmek için bu maluliyetin vazife icabı husu
le gelmiş olması kanun hükümleri icabından ve 
bu vaziyetin de vaka zamanına aid rapor veya 
kaydi resmile tevsiki Meclisi Âli kararı iktizasın
dan bulunmuştur. Gerçi vaka zamanına aid ra
por ve bu muameleye aid evrakm ziyaa uğradığı 
dairesinden bildirilmekte ise de tekaüd edildiği 
tarihte meri olan 325 tarihli kanunun ikinci kıs
mının hatimesi serlevhalı faslının son fıkrasına 
nazaran hastalık vaziyetinin kıtasınca tesbiti ieab 
edib hiç bir sturetle vazife icabı malûl olduğu za
manına aid rapora ve kıta kaydine istinad etme
yen bu maluliyetin vakadan otuz sene geçtikten 
sonra şahadete istinaden kabulü mümkün görüle
mediğine Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince mumî Heyetçe kabili tedkik 
olmak.üzere 21 teşrinievvel 1938 tarihinde karar 
verilmiştir) denilmektedir. 

Reşid Alpğanın vaziyeti tekrar tedkik edildi. 
İkinci daire kararında muharrer olduğu üzere 
mumaileyhin vaka zamanına aid ropru olmadığı 
gibi hastalığın vazife icabı husule geldiği de bir | 
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kaydi resmiye istinad etmemektedir. Ancak teka- I 
üdü olan temmuz 1340 tarihinden evvel kulak ma
luliyeti hakkındaki ilk raporu vakadan beş se
ne sonra 12 haziran 1328 ve bunu müteakib 30 
haziran 1328, 20 kânunuevvel 1328 ve 10 nisan 
1339 tarihleridir ki: Bu raporlar 1323 senesinde 
hastalığın vukuunu tesbit eder mahiyette bulun
mamaktadır. Bununla beraber 1323 senesinde 
Bahrisef id boğazı ağır topçu alayında müstahdem 
bulunduğu sırada vazife başında şiddetli soğuk 
almasile duçar olduğu had iltihabı belum ile mü-
terafik huraci flegmanii levzetandan esiri firaş 
olarak tarafından tedavi edildiği ve ihtilât su-
retile iltihabı üznü mutavassıta intişar etmiş bu
lunması hasebile mütehassısı tarafından teda
vi edilmek üzere Istanbula gönderildiği ve bu ta
rihe kadar kulağında bir arıza bulunmadığı o ta
rihte alay doktoru olup halen istanbul polis di
rektörlüğü tabibi bulunan Yusuf Sadi Alanın 21 
kânunuevvel 1936 tarihli raporunda gösterilmiş 
ve bölük arkadaşları tarafından verilen 7 kânu
nusani 1937 tarihli vesikada vazife başında hasta
lanarak alay sertabibi Binbaşı Sadi tarafından 
tedavi edilip bundan sonra kulağmdaki arızadan 
dolayı Istanbula gönderildiği beyan edilmiş ve 
General Cevad, Salâhaddin Adil, Nihad ve Os
man Zatinin 1937 senesinde vermiş oldukları ve

sikalarda ise 1323 senesindeki vakayı bilmemek
le bareber bu hastalığa tutulduğunu işittiklerini 
ve büyük harb esnasında Çanakkalede vazifesi 
devam eden mumaileyhin bu harbin çok müşkül 
ve devamlı ağır hizmetleri sebebile tedricen kulak
larında işitmek hissinin azalmasına bizzat şahid 
olduklarını beyan eyledikleri gibi bilâhare tekrar 
malûmatlarına müracaat olunan kıta arkadaşla
rının 1938 senesinde verdikleri vesikalarda da bu 
hastalığının soğuk bir havada batarya taliminde 
kendinin sunu taksiri haricinde vukua geldiği ilâ
ve edilmiştir. Istanbulda Gülhane hastanesinde 
yapılan tedavisine aid kayıdlar aranılmış ise de 
hastanenin Fransızların işgalinde kuyudatın ya
kıldığı cihetle bunun tevsikine de imkân hâsıl ol
mamasından dolayı 1^23 senesinde alay doktoru 
bulunan Yusuf Sadi Alanın 21 kânunuevvel 1936 
tarihli raporunun vaka raporu olarak kabulü ve , 
keza kıta arkadaşlarının ve bunlardan başka ge
nerallerin verdikleri vesaika nazaran da hasta
lığın vazife icabı olduğuna kanaat edilerek maa
şının derece üzerinden tadili cihetine gidildiği an
laşılmıştır. Dilekçesinde 1325 tarihli kanunun | 
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neşrinden evvele müsadif bulunması hasebile has- I 
taiığm bu kanunun aradığı şekilde tesbiti müm
kün olamıyacağı .beyan edilmekte ise de bu ka
nundan mukaddem meriyette bulunan 30 kânunu
sani 1321 tarihli kanun illet ve hastalığın veza-
ifi resmiyenin ifasından ve ezcümle hidematı se
feriye tatbikat ve manevra ve ateşli nişan talimle
rinden ve karakol ve devriye, nöbet gibi vezaifin 
ifasından ileri geldiği takdirde maluliyetin ka
bulünü âmir olup maluliyetin bu suretle geldiği--
nin de yine bir kaydi resmiye istinad etmesi zaru
rî bulunmaktadır. 

Binaenaleyh hastalığın zuhuru ister 1321 ister' : 
1325 tarihli kanunlar zamanına tesadüf etmiş, ol
sun hastalığın zuhuruna ve buna da vazifenin se
bebiyet vermiş olduğuna dair bir kaydi resmî j 
bulunması kanun icabatından olmakla beraber 
tedavi iddiasında bulunduğu Gülhane hastahanesi 
kuyudatının işgalde Fransızlar tarafından yakıl
mış olmasından dolayı 323 senesinde kulağındaki 
arızadan tedavi edildiği ve tekaüdünü mucib olan 
bu arızanın da vazifeden husule geldiğinin kayden 
tevsiki icabedeceği bildirilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi 
muavini Sabit Başoğlu 30 kânunuevvel 321 tarihli 
kanun vazife icabı maluliyeti kabul etmiş oldu
ğuna göre bunun kıtasınca veya resmî bir hasta-
haneee tesbiti zaruridir. 

323 senesinde talim sırasında malûl olduğu 
iddiası kuyudu resmiye ile isbat edilemediği gibi 
maluliyeti icab ettirecek derecede hasta olarak 
hastahanede uzun müddet tedavi gören bir zabitin 
hastalık vaziyetinin sicillinde de mukayyet bulun
ması lâzım gelirken böyle bir kaydin de mevcud | 
olmadığı anlaşılmış ve tekaüd olduğu zaman ma
luliyet hakkında bir iddia mesbuk olmadığı gibi 
551 sayılı kanunun neşrinden sonra tayin edilen 
müddet içinde de müracaat edilmemiş olduğuna 
göre vazife başında olmadan her günkü bir has
talık dolayısile de malûl olmak ihtimali mevcud 
bulunmuş olduğuna binaen otuz sene evvelki bir 
hâdisenin şehadetle tesbiti cihetine gidilerek ma
luliyet maaşı ve terfih zammı tahsisine mevzuat 
müsaid bulunmamış olduğundan tadil talebinin 
reddi mütaleasında bulunmakla icabı müzakere 
olundu. 

7 - I I - 1938 tarihli ve 140303/4433 sayılı red 
takririne esas teşkil eden daire kararında tasrih 
edildiği veçhile (323 senesinde hastalanıp 339 se- | 
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nesinde tekaüdü icra kılınan ve mütekaiden müs
tahdem iken 16 eylül 1936 tarihli dilekçesi ile 
maluliyet iddiasında bulunan mumaileyhin yapı
lan muayenesine aid raporlara nazaran beşinci-
dereceden maluliyeti Sıhhat işleri dairesince tas
dik edilmesi üzerine kendisine 3107 numaralı ka
nun mucibince müracaatını takib eden 1 teşrini
evvel 1936 tarihinden itibaren maluliyet maaşı ve 
551 ve 3255 numaralı kanunlara tevfikan terfih 
zammı tahsis edilmekte ise de derece üzerinden 
muamele yapılabilmek için, bu maluliyetin vazife 
icabı husule gelmiş olması kanun hükümleri ica
bından ve bu vaziyetin, vaka zamanına aid rapor 
veya kaydi resmi ile tevsiki, Meclisi Âli kararı 
iktizasından bulunduğu; ve her ne kadar vaka 
zamanına aid rapor ve bu muameleye aid evrakın 
ziyaa uğradığı dairesinden bildirilmekte ise de 
tekaüd edildiği tarihde meri olan 325 tarihli te-
kaüd kanununun (ikinci kısmın hatimesi) serlev-
halı faslının son fıkrasına nazaran hastalık vazi
yetinin kıtasınca tesbiti icab edib hiç bir suretle 
vazife icabı malûl olduğu zamana aid rapor ve 
kıta kaydine istinad etmeyen bu maluliyetin va
kadan otuz sene geçtikten sonra şehadete istina
den kabulü mümkün görülmemiş ve mumaileyh 
tarafından bu karar ve takrire itirazen maluliye
tinin 325 tarihli kanunun neşrinden evvele müsa
dif bulunması itibarile hastalığının bu kanunun 
aradığı şekilde tesbiti mümkün olamıyacağı beyan 
edilmekte bulunmuş ise de tahsis şubesince müta-
lea edildiği veçhile bu kanundan mukaddem 
meri bulunan 3 kânunusani 1321 tarihli kanun, 
illet ve sakatlığın vazifei resmiyenin ifasından 
ve ezcümle hidematı seferiye, tatbikat ve manevra 
ve ateşli nişan talimlerinden ve karakol ve dev
riye nöbeti gibi vezaifin ifasından ileri geldiği 
takdirde maluliyetin kabulünü âmir olub maluli
yetin bu suretle husule geldiğinin de yine bir 
kaydi resmiye istinad etmesi zarurî bulunmakta
dır. Bu itibarla hastalığın zuhuru ister 321, ister 
325 tarihli kanunlar zamanına tesadüf etmiş ol
sun hastalığın zuhuruna ve buna da vazifenin 
sebebiyet vermiş olduğuna dair bir kaydi resmî 
bulunması kanun icabatından olması ve iddia 
olunduğu gibi 323 senesinde kulağındaki arıza 
sebebile Gülhanede tedavi edildiği halde hastaha-
nenin Fransız işgalinde yanmış olması sebebile 
kaydi resmî zayi olmuş bulunsa bile hastahaneye 
şevki ve tedavisi gibi vazifeden ayrılmayı istilzam 
eden halatın sicil kaydine geçirilmesi zarurî olub 
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sicilinde böyle bir kayid bulunmaması da bu 
iddianın delile istinad etmediğini teyid etmekte 
bulunduğu gibi itiraz istidasında serdeylediği di
ğer hususat dahi red sebeblerini tadil eder mahi
yette görülmediğinden 2514 sayılı kanunun 
73 ncü maddesi uyarjnca itirazın reddine ve key
fiyetin 3 aylık raporlar ile Meclisi Âliye arzedi-
leceğinin kendisine tebliğine ve tahsis evrakının 
dairesine iadesine karar verildi. 

12 — Tabib generallığından mütekaid olup 
Devlet demiryolları 9 ncu işletme hekimi iken 
vefat eden Fuad Akgül karısına tazminat itası 
için mezkûr idare Tekaüd sandığı müdürlü
ğünce tanzim ve vize için gönderilen tahsis ev
rakının tedkikı neticesinde : 900 numaralı ka
nunda zikri geçenlerden 2921 sayılı kanunun 36 
ncı maddesinde yazılı müesseselerde daimî müs
tahdem olarak vazife görenlerin tekaüd ma
aşları hakkında vaki istilâma cevaben Maliye 
vekâletinden gelen ve (Tekaüd kanunlarile alâ
kadar olmıyarak müstakil bir kanun halinde 
meriyet mevkiine konulmuş olan 900 numaralı 
kanunun tamamen hususî hükmü ihtiva etmesi 
itibarile sarih bir hükümle ilga veya tatbiki 
nehyedilmedikçe umumî hükümlerle tearuz et
memesi ve binaenaleyh umumî hükmü ihtiva 
eden 1683 numaralı kanunun 70 nci maddesi
nin tatbikında olduğu gibi 2921 sayılı kanu
nun 36 ncı maddesinin tatbikında da meri tu
tularak bu gibilerin tekaüd maaşlarının veril
mesinin kanun hükümlerine uygun bulunduğu
na ve bu takdirde bunların sandığa dahil edil
memeleri lâzımgeldiğine) dair bulunan 8 - I I -
1939 tarih ve 13237 - 45/793 saydı tezkere M. 
U. huzurile okundu. 

Müddeiumumi Enver Arkun 900 numaralı 
kanun hükmünün meri bulunmakta olmasına 
binaen müddeinin Devlet demiryolları idare
sinde tayin edildiği doktorluk vazifesinden do
layı evvelce muhassas tekaüd maaşının kesil
memesi ve kendisinin idare tekaüd .sandığına 
idhal olunmaması muktazi bulunduğundan bu 
sandıkça ailesine verilmek üzere tahakkuk et
tirilen tazminatın kabul edilmeyerek reddi hak
kında Üçüncü dairece ittihaz edilen karar ka
nuna uygun olduğundan tasdiki lâzımgeldiği mü-
taleasında bulunarak icabı müzakere olundu. 

19 - IX -1938 tarihli içtimada ittihaz olu
nan kararda tafsil olunduğu ve Maliye vekâ-

12 — 900 numaralı kanun hükmünden is
tifade etmek isteyen mütekaidlerin tekaüd ma
aşları verilmekle beraber ifa ettikleri hizmet 
için aldıkları paranın ücret addolunacağına ve 
binaenaleyh vazifelerine nihayet verildiğinde 
tekaüd maaşlarına- hizmeti âhirelerinden dola
yı bir şey zammedilmeyeceğine ve 900 numara
lı kanun hükmünün Devlet demiryollarındaki 
mütekaid memurlar hakkında tatbik edilme
mesine dair sarih bir hükmü kanunî bulunma
dığına göre bu suretle yani tekaüd maaşları
nın tediyesine devam edilmek üzere istihdam 
edilen mütekaidlerin mezkûr idare tekaüd san
dığına iştirak ve binnetice o sandık hukukun
dan istifade ettirilmemeleri ve keyfiyeti istih
dam tavzif mahiyetinde olduğu ve tekaüd 
maaşları katedildiği takdirde ise tekaüde irca-
larında hizmeti âhirelerinden dolayı sandığın 
mütekaidler hakkındaki ahkâmından istifade 
ettirilmeleri ve binaenaleyh bidayeti tayinlerin
de sandığa iştiraklerinin kabulü muvafık gö
rülmüştür. 
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letince de mütalea kılındığı veçhile tekaüd ka-
nunlarile alâkadar olmıyarak müstakil bir ka
nun halinde meriyet mevkiine konulmuş olan 
900 numaralı kanun tamamen hususî hükmü 
ihtiva etmesi itibarile sarih bir hükümle ilga 
veya tatbiki nehyedilmedikçe umumî hüküm
lerle tearuz etmemesi ve binaenaleyh umumî 
hükmü tazammun eden 1683 numaralı kanu
nun 70 nci maddesinin tatbikında olduğu gibi 
2921 numaralı kanunun 36 nci maddesinin tat
bikında da meri tutularak bu gibilerin tekaüd 
maaşlarının verilmesi kanun hükümlerine uy
gun görülmüştür. 

Ancak 900 numaralı kanun hükmü, müte
kaidinden muallimliğe ve kanunda tasrih edilen 
bazı meslek mütekaidlerinden yine mezkûr ka
nunda gösterilen meslekî memuriyetlere tayin 
olunanların o memuriyetlerin mebde maaşı ve 
tahsisatları mecmuunun ücret olarak verileceği 
mezuniyetini mutazammın olup dairelerine bir 
gûna mecburiyet tahmil etmemekte olmasına bi
naen vaziyetleri bu kanuna temas eden müte-
kaidlerin tekaüd maaşları kesilerek muvazzafan 
istihdamları caiz olduğu gibi tekaüd maaşla
rının itasına devam edilmek ve bulundukları 
memuriyete mukabil kendilerine ücret veril
mek suretile tayin ve istihdamlarının da 900 
numaralı kanun hükmüne muhalefet teşkil et-
miyeceği ve tayin ve istihdam tavzif şeklinde 
vaki olmuş ise tekaüd sandıklarına iştirak etti
rilmekle beraber tekaüde ircalarında bu suret
le diğer mütekaidin hakkında yapılan muame
lenin tatbiki ve diğer şekilde istihdam olunan
ların sandığa iştirak ettirilmemesi ve tekaüde 
ircalarında tabiî hizmeti ahire zammı verilme
mesi icab edeceği cihetle tabib generallığından 
mütekaid Fuad Akgül karısı hakkında bu su
retle muamele ifası lüzumunun Devlet demir
yolları işletme umum müdürlüğüne ve Mülkyie 
tahsis şubesine tebliği ve keyfiyetin cevaben 
Maliye vekâletine de işarı 2514 numaralı ka
nunun 73 ncü maddesi uyarınca kararlaştırıl
mıştır. 

13 — Orman Ondalık memurluğundaki hiz
metinin nazarı itibare alınmadığından bahsile 
hizmet cedvelinin yeniden tedkiki taiebile istan
bul Ticareti Bahriye müdürlüğü evrak kalemi 

.kitabetinden mütekaid Mehmed Kâmil imzasile 
iktısad vekâletine verilen dilekçe ile cari mua-

13 — Aidatla istihdam edildikleri halde bilâ
hare maaşla tavzif edilen bazı memurlara ve 
bu meyanda orman ondalık memurlarına teka
üd hakkını tanımış olan 8 mart 1332 tarihli ka
nun 1683 numaralı kanunun 72 nci maddesile 
ilga edilmiş ve bu kanunun 71 nci maddesinde 
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meleyi bildiren vekâleti müşarünleylıanın 8 - I I -
1939 tarih ve 5961/537 sayılı tezkeresi ve Mülkiye 
tahsis şubesinin 16 - I I - 1939 tarihli müzekkere
si müddei umumî huzurile okundu. 

Vekâlet tezkeresi meali : Müstedinin hizmet 
müddetine ilâvesini taleb ettiği 12 haziran 1306 
tarihinden 31 kâ. evvel 1309 tarihine kadar On
dalık orman memurluk müddetinin Diva'nı mu
hasebat vize komisyonununun gösterdiği lüzuma 
ve 1683 sayılı tekaüd kanununun 72 nci madde
sine müsteniden tenzil edildiği bittedkik anlaşıl
mış olub şu vaziyete göre vekâletçe yapılacak 
bir muamele yok ise de keyfiyetin Divanca tedkik 
ve mütaleanın beyanı talebinden ibaret olduğu; 
tahsis şubesinden yazılan müzekkerede ise; 

Aidatla istihdam edildikleri halde bilâhara 
maaşla tavzif edilen bazı memurlara ve bu me-
yanda Orman Ondalık memurlarına tekaüd hak
kı tanımış olan 8 mart 1332 tarihli kanun 1683 
numaralı kanunun 72 nci maddesile ilga edilmiş 
ve bu kanunun 71 nci maddesinde bu kanunun 
meriyetinden sonra yapılacak tahsislerde müte-
kaddem zamana taallûk etse de 25 seneyi ikmale 
müessir olacak fili hizmetler ve tekaüd maaşının 
hesabında itibare alınacak müddetler bu kanunda 
yazılıı olanlardan ibaret olduğu muharrer bulun
muş ve Meclisi âlinin 669 numaralı karafinm 
10 ncu fıkrasında 8 mart 1332 tarihli kanundan 
da bahsedilerek maaşla ifa edilmemiş hidema-
tın hizmeti filiyeden addine imkân olmadığı 
tasrih edilmiş olduğunda'n dairesince de mütalea 
edildiği veçhile arzuhal sahibinin dileğinin yeri
ne getirilmesine imkân olmadığı gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun 1683 sayılı tekaüd kanununun 
8 mart 331 tarihli kanun hükmünü ilga etmiş ve 
memurinin filî hizmetlerile tekaüd maaşlarının 
hesabında sayılacak müddetlerin sureti hesabı 
bu kanunda gösterilmiş olmasına nazaran bu ka
nunun meriyetinden sonra orman memurlarının 
ondalıkla geçen hizmetlerinin sözü geçen hizmet 
ve müddetler meyanında sayılmasına imkân ola
mayacağından müddeinin dileğinin kabulüne im
kân olmadığı talebinde bulunarak icabı müzakere 
olundu. 

Divanı muhasebatın kânunuevvel 930 - mayıs 
931 raporu üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyuru-
lan 669 sayılı kararın 10 ncu fıkrasında, tekaüd 
muamelesinde ne gibi hizmetlerin hizmeti fili
yeden addolunacağı ve hangilerinin tekaüd ma-

bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
sislerde mütekaddim zamana taallûk etse de 
25 seneyi ikmale müessir olacak filî hizmetler 
ve tekaüd maaşının hesabında itibara alınacak 
müddetler bu kanunda yazılı olanlardan iba
ret olduğu muharrer bulunmuş olmakla orman 
ondalık memurluğuna aid hizmetin tekaüd 
müddetinin hesabında nazarı itibare alınmama
sı yolunda Divanı muhasebat Heyeti umumiye-
since ittihaz olunan karar tasvib edilmiştir. 
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aşı hesabında nazarı itibare alınacağı tekaüd ka
nununun 23 ncü maddesinde gösterilmiş ve aidat-
lı hizmetlerin tekaüde mahsubuna cevaz veren 
8 mart 1382 tarihli kanun, tekaüd kanunile ilga 
ve 71 nci maddesinde de bu kanunun meriyetin
den sonra yapılacak tahsislerde mütekaddem za
mana taallûk etse dahi yirmi beş seneyi ikmale 
müessir olacak hizmetlerin bu kanunda yazılı 
olanlardan ibaret olduğu tasrih edilmiş bulunma
sına binaen birinci maddeye nazaran maaşla ifa 
edilmemiş olan hizmetlerin hizmeti filiyeden ad-
dine imkân bulunmadığı gösterilmiş olmakla müs-
tedinin talebinin tervici mümkün olamayacağın
dan 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi uyarın
ca reddine ve keyfiyetine cevaben îktısad vekâle
tine işarına ve üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına karar verildi. 

14 — Turgutlu maliye tahsildarlığından mü-
tekaid Emin Atacan tarafından tekaüd maaşına 
itirazen verdiği 9 - I - 1939 tarihli dilekçe ile 
sebkeden istifsara cevaben Maliye vekâletinden 
gönderilen 27 - 1 - 1939 tarih ve 94626 - 114/2685 
sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinden yazı
lan 23 - I I - 1939 tarih ve 528/28 sayılı müzek
kere okundu. 

Arzuhalde; Turgudlu maliye tahsildarı iken 
Maliye teşkilât kanununun muvakkat ikinci mad
desi hükmüne tevfikan memuriyetle alâkası kesi
lerek tekaüde sevkolunması üzerine bu vazifedeki 
maaşı olan 10 lira üzrinden kendisine tekaüd ma
aşı bağlanmış ise de bu memuriyete tayininden 
evvel 1933 senesinde 14 lira maaşlı Salihli tahsil 
memuru iken icra kılınan teşkilâtta kadro dola-
yısile açıkta kalıp memuriyet maaşına nazaran da
ha dun maşlı Turgudlu maliye tahsildarlığını ka
bul etmiş olması dolayısile tekaüdlüğünde hakkı 
mükteseb olarak 14 lira maaşın esas tutulması 
2658 numaralı kanun icabından olup kendisinin 

tekaüdlüğü de bu kanunun meriyeti zamanında 
yapılmış olduğundan bu hükme muhalif olarak 10 
lira üzerinden tahsis edilmiş bulunan maaşın tas
hihi için işinin Divanı muhasebat kanununun 73 
neü maddesi mucibince heyeti umumiyece tedkikı 
taleb edilmekte olduğu; vekâlet tezkeresinde, 
mumaileyhin evvelce 2265 sayılı kanunun tatbiki 
dolayısile açıkta kalarak bilâhare dun maaşlı me
muriyet kabul ettiği ve bu memuriyette iken 2996 
numaralı kanun mucibince alâkası kesilerek teka
üde sevkolunduğu ve 2265 numaralı kanunda; 

14 — Divanı muhasebat Heyeti umumiyesi-
nin akalliyet kararında izah olunduğu üzere 
kadro yönünden açıkta kalarak daha az maaşlı 
memuriyetleri kabul edenlerin açıkta kaldıkla
rı memuriyet derecesindeki tekaüd haklarının 
mahfuziyeti 2658 numaralı kanunla kabul ve 
mumaileyhin tekaüdü de bu kanundan sonra 
icra edilmiş olmakla tekaüd maaşına açıkta 
kaldığı memuriyet maaşının esas ittihazı muva
fık görülmüştür. 
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bu kanunun tatbiki dolayısile açıkta kalıp ta dun 
maaşlı memuriyet kabul edenlerin açıkta kaldık
ları memuriyet maaşı üzerinden tekaüdlük hak- < 
lan mahfuz olduğuna dair bir kayid olmadığı ve 
gerçi 2658 numaralı kanun kadro yönünden açık
ta kaldıkları memuriyet derecesinden tekaüd edil
mek haklarının saklı olduğu yazılı ise de Emin 
Ataeanın teşkilât dolayısile açıkta kalarak daha 
az maaşlı memuriyet kabul etmesi bu kanunun 
meriyetinden evvel vaki olduğu cihetle hakkında 
bu kanun hükmünün tatbiki bu hükmün makab
line teşmili demek olacağı cihetle mümkün görül
mediği ve yapılmış olan muamelenin doğru oldu
ğu bildirilmiş ve tahsis şubesi müzekkeresinde 
de; mumaileyhin vaziyetinin arzuhalinde ve ve
kâlet tezkeresinde bildirildiği gibi olduğu görül
müş ve vekâletçe de mütalea edildiği gibi 2265 
numaralı kanunun tatbiki dolayısile açıkta kal
dığı vakit daha az maaşlı memuriyet kabulü ha
linde açıkta kaldığı maaş üzerinden bir hakkı 
mükteseb tanınmamış olduğuna göre bilâhare bu 
esası vazetmiş olan 2658 numaralı kanunun za
manı meriyetinde tekaüd edilmiş olması dolayısi
le kendisi için böyle bir hak kabul edilmesi bu 
son hükmün makabline teşmili demek olacağı ci
hetle mümkün olamıyacağmdan ve 1931 bütçe 
kanununun 19 ncu maddesinde de böyle bir hü
küm mevcud ise de bu hükümde filî kadro dola
yısile açıkta kalanlara mahsus olup teşkilât do
layısile açıkta kalanlara tatbiki 5 - XII - 1932 ta
rihli heyeti umumiye kararına nazaran caiz ola
mıyacağmdan yapılan muamelede bir yanlışlık 
görülememiş olduğu beyan edilmektedir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeumuınî 
Enver Arkım, müstcdi Emin Ataean kadro yü
zünden açıkta kalanlardan bir derece aşağı memu
riyet kabul edenlerin açıkta kaldıkları memuriyet 
maaşı üzerinden tekaüd edilmek hakkını tanıyan 
2658 sayılı kanundan evvel ve 2265 sayılı kanun 
mueibinceaçıkta kalarak daha dun maaşlı memu
riyet kabul etmiş olmasına binaen sözü geçen 
2658 sayılı kanun hükmünden istifade ettirilmesi 

hakkındaki iddiasının vârid olmadığı mütaleasmda 
bulunarak icabı müzakere olundu. 

Alzadan yedi zat kadro yönünden açıkta ka
larak daha az maaşlı memuriyetleri kabul edenle
rin açıkta kaldıkları memuriyet derecesindeki te
kaüd haklarının mahfuziyeti 2658 numaralı ka
nunla kabul edilmiş ve mumaileyhin tekaüdü de 
bu kanundan sonra icra kılınmış olmasına göre 
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sırf kadro^,,tatbikatı dolayısile daha az maaşlı va
zifeleri kabul edenlerin tekaüdlük cihetinden de 
ayrıca bir mağduriyete uğramamalarını istihdaf 
eden ve bu kanundan evvel de bütçe kanunlarile 
temin edilmiş olan bu adilâne hükümden mumai
leyhin mahrumiyetini mucib bir sebeb görüleme
diğinden talebinin kabul ve isafı reyinde bulun
muşlar ise de; f 

Maliye vekâletince de mütalea edildiği veçhile 
2265 sayılı kanunda, bu kanunun tatbiki dolayı
sile, açıkta, kalmış olanlardan açıkta kaldıkları 
memuriyet maaşından daha aşağı derecede memu
riyet kabul edenlerin açıkta kaldıkları maaş üze
rinden tekaüd haklarının mahfuz tutulacağına 
dair hükümler yoktur. 

Her ne kadar 2658 sayılı kanunun birinci mad-
desile kadro yüzünden açıkta kalanlardan bir de
rece aşağı memuriyet kabul edenlerin açıkta kal
dıkları memuriyet derecesinde tekaüd edilmek 
hakları tanınmış ise de, Emin Aıtacanın teşkilât 
dolayısile açıkta kalarak daha az maaşla memu
riyet kabul etmesi, bu kanunun meriyetinden ev
vel vaki olmuştur. Bu itibarla 2658 numaralı 
kanun hükümlerinin, mumaileyh hakkında teşmi-
len tatbikma imkân görülmediğinden tadil tale
binin reddine ve keyfiyetin 3 aylık raporla Mecli- ! 

si Âliye arzına ve kendisine de tebliğine 2514 sa- ' 
yılı Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desine tevfikan ve ekseriyetle karar verilmiş ve 
bu karar Divanı muhasebatın eylül - ikinci teşrin 
1937 aylarma aid üç aylık raporu münasebetile 
MJeclisi Âlice ittihaz buyurulan 6 - V - 1938 ta
rihli ve 1048 sayılı kararın 12 nci bendinde : 

2658 numaralı kanun 1 - I -1935 tarihinde ne
şir ve ilân edilmiş olmasma göre ancak meriyeti 

tarihinde lâğvi memuriyet dolayısile açıkta bulu
nanlarla memuriyetinden sonra bu vaziyeti ikti-
sab edeceklerin bu kanun hükümlerinden istifade 
etmeleri mümkün olabileceği cihetle 15 mayıs 1336 
tarihinde istanbul üçüncü iaşe Divanı harbi ürfi 
müddeiumumiliğinden açıkta kalmış ve 3 - VI -

1930 tarihinde tekrar memuriyet kabul ederek bu 
vaziyeti zail olub bilâhare 65 yaşını ikmal suretile 
tekaüde sevkedilmiş olan Sedad Erden hakkında 
yapıldığı bu fıkrada yazılı şekli muamelenin mu
vafık görüldüğü yolundaki mütaleaya tevafuk 
etmekte bulunmuştur. 
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15 — Maluliyetinin 1938 senesinde tasdik edil

diğine göre bu tarihte ımeri olan mebuslar hakkın
daki ahkâm nazarı itibare alınarak kendisine 1683 j 
numaralı kanun hükümlerine tevfikan maaş tah- i 
sis edilmesi lâzımgelirken eski ahkâma göre tah
sis edilmesinde isabet olmadığı iddiasile müraca
atta bulunan eski Bolu mebusu Neeati Gökçenin 
dilekçesi ile sebkeden istifsara cevaben Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinden gelen 24-1-1939 
ve 71/1799 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şube
sinden yazılan 23-11-1939 tarih ve 29/415 sayılı 
müzekkere okunlu. 

Vekâlet (tezkeresinde; mumaileyh İstanbul Hü
kümeti zamanında mebus iken 21 kânunuevvel 334 
tarihinde ayrıldığından halen Büyük Millet 
Meclisi azaları hakkında cari olan ahkâmın ken
disine bir ciheti aidiyeti bulunmamış olmasına bi
naen eski memuriyet maaşı nazarı itibare alına
rak hakkında muamele yapılmış ve istidasında bah
settiği ahkâma göre değil maluliyetinin tesbit edil
diği tarihte meri 1683 numaralı kanunun 43 ve 26 
ncı maddeleri mucibince ikramiye tahsis edilmiş ! 
ve Divanca da 10 teşrinisani 1938 tarihinde 46644 I 
numara ile tescil edilmiş olduğu; beyan edilmiş ve 
şube müzekkeresinde de; mumaileyhin tekaütlü
ğünde Kendi isteği gibi mebuslukta geçen müddeti 
filî hizmet hesabına katıldığına ve maluliyetinin 
tahakkuk ettiği tarihte meri olan 1683 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde muamele ifa edildi
ğine göre itiraz arzuhalinin neye matuf olduğu 
sarihan anlaşılamamakta ise de bu arzuhalinde 
119 numaralı tefsir kararile memurin kanu
nunun 73 ncü maddesinden ve 324 sayılı ka
rardan bahsetmesinden ve Devlet şûrasına aç
tığı idarî dava mevzuundan kendisine mebusluk-
tahsisatı üzerinden 1683 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan maaş bağlanması lâzım geldiğini 
iddia etmekte olduğu istidlal kılınmış olub 119 
numaralı tefsir kararı mebusların aidatı tekaüdi-
yelerinin sureti tahsili hakkında olub bu kararın 
Necati Gökçenin vaziyetine temas eden ikinci 
bendi istanbul Mebusan meclisinde bulnan me
busların tekaüd aidatının son memuriyeti ma
aşı üzerinden hesab ve istifası icab edeceğini 
âmir olduğundan bu gibilerin tekaüd ve mazu-
liyet maaşlarının tahsisinde mebusluk muhassa-
tının değil; son memuriyet maaşlarının esas tu
tulması lâzım gelir; netekim mülga vize ve ted-
kik komisyonunun bu babda ittihaz etmiş olduğu I 
11 - X - 1928 tarihli kararına müsteniden isâki- | 

15 — 788 numaralı memurin kanununun 
73 ncü maddesi ile bunu tadil eden 2941 nu
maralı kanun hükümlerinin birinci ve ikinci 
Büyük Millet Meclisi azasına şamil bulunduğu 
metinlerinde sarahaten gösterilmiş olmasına bi
naen bu hükümlerin istanbul Mebusan Mecli
sine iştirak eylemiş ve mebusluğu o Meclise 
münhasır kalmış bulunanlara tevsian teşmiline 
imkânı kanunî bulunmadığından Divanı muha
sebat Heyeti umumiyesince verilen karar muva
fık görülmüştür. 
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katta bu merkezde olub memurin kanununun 73 
ncü maddesindeki on bin kuruş kaydı madde 
metninde sarahaten anlaşılacağı üzere Büyük 
Millet Meclisi azalanına maksur ve 324 sayılı ka
rarda bu on bin kuruş kaydının 11 ağustos 1325 
tarihli kanunun 13 ncü maddesindeki mikdarı 
vasatii şehri kaydına' muadil olduğu hakkında
dır. Askerî ve Mülkî tekaüd kanununa ek olan 
14 - IV - 1936 tarihli ve 2941 sayılı kanuna ge
lince; bu kanunun 3 ncü maddesile 788 numaralı 
memurin kanununun 73 ncü maddesi kaldırılmış 
olduğuna göre işbu kanun 73 ncü maddenin 
mevzuuna dahil bulunan Büyük Millet Meclisi 
azalıklarmda bulunmuş olan memurlara münha
sır bulunmakta olub İstanbul Meclisi mebus
larından Necati Gökçe hakkında dairesince yapı
lan ve Divanca tescil edilen muamelede bir yan
lışlık görülemediği bildirilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun müddeinin istanbul Meclisi mebu-
sanında mebus olarak geçen müddeti filî hizmeti-
meyanında sayılmış ve bu muamele uygun bulun
muş olup memurin kanununun 73 ncü maddesi 
hükmü bu babdaki sarahat veçhile yalnız birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına teşmil 
edilmiş ve işbu hükmün istanbul Meclisi mebusa-
nında mebusluk etmiş olanlara da teşmiline kanu
nen imkân bulunmamış olmasına binaen iddiası
nın gayri varid olduğu ve hakkında tatbik edilen 
ve kanuna uygun bulunan muamelenin tasdiki 
lâzım geldiği mütaleasında bulunarak icabı müza
kere olundu. 

Şube müzekkeresinde gösterildiği veçhile müs-
tedinin mebuslukta geçen müddetin filî hizmet 
hesabına katılmak suretile maluliyeti tahakkuk 
eylediği tarihte meri 1683 numaralı kanunun 43 
ve 26 ncı maddeleri hükümlerinden istifade etti
rilmiş olduğunu itiraf eylediğine göre itirazının 
neye matuf olduğu dilekçesinden sarihan anlaşıla
mamakta olmakla beraber arzuhalinde 119 numa
ralı tefsir kararile 788 numaralı memurin kanu
nunun 73 ncü maddesinden ve 324 sayılı karar
dan da bahsetmesinden ve Devlet şûrasına'açtığı 
idarî dava mevzuundan kendisine mebusluk rau-
hassasatı üzerinden 1683 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde muamele ifası lâzım geleceği iddia
sı istidlal kılınmakta ise de 119 numaralı tefsir 
kararının birinci fıkrası mebusların aidatı teka-
üdiyelerinin sureti tahsili ve ikinci fıkrası istan
bul Mebusan Meclisinde bulunan mebusların 
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tekaüd aidatının son memuriyet maaşı üzerinden 
hesab ve istifasını âmirdir. 

Osman Necati, İstanbul Mebusan Meclisinde 
geçen azalık müddetinin filî hizmet hesabına id-
hal edilmiş olduğuna göre, bu karar hükmünden 
istifade etmiş bulunmaktadır. 

9 haziran 1926 tarihinde muteber olan 788 
numaralı memurin kanununun 73 ncü maddesi 
ve bunu tadil eden 2941 numaralı kanun mesleki 
memuriyet olan mebusların tekaüdlüklerinde on 
bin kuruş ve 125 lira aslî maaşın tekaüde esas tu
tulmasını kabul etmiş ise de, her iki kanun hü
kümlerinin ancak birinci ve ikinci Büyük Millet 
Meclisine şamil bulunduğu metinlerinde saraha
ten gösterilmiş olmasına binaen bu hükümlerin 
İstanbul Mebusan Meclisine iştirak eylemiş olan
lara tevsian teşmiline kanunî imkân olmadığına 
ve bu itibarla müstedi Osman Necatinin tekaüd-
lüğü hakkında dairesince tatbik edilip Divanea 
tescil olunan muamelenin tadiline mahal bulun
madığından talebinin reddine ve keyfiyetin üç 
aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve kendisine bu 
suretle cevab itasına 2514 sayılı kanunun 73 ncü 
maddesi uyarınca karar verildi. 

16 — Maliye vekâleti mutemedi Vahdiye veri
len avanstan sarfedilib mahsubu yapılmak üze
re muhasebe müdürlüğünce tanzim edilerek vizesi 
için Divana gönderilen 28 - IX - 1938 tarih ve 
1767 numaralı mahsub ita emrine bağlı evrakın 
tedkikında : 

Memurlar için vekâlet doktoru tarafından tan
zim olunan reçeteler üzere eczanelerden satın alın
mışı bulunan ilâç bedellerinin mutemed tarafın
dan tediye ve bütçeden mahsubu cihetine gidil
diği görülerek müessesatı sıhhiyede tedavisi icra 
edilmeyenlere tedavi ücretinin itası caiz olmadığı 
ve tedavi masraflarının da tedaviyi icra eden mü
esseselerin faturasile o müesseselere tesviye edil
mesi icab ettiği halde muayene sırasında vekâlet 
doktoru tarafından verilen reçete üzerine eczane
lerden satın alınan ilâçlara aid parasının bütçe
den mahsubu cihetine gidilmesi sebebinin bildiril
mesi talejbile yazılan istizah müzekkeresine ceva
ben, memurin kanununun 84 ncü maddesi, hasta 
memurların sıhhî müesseselerde tedavi edilmeleri 
halinde buna müteferri masrafların tediyesini 
mutazammm olufo mevzubahs masrafların da (ay
ni zamanda dispanser başhekimi olan - Hazine 
doktorunun ayni müessesede tedavisi altmda bu-

16 — 788 numaralı memurin kanununun 
84 ncü maddesinin D fıkrasile bu maddeyi mv 
addil 3335 numaralı kanunda (memleket dani-
lindeki resmî ve hususî müessesatı sıhhiyede 
tedavileri lüzumu fennen sabit olanların teda
vi ve yol masrafları aid oldukları vekâletçe tes
viye olunur) denilmekte olup bu maddei kanu
niye ile, hastalıkları ancak müessesatı sıhhiye
de tedaviye lüzum gösterecek derecede bulunan 
memurların tedavi masraflarının Devletçe ka
bulünün istihdaf edildiği anlaşılmakta olduğun
dan müessesatı sıhhiye haricinde vaki olacak 
tedavilere aid masrafların Devletçe tediyesine 
imkân bulunmadığı cihetle Divanca vaki olan 
red muamelesi tasvib kılınmıştır. 
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lunan memurların tedavileri için lâzım olan ilâç
ların mevcud bulunmamasından dolayı hariçten 
mubayaasına zaruret hâsıl olduğu....) beyanile 
ita emirlerinin vizesinde İsrar edilmiş olduğu gö
rülerek ikinci derecede yapılan tedkikat netice
sinde : 

788 sayılı memurin kanununun 84 ncü mad
desinin (D) fıkr-asüe bu maddeyi muaddil 3335 
sayılı kanunda (Memleket dahilindeki resmî ve 
hususî müessesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu- f en-
nen sabit olanların tedavi ve yol masrafları aid 
oldukları vekâletçe tesviye olunur) denilmekte ve 
maksadı kanun, memurların hastalığa duçar ve 
behemehal bir müessesei sıhhiyede tedavileri lüzu
mu sabit olub memur tarafından verilmesi pek 
müteassir olan hastane masraflarının Devletçe 
tediye olunmasına matuf bulunmakta ve müesse
satı sıhhiyede tedavi edilmeyenlere bir gûna mas
raf itası caiz olamayacağı da Meclisi Âlice müt-
tehaz 695 ve 767 numaralı kararlarla da teyid 
edilmekte olduğu gibi mümasili mesele Divanı 
muhasebat 1 nci dairesince müttehaz 15-1-1936 ta
rihli ve 1032 sayılı kararla da müessesei sıhhiye 
haricinde ihtiyar olunan masarif ve mualece be
deli kabul edilmemiş bulunmaktadır. 

Mevzubahs hasta memurların sıhhî müessese
de tedavi edilmemiş olmalarına ve masraf vekâ
let doktoru tarafından verilen reçeteler üzerine 
sıhhî müessese haricindeki eczanelerden tedarik 
edilen ve ayakta tedavileri neticesi sarfolunan 
mualece bedelleri olmasına göre sarfiyatı vakıa 
sözü geçen kanun ve mukarrerat ahkâmına muha
lif görülmüş olmakla bu babdaki ita emrinin bu 
noktadan reddine 1 nci dairece karar verilmiş ol
makla bu hususa dair ita emri ve ilişikleri Maliye 
vekâletine iade kılınmıştır.' 

17 —• Maarif vekâleti Muhasebe müdürlü
ğünce tanzim edilip vizesi için Divana gönde
rilen 19 - XI -1938 tarihli ve 1298 numaralı ita 
emrinin tedkikında: 

îlk tedrisat müfettişlerinin ücretleri G63 n-
cü fasla mevzu tahsisattan verilmek üzere He
yeti Vekileden musaddak kadroda yazılı ispek-
terlik vazifesinde istihdam olunarak kadro üc
retinin tam olarak tesviye edilmekte olduğu gö
rülerek idarî iki vazifenin bir zat uhdesinde iç
tima- ettirilerek her iki vazifeye aid ücretin tam 
olarak tesviye olunması sebebinin bildirilmesi 
talebile yazılan istizah müzekkeresine ilk öğre-

17 — 1108 sayılı maaş kanununun 10 ncu 
maddesinde (asaleten iki vazife bir zat uhde
sinde içtima edemiyeceği gibi asil veya vekil 
olan memur ve müstahdemler birden ziyade ve-
kâdet deruhde edemezler. Muallimlik, tabiblik 
ve mühendislik bu hükümden müstesnadır)' de
nilmekte olup bu hükümden müstesna tutulan 
muallimlik için bilâhare 1452 numaralı teadül 
kanununun beşinci maddesile tahdidi hüküm 
vazedilmiş ve bunda iki idarî vazifenin cemine 
cevaz olmadığı gibi asıl veya munzam vazife
den birinin muallimlik olması muktazi bulun
muş ve ilk tedrisat müfettişliği ile îcra Veki) 

( S. Sayısı : 155 ) 
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tim direktörlüğü ifadesile verilen cevabda; 

i ta emrinde adları yazılı ispekterlerden Zi
ya Gürol Kocaeli, Ali Kıranoğlu da Ankara ilk 
öğretim ispekterlerinden olup Heyeti Vekilece 
onanan kadro mucibince kendileri merkezde köy 
eğitmenleri kursları işlerinde ikinci teşrin 1938 
sonuna kadar çalıştırılmışlardır. Köy eğitmen
leri kurslarına memur edilen ispekter ve Öğ
retmenlerin maaşlarile makam ücretlerinin tam 
olarak verileceği 3238 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinde tasrih olunduğu için bunlar mezun 
sayılarak maaş ve makam ücretleri tam olarak 
verilmektedir. 

Köy eğitmenleri kursları senenin muayyen 
zamanlarında çalıştırıldığından faaliyetleri de 
ancak bu zamanlara inhisar etmekte ve bu iti
barla kurslarda ve kurs işlerinde çalıştırılan 
ispekter ve öğretmenlerin muvakkat ve ferî 
mahiyette olan kurstaki hizmetlerinin asaleten 
uhdelerine verilmiş bir vazife gibi telâkkisine 
imkân olmadığından Heyeti Vekile kararile 
onanan ve saptanan mikdarlar üzerinden ayrı
ca tam olarak ücret verilmesinde kanunî bir 
sakınca bulunmadığı ve bu hususta bütçe ve 
Malî kontrol umum müdürlüğünden alınan ya
zının bir örneğinin de bağlı bulunduğu beyan 
edilerek ita emirlerinin vizesinde ısrar edilmiş
tir. İkinci derecede yapılan tedkikat neticesinde: 

«1108» sayılı maaş kanununun 10 ncu mad
desinde «Asaleten iki vazife bir zat uhdesinde 
içtima edemiyeeeği gibi asil veya vekil olan 
memur ve müstahdemler birden ziyade vekâlet 
deruhde edemezler. Muallimlik, tabiblik ve mü
hendislik bu hükümden müstesnadır» denilmek
te olup bu hükümden müstesna tutulan mual
limlik için bilâhare 1452 numaralı teadül ka
nununun 5 nci maddesile tahdidi hüküm vaze
dilmiş ve bunda iki idarî vazifenin cemine ce
vaz olmadığı gibi asil veya munzam vazifeden 
birinin muallimlik olması muktazi bulunmuştur. 

Sözü geçen tedrisat müfettişlikleri idarî va
zifeden olması ve Vekiller Heyetinden musad-
dak kadro ile ihdas edilmiş olan ispekterlik de 
idarî vazifeden bulunması itibarile her iki va
zifenin asaleten bir zat uhdesinde içtimai sözü 
geçen kanunun hükmüne muhalif bulunmuştur. 

Mezkûr ispekterlik vazifesinin munzam ola
rak vekâleten ifası halinde ise umumî hüküm
ler dairesinde hariçten getirileceklere harcırah 
tertibinden ikamet yevmiyesi ve mahallinden 

leri Heyeti kararile ihdas edilmiş olan ispek
terlik idarî vazifelerden olmadığından her iki
sinin bir zat uhdesinde asaleten içtimai mezkûr 
kanunlar hükümlerine mugayir bulunmuş oldu
ğundan Divanı muhasebatın red muamelesi ye
rinde görülmüştür. 

(S. Sayısı : 155 ) 
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tayin edilenlere kamında muharrer nisbet dai
resinde vekâlet maaşı veya ücret itası lâzım-
gelmektedir. 

Yukarıda zikrolunan esbabdan dolayı mez
kûr masrafın reddine 1 nci dairece karar ve
rilmiş olmakla bu hususa dair ita emri ve ilişik
leri Maarif vekâletine iade kılınmıştır. 

18 — Hariciye vekâleti muhasebe müdürlü
ğünce tanzim edilip vizesi için Divana gönderilen 
14 - I I - 1938 tarihli ita emirlerinin tedkikmda 
Cmhuriyet bayramı münasebetile verilecek ziya
fetlerde sarf ve istihlâk edilmek üzere memurlar 
kooperatif şirketinden ayni günde satın alınan 
1690, 50 liralık şampanyanın - bayi, müşteri, te
sellüm tarihi, mubayaa maksadı bir olduğu halde -
bu muamelenin ikiye bölünmesi (iki kıta ita emri, 
iki fatura, iki pazarlık kararı tanzim edilip ayni 
tarihde vize için Divana gönderilmesi) sebebi ile 
evrakı havadise nazaran ziyafet verilmediği halde 
bu maksadla mübayaat icrası hikmeti anlaşılama
dığından vaki istihzaha verilen eevabda aynen 
(Cumhuriyet bayramında ziyafet verilmemiştir. 
Verileceği tahmin olunarak 147 şişe şampanya 
alınıyor. Karara bağlanırken ucuzluğu ve alınan 
mikdann kifayet, eylememesi nazarı dikkate alına
rak 147 şişenin daha alınması için Memurlar koo
peratifine telefon ediliyor. Akşama doğru cevab 
almıyor. Bir kısmı da akşam üstü karara bağla-
nryor. 147 + 147 = 294 şişe ambarda muhafaza 
olunuyor. Vesikaları ita emrine bağlı bulunmakta
dır) denilerek mezkur ita emirlerinin vizesi iste
nilmiş olmakla ikinci derecede yapılan tedkikat 
neticesinde Cumhuriyet bayramı münasebetile 
verilecek ziyafette sarf ve istihlak edilmek üzere 
Memurlar Kooperatifi şirketinden alman mev-

zubahs şampanyanın inhisara tâbi mevaddan bulun
ması hasebile keyfiyeti mubayaası 2490 sayılı kanu
nun 46 ncı maddesinin (N) fıkrasına temas etmekte 
olması hasebile mezkûr maddenin son fıkrası hük
müne tevfikan icra Vekilleri Heyetinden karar 
istihsali muktazi bulunmuş olmakla beraber mez
kûr kanunun 55 nci maddesinde (... Ancak arttır
ma, eksiltme ve pazarlık için kanunda yazılı hal
lerden istifade maksadile arttırmaı eksiltme mev
zuunu teşkil eden şeyler kısımlara bölünmez) di
ye sarahaten yazılı olmasma göre toptan yapılması 
mümkün olan bu kabil ihtiyaçlara aid mubayaa
nın parçalra ayrılmaması icab ettiği halde ayni 
günde alınan 1690 lira 50 kuruşluk şampanyanın 

18 — Cumhuriyet bayramı için alındığı be
yan edilen ve bedeli '* pazarlık haddi fevkinde 
bulunan şampanyaların ayni günde iki defada 
alınması 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka
nununun 55 nci maddesi hükmüne mugayir bu
lunduğu cihetle Divanı muhasebatın bu husus
taki reddi muvafık görülmüştür. 

( S . Sayısı: 155) 
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İM partide alınmış gibi gösterilmek suretile nısıf 
nısfa tefriki ve ayni tarihli iki faturaya raptetti-
rilmesi mubayaanın 46 ncı maddenin (A) fık
rası hükmü ümulüne idhalile bu fıkradaki ku-
yuddan istifade için bililtizam yapılmış olduğuna 
delâlet etmekte ve şampanyanın Şirketten 2 teş
rinisani 1938 de alınmış ve 5 teşrinisani 1930 ta
rihinde tesellüm edilmiş olduğu ita emirlerine fa
tura ve ayniyat tesellüm makbuzları mündereca-
tından anlaşılmasına göre emri mubayaa ile ma
lın tesellümü Cumhuriyet bayramından sonra ya
pılını olduğu halde şampanya mubayaasının 
Cumhuriyet bayramında verilecek ziyafete izafe 
edilmek istenilmesi bu babdaki masrafın hakikî 
bir ihtiyaç ve zarurete müstenid ve işte samimiyet 
mevcud olmadığını göstermekte bulunmuş oldu
ğundan bu babdaki ita emirlerinin reddine üçüncü 
dairece karar verilmiş olmakla bu hususa dair ita 
emirleri Hariciye vekâletine iade kılınmıştır. 

19 — Muntazam borçlar umum müdürlüğünce 
tanzim edilip vizesi için Divana gönderilen 
9 - XI - 1938 tarih ve 225 numaralı ita emirleri
nin tedkikinde: 

Gayri mübadil istihkaklarının tasfiyesine dair 
olan 3523 numaralı kanun mucibince çıkarılan 
tahvillerin tab ve nakli işinde mesai dahil ve ha
ricinde çalıştırılan Cumhuriyet Merkez bankası 
memurlarının yol masarifile ücretlerine taalluk 
ettiği görülen masrafa aid evrakı müsbitenin 
tedkikinden evvel Düyunu umumiye bütçesinin 
260 ncı faslından kabul ve tesviyesine gidildiği 
görülen işbu masraf için 3523 numaralı kanunda 
gayri mübadil alacaklarına mukabil çıkarılacak 
tahvillerin yalnız 1938 yılmda itfa karşılğmm 260 
ncı fasıldan ödeneceği tasrih edilip bu hususta 
ihtiyar olunacak masraf için bir kayid ve sarahat 
mevcud olmadığına göre Cumhuriyet Merkez 
bankası memurlarının istihkakları nam ve hesa
bına işbu fasıldan tediyat icrası sebebi anlaşıla
madığından evvel emirde bu cihetin tavzih olun
ması için sebkeden istizaha cevaben Düyunu 
umumiye bütçesinin 260 ncı faslı tahvillerin ku
pon bedelleri, faizleri ve bilcümle masrafları kar
şılığı olarak konulduğuna ve 3523 numaralı ka
nun mucibince gayri mübadil bonolarının karşı
lığı da bu fasıldaki tahsisattan tediyesi kabul 
edilmiş olduğuna nazaran bu masrafın da 260 ncı 
fasıldan tediyesi cihetine gidildiği bildirilmiş ol-

19 — Düyunu umumiye bütçesinin 260 neı 
faslına mevzu tahsisatın gayrimübadil bonola
rının yalnız itfa bedellerinin tesviyesine aid 
bulunması itibarile tahvil, tabı ve nakil işleri
nin bu tertibden tediye ve mahsubu caiz olma
dığından Divanı muhasebatın bu husustaki red
di muvafık görülmüştür. 

( S, Sayısı : 155 ) 



makla ikinci derecede yapılan tedkikat neticesin- 1 
de: 

Gayri mübadil istihkaklarının tasfiyesine dair 
3523 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde (Yukarc-
ki maddelerde yazılı mazbata ve bonolar mukabi
linde verilecek Hazine tahvilleri yüzde beş faize 
tâbi tutularak dört senede itfa olunur. 

Bu tahvillerin 1938 yılına aid itfa karşılığı 
1938 Düyunu umumiye bütçesinin 260 ncı faslm-
daki tahsisattan temin olunur) diye yazılı bulun
muş olmasına göre 1938 Düyunu umumiye büt
çesinin zikri geçen 260 ncı faslına mevzu tahsisat
tan mevzubahs gayri mübadil bonolarının yalnız 
itfa bedellerinin tesviyesi kabul edilmiş olduğu 
anlaşıldığından mezkûr kanun mucibince çıkarı
lan tahvillerin tab ve nakli işlerinde ihtiyar olu-' 
nan masarifin bu tertibden tesviye ve mahsubuna 
imkân görülmemiş olduğundan tahakkuk ettiri
len masrafın reddine üçüncü dairece karar veril
miş olmakla bu hususa dair ita emri ve ilişikleri 
Muntazam borçlar umum müdürlüğüne iade kı
lınmıştır. 

20 — Cumhuriyet jandarmasının bugünkü 20 — Elektrik fen memurunun harcırahın-
teknik faaliyetini gösterecek bir jandarma filmi- da üçüncü mevki üzerinden yol masrafı itası 
nin çevrilmesine nezaret etmek üzere memur edil- icab edeceği cihetle Divanı muhasebatın bu hu-
miş olan Jandarma subay okulunda 100 lira üc- sustaki reddi muvafık görülmüştür. 
retli Elektrikçi Hasan Dölekin harcırahına aid 
olarak Dahiliye vekâleti muhaıbese müdürlüğünce 
tanzim edilerek vizesi için Divana gönderilen 
30 - XII - 1938 tarihli ve 985 numaralı ita em
rine bağlı evrakın tedkikinde: 

Jandarma dairesi bütçesinin D. cedveline da
hil ve ücretle müstahdem bulunan mumaileyhe 
vapur ve şimendifer ücretlerinin ikinci mevki 
üzerinden tahakkuk ettirilmesi mesnedinin bildi
rilmesi talebi ile yazılan istizah müzekkeresine 
cevaben mumaileyh Hasanın kadroya dahil fen 
memuru olduğu için bu suretle harcırah tahak
kuk ettirildiği beyan edilmiş olmakla ikinci de
recede yapılan tedkikat neticesinde: 

Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince itti
haz, edilmiş olan 11 : VIII - 1932 tarihli karar
da şoför, asansörcü, kaloriferci, telefon memuru 
ve elektirikci unvanını taşryan müstahdemlerin 
harcırah kararnamesine merbut cedvelde göste
rildiği üzere kendilerine harcırah verilib aile 
harcırahı verilmiyeceği muharrer bulunmuş ol
masına ve Jandarma» dairesi elektirik fen memu
runun göreceği iş itibarile diğer devairdeki elek- [ 

£S. Sayısı: 153), 
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tirikci ve elektirik tamircisi ünvanile müstah
dem ıbulunam emsalinden bir farkı olmamasına 
ve kadrosunda fen memuru unvanının mevcud 
olması fazla bir hak bahş edemiyeceğine binaen 
mumaileyhe harcırah kararnamesine merbut ced-
velde maaşları ne olursa olsun hademe ve kolcu 
ve mübaşir ve sair bütçedeki müstahdemin...) 
diye yazılı sütunda1 gösterildiği veçhile tren üc
retinin üçüncü mevki üzerinden itası muktazi 
bulunmuş olmakla bu işe müteallik ita emrinin 
bu noktadan reddine birinci dairece karar veril
miş olmakla mezkûr ita emri ilişiklerile birlikte 
Jandarma umum komutanlığına iade kılınmıştır. 

21 — Jandarma umum kumandanlığı subay
larının teşrinievvel 1936 maaşlarını havi evrakı 
sarfiye içinde 27 - X -1936 tarihli ve 300 numa
ralı ita emrile binbaşılığa terfi ettirilen jandar
ma mülhakı (4372) yüzbaşı Tevfik özbeğin yüz
başılıkla binbaşılık arasında eylül ve teşrinievvel 
1936 farkı maaşları 64 lira 52 kuruş olarak ve 
diğer aylar maaşlarının da binbaşılık rütbesi üze
rinden tahakkuk ve tesviye edildiği görülmüş ve 
mezkûr ita emrine bağlı evrakı müsbitenin tedki-
kinde mumaileyhin yüzabşı rütbesi üzerinden 
16 - II - 1936 tarihli ve 11979 numaralı kararna
me ile 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasına tevfi
kan tahdidi sin dolayısile 14 şubat 1936 dan iti
baren tekaüde sevkedilmiş olduğu ve mütekaiden 
kumandanlık daire müdürlüğünde müstahdem 
iken Millî Müdafaa vekâletinin 28 ağustos 1936 
tarihli ve kıdem şubesinin 93911 sayılı emirlerile 
30 ağustos 1936 dan itibaren 26 ağustos 1936 ta
rihinde ihtiyat binbaşılığına terfiinin yüksek tas-
dika iktiran etmiş olduğu ve terfiinin 1076 nu
maralı ihtiyat subay ve askerî memurları hakkın
daki kanunun 29 ncu maddesinin ikinci fıkrası
na ve ayni kanunun 17 nci maddesine ve 1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 
nci maddesine istinaden yapılmış olduğu anlaşıl
mış olmakla mumaileyhin ihtiyat binbaşılığa ter
fii hakkında istinad edildiği bahsolunan mevaddı 
kanuniyede katği, vazih ve kanaatbahş bir hükme 
tesadüf olunamadığından mesele mucibi tered-
düd görülmüş ve muhasiblikten sorulmuş idi. 

Alman cevabda : 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri kanununun 

ikinci maddesile bu maddeyi tadil eden 1555 nu
maralı kanunun birinci maddesi mucibince müte-

21 — 14 şubat 1936 tarihinden itibaren te
kaüde sevkedilip 30 ağustos 1936 tarihinden iti
baren ihtiyat binbaşılığına terfi edilen yüzbaşı 
Tevfik özbeğin keyfiyeti terfii, Millî Müdafaa 
vekâletinin serdeylediği mütalea ve esbabı mu-
cibeye göre muvafık görülmüştür. 

£S. Sayısı: 1551 
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kaicl zabitlerin ihtiyat subay olduğu ve bu kanu
nun 17 nci maddesinde ihtiyat zabitlerin hazer-
de terfi edebilecekleri esası kabul edilmiş bulun
duğu ve tahdidi sin dolayısile tekaüd edilenlerin 
1076 sayılı kanun hükümlerine tâbi olduğu da 
3079 sayılı kanunun birinci maddesi ahkâmından 
bulunduğu cihetle mütekaid zabitlerin ihtiyat su
bayı olduğuna şüphe olmadığı ve 1076 sayılı ka
nunun 17 nci maddesinde yaş haddi hakkında 
bir kayid mevcud olmadığı gibi 863 numaralı 
terfi kanununda da bu babda tahdidat bulunma
makta, 694 numaralı karar ise askerî memurlar 
hakkındaki 1637 numalralı kanunun ikinci mad
desine taallûk edib hâdise ile alâkası olmadığın
dan Jondarma umum kumandanlığında müteka-
iden istihdam olunan Tevfik özbeğin binbaşılığa 
terfiinde kanunî bir mahzur görülmemekte oldu
ğu bildirilmiş olmakla ikinci derecede yapılan ted-
kikat neticesinde : 

Bu hususta daireye davet olunan Millî Mü
dafaa vekâleti Zat işleri dairesi umum muamele 
merkez şubesi müdürü birinci sınıf muamele me
muru Şerafettin Arbay tarafından verilen iza
hatta : • . 

1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat aske
rî memurları kanununun ikinci maddesinin (A) 
fikrasile mütekaid subayların ihtiyata ayrılması 
kabul edilmiş ve 3079 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında bu suretle tekaüd 
edilenlerin 1076 numaralı kanunun hükümlerine 
tâbi olduğu gösterilmiş ve ihtiyat zabitlerinin ter
filerinin de mezkûr 1076 numaralı kanunun (ih
tiyat zabitlerinin terfi ve istihkakları) başlığı al
tında gelen 17 nci maddesinde « hazerde ihtiyat 
zabitlerinin silâh altında geçmeyen sivil hayatta
ki müddetleri de hizmetlerinde sayılmak şıartile 
muvazzaf zabitler gibi terfi ettirilirler » müteakib 
fıkrasında da «bunların terfilerinde kıdem hesabı 
muvazzaf zabitler içindeki hem nasıblı arkadaş
ları meyanında hesab olunur » diye yazılı hüküm
lerle mütekaid zabitandan ihtiyata ayrılanlar hak
kında bir tefrik yapılmaksızın mutlak olarak ka
bul edilmiş olduğu ve gerçi mezkûr kanunun 29 
ncu madesinin son fikrasile bunların kumanda 
mevkilerinden hariç vazifelerde istihdam edilecek
lerine ve 17 nei maddesinin ikinci fikrasile de 
binbaşıdan yukarı rütbelere çıkabilmek muharib 
sınıfına mahsus ve muvazzaf zabitlerin terfiinde 
tâbi olduğu kayid ve şartların ihrazile mümkün 
olduğuna ve muvazzaf zabitanm terfi şartlarm-
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elan biri de mutlak surette kıta ve kumanda mev
kiinde ifayi vazife ederek müsaid sicil almalarına 
mütevakkıf bulunmuş olmasına göre bu hüküm
ler muvacehesinde ihtiyata ayrılmış bulunan bir 
înütekaid zabitin tekaüdden sonra mezkûr şartların 
ihrazına imkân olmadığı hatıra gelirse de bunla
ra aid terfilerde mevzubahs şartlar te
kaüdden sonra elde edilmiş olmayıb te
kaüdden evvel bütün terfi şart lan ibraz edi
lerek terfia hak kazanmış iken ciheti askeriyede 
bütün terfilerin senede bir defa ve 30 ağustos ta
rihinde icrası esasının vazı dolayısile bu tarihten 
evvel tahdidi sin n in ikmali veyahud kendi ta-
leb ve arzulan münasebetile tekaüd muamelesi
nin icra edilmiş bulunmasından ve muvazzaf bu
lunduğu esnada bütün şartların ihrazile kazanıl
mış olan bir hakkın tekaüdden sonra verilmiş ol
masından ibaret bulunduğu ve bu kabîl zabitana 
tekaüdünden ve ihtiyata ayrıldıktan sonra istih
dam edilmiş oLsunlar veya olmasınlar bu suretle 
kazanmış oldukları terfi hakları verilmekte ve 
müstahdem bulunanlar da terfi eyledik -
leri rütbe üzerinden verilmekle beraber 
tekaüde ircalarında da tekaüd kanununun ye
dinci maddesine tevfikan son rütbe maaşlarına 
aid hizmeti müteahhire zammı yapılmakta oldu
ğu ve elyevm tatbikat ta bu merkezde bulun
duğu ifade ve beyan kılınmış ve mesbuk isti
lâma cevaben Zat işleri dairesi şube I I ifade-
sile Millî Müdafaa vekâletinden alınan 23 - XI I -
1938 tarihli ve 96628 numaralı tezkerede mu
maileyh Şerafettin Arbayın bu babdaki izaha
tı tamamen teyid edilmiş olmakla beraber bu 
gibilerin mikdarmm her sene 3 ilâ 8 arasında 
ufak bir yekûn teşkil ettiği ve telâkki ihtilâfı
na başlıca sebeb ve âmil olan 694 sayılı ka
rar hakkında bunun Yüksek Kamutayca ittihaz 
edilmesine ve kanun mahiyetinde bulunmasına 
rağmen kararın bir ve üçüncü maddelerinin 
ihtiva ettiği esas hükümler askerî memurlara 
aid ve bu hükümlere tekaddüm eden kısım ise 
1076 sayılı kanun esasatını tağyir etmeyen bir 
tarif mahiyetinde bulunduğundan ihtiyat su
baylarının terfii ile bir alâkası görülmediği be
yan edilmiş bulunmaktadır. 

Tekaüd edildikten sonra 1076 numaralı ka
nunun ikinci maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 
ihtiyata aynlmış bulunan zabitanın ihtiyatta 
bulundukları müddetçe terfi edemiyecekleri hak
kında mezkûr kanunun terfie müteallik hüküm- | 
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lerinde sarahaten bir tefrik mevcud değilse de 
sözü geçen kanunun 29 ncu maddesinin son 
fıkrasında «alelûmum ihtiyat zabit memurları 
muvazzafa nakletmeksizin dahi hazerde Müda-
faai Milliye vekâletince lüzum görülecek müd
detçe ve kendileri arzu ederlerse kadro ihtiya
cına göre kumanda mevkilerinden hariç vazife
lerde kullanılabilir» denildiği bu hükümde 
alelûmum tâbiri istimal edilmiş olduğu halde 
kanunun 17 nci maddesinde «hazerde ihtiyat 
zabitlerinin silâh altında geçmeyen sivil ha
yattaki müddetleri de hizmetlerinden sayılmak. 
şartile muvazzaf zabitler gibi terfi ettirilir
ler» denilmesine ve bunda alelûmum tâbiri kıü-
lanılmıyarak yalnız, ihtiyat zabitleri, diye zikre
dilmiş olması itibarile bu madde hükmünün 
ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere alınanlara 
matuf bulunması lâzımgeleceği ve bu suretle 
iki maddenin tarzı tahririnde tefrik mevcud 
bulunduğu gibi mezkûr 17 nci maddenin 2 nci 
fıkrasile binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı 
rütbelere çıkabilmek muharib sınıfına mahsus 
ve muvazzaf zabitlerin terfiinde tâbi olduğu 
kayid ve şartların ihrazile mümkün olduğuna 
ve muvazzaf zabitanın terfi şartlarından biri 
de mutlak surette kıta kumanda mevkiinde 
ifayi vazife ederek müsaid sicil almalarına mü
tevakkıf bulunmuş olmasına ve mütekaid zabi
tanın ise 29 ncu madde mucibince kumanda 

^mevkiinden hariç vazifelerde istihdam edilecek
leri kaydi mevcud bulunmuş ve bu itibarla mez
kûr şartların ihrazına imkân bulunmamış oldu
ğuna göre bu hükümler muvacehesinde ihtiyata 
ayrılmış bulunan bir mütekaid zabitin tekaüd-
den sonra terfiine imkân görülememiş ve Mec
lisi Âlinin 694 numaralı kararı da bu noktayı 
az çok teyid etmekte bulunduğu görülmüştür. 

Mumaileyh Şerafettin Arbayın Millî Müda
faa vekâletinin sözü geçen tezkeresile de teyid 
edilmiş olunan izahatında mevzubahs edilen tah
didi sin dolayısile tekaüdü icra kılınan bir kı
sım zabitanın evvelce kazanılmış olan terfi hak
larının tekaüdden sonra verilmekte olduğu key
fiyetine gelince: 

Terfiler ancak tasdiki âliye iktiran etmekle 
tekemmül edip muteber olacağına ve terf im tas
diki âliye iktirandan evvel bulunduğu rütbede 
kanunun tayin eylediği sin tahdidinin ikmalile 
tekaüd edilmiş bulunmasına göre bu kabil ter-
fiin icrası da yukarıda tadad olunan mevzuatı 
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kanuniyeye uygun görülememiştir. 

Esbabı mezkûreye binaen Tevfik özbeğin te-
kaüdden sonra yapılmış olan terfii muvafık gö
rülmemiş ve esas terfi keyfiyeti kabul edilme
diği için yeni kadroya nakledildikten sonra 
binbaşılık maaşmm verilmesi lâzrmgelirken ter
fi tarihile verilmesi gibi diğer hususî ve muh
telif vaziyetlerinin tedkik ve tamiki cihetine 
gidilmemiş olduğundan bu işe aid masrafın red
dine Birinci dairece karar verilmiş ve keyfiyet 
Jandarma umum kumandanlığına takrir ile bil
dirilmiştir. 

22 — Maliye vekâleti muhasebe müdürlüğün
ce tanzim edilerek vizesi için Divana gönderilen 
17 - 1 -1939 tarihli ve 36 - 361 numaralı ita emir
lerinin tedkikinde: 

Bedeli tesviye edilmek istenilen piliviyometre-
lerin yedi vahidde bulunan eşyadan madud bu
lunmamasına ve mecmu bedelinin bin lirayı müte-" 
caviz olmasına rağmen 2490 numaralı kanunun 
46 ncı maddesinin «A» fıkrasına tevfikan Sidney 
novil müessesesi ve Mecid Mağmumi Ayber ile ya
pılan pazarlık neticesinde Sidney novil müessese
sine nazaran müsaid fiat teklif eden Mecid Mağ-
mumiden pazarlıkla mubayaa edildiği görülerek 
sebebinin izahına talikan yazılan istizah müzek
keresine bağlanan ita emri dairesine iade kılmmış 
idi. İstizaha cevaben mevzubahs . piliviyometre-
lerin yalnız tstanbulda Mecid Mağmumi Ay-
berle Sidney novil müesseselerinde mevcudu bu
lunduğundan Hazine menfaati düşünülerek bu 
iki müessese arasmda pazarlık yapmak suretile 
satın alındığı bildirilmiştir. 

îkinci derecede yapılan tedkikatta: 
î ta emri meyanında bulunan 21 - XI I - 1938 

tarihli mubayaa komisyonu kararında: 
Meteoroloji istasyonlarında kullanılmak üzere 

satın almmış olan mevzubahs piliviyometrelerin 
keyfiyeti mubayaası, arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 46 ncı maddesinin A fıkrası hükmüne 
istinad ettirilmekte bulunmuş ise de bedeli muba
yaanın bin lirayı mütecaviz bulunmasına ve ta
hakkuk dairesince verilen cevabda: 

Bu âletlerin tstanbulda yalnız iki müessesede 
mevcud bulunduğundan Hazinenin menfaati dü
şünülerek bu iki müessese arasında yapılan pazar
lıkla satm almdığı dermeyan kılınmakta olmasına 
göre bu âletlerin mevcudiyeti yedi vahide inhisar 
etmemekte olduğu anlaşılmakta olmasma binaen 

22 — Satın alınan Piliviyometrelerin birden 
ziyade bayii bulunduğuna göre yedi vahitte bu
lunan eşyadan addine imkân olmadığı gibi bedeli 
pazarlık haddi fevkinde bulunmak itibarile pa
zarlıkla mubayaası da caiz olmadığından Divanı 
muhasebatın reddi yerinde görülmüştür. 
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bu babdaki ita emrinin iadesine 3 ncü dairece ka
rar verilmiş olmakla bu işe aid ita emirleri Mali
ye vekâletine iade kılınmıştır. 

23 — Yüksek Ziraat enstitüsü makine ustası 
Ömer Kılıncın haziran 1938 den eylül 1938 gaye
sine kadar tahakkuk eden ücretlerine aid olub 
mezkûr enstitü muhasebe müdüriyetince tanzim 
edilerek vizesi için Divana gönderilen 24-XII-
1939 tarih ve 762, 763 numaralı ita emirlerinin 
tedkikında: 

854 ncü fasla aid tcra Vekilleri Heyetinden 
alınan kadroda makine ustası kadrosu bulunma
dığından kadrosuz «müstahdemin kullanılmasının 
bütçe kanununun 5 nci ma'ddesi ahkâmile ne su
retle telif edildiğinin ve ücretlerinin şimdiye ka
dar tahakkuk ve tesviye edilmemesi sebebinin 
bildirilmesi talebi ile yazılan istizah müzekkere
sine cevaben: 854 ncü fasla mevzu tahsisat un
vanı (Enstitü ve lâburatuar levazım ve işlet
meleri umumî masrafları) diye yazılı olub ensti
tülerin bilûmum masraflarının karşılığı olduğu
na ve 859 ncu faslın izahatında umumî masraflar 
meyanmda (usta ve amele) yevmiyesinin de tes
viye edileceği gösterilmiş bulunduğuna' binaen 
859 ncu fasıl izahatına kıyasen mumaileyhin ta
yininden evvelki aylara aid ücretlerinin 854 ncü 
fasıldan tahakkuk ettirildiği bildirilerek ita emir
lerinin vizesinde İsrar edilmiştir. 

İkinci derecede yapılan tedkikat neticesinde: 
Bahse mevzu işçinin hizmet unvanı esas iti-

barile D. cedveline dahil bulunması itibarile ma
fevk makamın mucibine iktiran etmesi lâzım ge
lirken bidayeten bu yolda muamele yapılmamak
la beraber (E) cedveline dahil gerek 854 ve ge
rekse 859 ncu fasıllardan istihdam edilecekler 
için dahi 1938 bütçe kanununun 5 nci maddesi 
mucibince Heyeti vekileden tasdikli kadro alın
ması iktiza ederken bu cihete itina edilmemiş ol
ması hasebile mezkûr kadro bulunmadıkça mas
rafın kabulüne kanunen imkân olmadığına ikin
ci dairece karar verilmiş olmakla bu işe aid ita 
emirleri Ziraat vekâletine iade kılınmıştır. 

24 — Kaş kayamkamlığına tayin kılman An
kara vilâyeti maiyet memuru Fikri Kuttanm zatî 
ve aile harcirahı olarak tahakkuk ettirilip Dahi
liye vekâleti muhasebe müdürlüğünce vizesi için 
Divana gönderilen 12 - I - 1939 tarihli ita emir-
lerile avans ilmühaberinin tedkikında: 

23 — Kanunî bir müsaade bulunmadıkça ma
kabline şamil tayin ve terfiler caiz olmadığı gi
bi kadroya istinad etmeksizin yevmiye veya üc
reti şehriyeli memur istihdamı da caiz bulun
madığı ve makine ustalığı ameleye benzer ol
madığı cihetle Divanı muhasebatın bu hususta
ki reddi yerinde görülmüştür. 

24 — Mülkiye mektebinden veya Hukuk far 
kültesinden mezun bulunanların 2,5 senelik 
staj müddeti geçirecekleri 1700 ve 2768 numa
ralı kanunlarda tasrih edilmiş olduğuna göre 
bu müddetin mezun olduktan sonra geçirilmesi 
lâzımgeleceği anlaşılmaktadır. Bu hâdisede ismi 
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Mumaileyhin dördüncü dereceye geçebilmek I geçen zatın mektebden mezun olduktan sonra bu 

için 1700 sayılı kanunun üçüncü maddesinde ya- kadar müddet stajda bulunmadığı anlaşılmış ol-
zılı şartlan haiz bulunduğu gösterilmemiş ve yal- inakla Divanı muhasebatın reddi kanuna uygun 
nız Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümeninin bulunmuştur. 
11 - IH..--1938 tarihli ve 1248 sayılı kararına isti
naden kaymakamlığa tayin kılındığını mübeyyin 
tasdikli bir vesikanın ita emrine bağlanmış oldu- I 
ğu görülerek 'mevzubahs Arzuhal encümeni ka
rarının Meclisi Âlinin tasdifcrna iktiran etmemiş 
bulunmasına binaen yalnız dilek sahihleri hakkın
da tatbiki muktazi olub Mülkiye veya Hukuk 
mekteblerinden mezun olduktan sonra iki buçuk 
senelik staj müddetini geçirmemiş olanların kay
makamlığa tayini caiz olamıyacağından Fikri 
Kuttanın iki buçuk sene staj i varsa bu müddeti 
hangi memuriyetlerde geçirmiş olduğunun tarih-
lerile beraber bildirilmesi talebile yazılan istizah 
müzekkeresine cevaben: 

Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin 
56 ve 57 nci maddelerinde yazılı olduğu üzere Ar
zuhal encümeninin vermiş olduğu kararlar bir 
cedvel halinde Heyeti Umumiyeye verilir. 

Ancak bir ay zarfında verilen karara itiraz 
vaki olduğu takdirde Heyeti Umumiyece müza
kere edilir. îtiraz vaki olmadığı takdirde ise ka
rar katiyet kesbeder. 

Binaenaleyh Arzuhal encümeninin vermiş ol
duğu 11 - I I I - 1938 tarih ve 1248 sayılı karara 
bir ay zarfında itiraz vaki olmadığından kesbi 
katiyet etmiş ve kararın muhtevası yalnız isimle
ri bulunanlara maksur olmayıb hükmü bunların j 
emsaline de şamil bulunmuş ve Fikri Kuttan 
30 - IX - 1930 tarihinde Şehremini nahiyesi kâ-
tib namzedliğine tayin ve 27 - X - 1931 tarihin
de asaleti memuriyeti tasdik edilmiş ve 26-VI-
1934 tarihinde Karagümrük nahiyesi tahrirat kâ-
tibliğine nakledilmiş ve 26 - X - 1934 tarihinde 
istifaen ayrılmış ve bir müddet nahiye müdür
lüğü vekâletinde de bulunmuş ve 26 - X - 1936 
tarihinde Ankara vilâyeti maiyet memurluğuna 
tayin kılınan mumaileyhin halen bu vazifede olub 
6 - X I I - 1938 tarihinden 6 - I - 1939 tarihine 
kadar Çankaya kaymakamlığı vekâletinde bulun
muş olduğu bildirilmiş olmakla ikinci derecede 
yapılan tedkikat neticesinde : 

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 
bulunduğu Ankara vilâyeti maiyet memurluğun
da iki buçuk senelik staj müddetini ikmal etmek
sizin Kaş kaymakamlığına tayin kılınmış olan 
mumaileyh Fahri Kuttanın keyfiyeti tayini hak- | 
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kında tahakkuk dairesince istinad edilen Meclisi I 
Âli Arzuhal encümeninin mevzubahs 1248 sayılı r 
karan aşhsî müracaatlar üzerine verilmiş ve mev-
ridine maksur bulunmuş olmasından emsaline teşs-
mili caiz görülmemiş olmakla beraber mezkur ka
rarın mumaileyhe tatlbiki cihetine gidilse bile ka
rarda ; altı zatin her birerleri 1700 numaralı ka
nunun ikinci maddesinde gösterilen memuriyet
lerden bulunan nahiye müdürlüklerinde ve kay
makam vekâletlerinde ve Dahiliyenin buna mü
masil vazifelerinde senelerce bulundukları zikre
dilmekte ve mumaileyhin ise mektebden mezun 
olmadan evvel bulunduğu vazifeler, Dahiliyenin 
6 ve 7 nci derecesindeki memuriyetlerden olduğu 
cihetle vaziyeti bu noktadan da uygun görülme
mektedir. 

Mektebden mezun olmadan evvelki memuri
yetlerin staj müddetine kabul edildiği hakkında 
tahakkuk dairesince istinad edilmek istenilen Di
van umumî heyetinin kararı da 1700 numaralı ka
nunun ikinci maddesini tadil eden 2768 numaralı 
kanunun meriyetinden evvel ittihaz edilmiş bulun
makta ve mezkûr kanunun birinci maddesinde ise 
«Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakültesin
den mezun olanlar; namzedlik devrelerini birinci 
sınıf nahiye müdürlüklerinde veya vilâyet maiyet 
memurluklarında veya bu derecelere muadil ol
mak üzere vekâletin tensib edeceği memurluklar
da mmur olarak geçirirler. 

Ancak bu sınıflarda münhal yer olmazsa bun
lar, rızalarile ve hakları mahfuz tutulmak şartile, 
daha küçük derecedeki memurluklara tayini mec
buridir» denilmekte olup ibarei kanuniyenin 
«Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakültesin
den mezun olanlar» diye başlamakta olmasına bi
naen bu hükmün mektebden mezun olduktan son
ra yapılacak tayinlere ve bu suretle tayin edile
cekleri vazifelerd namzdlik v staj müddetlerini 
geçirmelerine matuf ve mümasili mesele dolayısile 
Divanı muhasebat umumî heyetine ittihaz olunan 
20 - I I - 1936 tarihli ve 1014 numaralı kararda 
bu ciheti teyid eylemekte bulunmuştur. 

Esbabı mezkûreye binaen mumaileyh Fikri 
Kuttanın mektebden mezun olmadan evvel bu
lunduğu memuriyetlerin staj müddetine mahsubu
na imkân olmaması ve mezun olduktan honra 
bulunduğu vazifede de iki buçuk senelik müddeti 
henüz ikmal etmemiş bulunması itibarile mumai
leyhin kaymakamlığa tayini ahkâmı mevzuaya 
uygun görülememiş olduğundan bu babdaki harcı- | 
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rah ita emrinin reddine ve buna mümasil tayin
ler varsa onların da ıslahı hususunun teminine 
birinci dairece karar verilmiş olmakla bu hususa 
dair ita emirleri ve avans ilmühaberi Dahiliye ve
kâletine iade kılınmıştır. 

* 
25 — Ziraat vekâleti muhasebe müdürlüğünce 

tanzim edilerek vizesi için Divana gönedrilen 
12 - I - 1934 tarihli ve 1932 numaralı ita emri 
ve merbutatr tedkik edilerek vekâleti ilgileyen 
neşriyatı takib etmek maksadile bir radyonun sa
tın alındığı görülmüştür. 

Vekâleti alâkadar edecek radyo nerşiyatı de-
vairin tatil zamanında ve akşamdan sonra icra 
edilmekte olmasına göre saati mesai haricinde vu
ku bulacak neşriyattan istifade keyfiyeti şayanı 
nazar bulunmuş olmakla ebraber teaımülen tatbik 
edilmekte olan 930 ve daha evvelki bütçe formül
lerinde de radyo ve levazımının mefruşat meya-
nında tadad edilmemekte olmasına mebni Meclisi 
Alice her hangi bir vesile ile tasvib edilmedikçe 
radyo mubayaası tecviz edilemeyeceğinden bu bab-
daki ita emrinin reddine birinci dairece karar ve
rilmiş olmakla mezkrû ita emri Ziraat vekâleine 
iade kılınmıştır. 

25 — Mevzubahs radyonun vekâleti alâkadar 
eden neşriyatın takibi için alındığı beyan edil
mekte ise de radyo neşriyatının mesai saatleri 
haricinde icra edilmekte olmasına nazaran bu 
maksadın tahsili mümkün olamıyacağı cihetle 
red hususunda Divanı muhasebatça ittihaz olu
nan karar musib görülmüştür. 
Di. Muhasebat 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydın 
Balıkesir 

M. Akpınar 
Burdur 
M. Sanlı 

En. Reisi N. 
Trabzon 

Mitat Aydın 
Ankara 

Aka Gündüz 
Bolu 

E. Yerlİkaya 
Kırşehir 

H. Börekçi 
Muğla 

Cemal Karamuğla 

Kâtib 
Kastamonu 
Hilmi Çoruh 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Maraş 
M. Erten 

Ordu 
A. İhsan Tokgöz 

...y. 
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S. Sayısı: 186 
Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı kanun 

hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/198) 

T. a 
Başvekalet 26 - VI - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3379 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair Dahiliye 

vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası : 

Tunceli mıntakasmda tatbik edilmekte olan 2884 numaralı kanunun meriyet müddeti 1940 da 
nihayet bulacaktır. Bu bölgede mezkûr kanunun tatbiki yüzünden şimdiye kadar gerek emniyet ve 
asayiş ve gerek imar bakımından alınan mühim neticelerin itmam ve takviyesi ve oranın normal su
rette idaresi imkânının istihsali için bu kanunun meriyet müddetinin üç sene daha temdidine lüzum 
görülmüştür. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 30 -VI - 1939 

Esas No. 1/198 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 28S4 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetinin 19 - VI - 1939 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
26 haziran 1939 tarih ve 6/3379 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulub 28 - VI - 1939 tarihinde 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Dahiliye vekilinin de huzurile encümenimizde 
tedkik ve müzakere olundu: 

2884 numaraiı kanunun bıı bölgede tatbikile 
şimdiye kadar gerek emniyet ve asayiş ve gerek 
imar bakımından alınan mühim neticelerin itmam 
ve takviyesi ve oranın normal surette idaresi 
imkânının istihsali için, 1940 senesinde meriyet 
müddeti nihayet bulacak olan mezkûr kanun 
meriyet müddetinin üç sene daha temdidi hak
kındaki Hükümet teklifi encümenimizee de mu
vafık görülerek ka*nun lâyihası aynen kabul ed.il-
mişitir. 

http://ed.il-


— 2 
Yüksek Reisliğe arz ve takdim olunur. 

Dahiliye E. R. R. V. Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Samsun 

imzada bulunmadı Atıf Tüzün M. A, Yürüker 

Kâtib 
Yozgad Ankara Bingöl 

Z. Arkant F. Daldal N. Sahir 

Bursa Bursa1 Çanakkale 
F. Güvendiren F, Güleç H. Ergeneli 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair Hükü
metçe hazırlanan ve Büyük Meclise sunulan ka
nun, lâyihası Dahiliye encümeninin mazbatasile 
Adliye encümenine tevdi edilmekle Dahiliye ve-
kilile Adliye vekâleti vekilinin huzurlarile tedkik 
ve müzakere olundu : 

Tunceli bölgesinde tatbik edilmekte olan 
2884 sayılı kanunun meriyet müddeti 940 tari
hinde nihayet bulacağı halbuki, şimdiye kadar 
tatbikatta güven ve imar bakımlarından pek çok 
faydalı neticeler ve muvaffakiyetler temin eden 
bu kanunun bir müddet daha devamı, vazına âmil 
olan düşüncelere göre lüzumlu olduğuna esbabı 
mucibe lâyihasile vekillerin şifahî izahlarında be
yan olunan esbaba mebni Encümenimizce de ka
naat hâsıl olmakla lâyihanın teklif veçhile aynen 
kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Birinci madde temdid tarihinin müntehası 

Edirne Erzurum Erzurum 
O. Şahinhaş N. Elgün Z. Soydemir 
Giresun îzmir Kars 

M. Akkaya M. R. Mimaroğlu E. özoğuz 
Kayseri Kayseri Malatya 
N. Toker A. H. Kalaç Emrullah Barkan 

Mardin Tokad Zonguldak 
Edib Ergin Galib Pekel t. E. Bozkurt 

Zonguldak 
Rıfat Vardar 

takvim senesinin birinci ayının birinci günü' yeri
ne 942 senesinin son ayının son günü olarak dü
zeltilmiş ve Dahiliye encümeninin pek musib 
olarak ilâve ettiği ikinci madde ile teklif lâyiha
sının ikinci maddesi üçüncü madde olarak aynen 
kabul olunmuştur. 

Lâyihanın müstaceliyetle müzakere edilerek 
tasvib buyurulması için Umumî Heyete arzedil-
mek üzere bu mazbata Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı 
Balıkesir Bingöl Kayseri 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Suad II. Ürgüblü 
Kayseri Konya Rize 
R. özsoy G. Gültekin Saim Ali Dilenire 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni , 4 - VII - 1939 

Esas No. 1/198 
Karar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 186 ) 





HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanunun hükmü 1 kânnusa-
ni 1943 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - VI -1939 
Bş.V. 

Dr. R. Saydam 
Da.V. 

F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü.V. 
A. Çttinkaya 

Ad. V. M. M. V. 
* N. Tınaz 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Na. V. îk. V. 
A. F. Cebesoy H. Çakır 

G. t. V. ve Ad. V. V. İ r . V. 
R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Tİ.V. 
Ç. Ergin 

4 — 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tunceli vilâyetinin idarelsi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
' nen kabul 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 186 ) 



_ 6 -
ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞt 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayıl/ı kanun hükmünün uzatılmasına dair ka

nun lâyihası 
MADDE 1 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak

kındaki 2884 sayılı kanunun hükmü 31 birinci 
kânun 1942 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümet teklifinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

\>4*<i 

( S. Sayısı : 186 ) 





S.Sayısı: (87 
Türk Ceza kanununun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/179) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3118 

Büyük Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek. Meclise arzı kararlaştırılan Jsanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesini değiştiren kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Henüz mahsulâtı biçilip kaldırılmamış olan tarla, bağ ve bahçe ve bostanlardan hububat ve sebze 
ye şaire çalanlar hakkında Ceza kanunumuzun 494 ncü maddesinde mevzu olan cezaî müeyyide beş 
aya kadar hapisten ibarettir. Hapis cezası üç günden başlamaktadır ve mahkemelerimiz bittabi takdirî 
esbabı müşeddide mevcud olmadıkça bu kabîl hırsızlar hakkında asgarî had olan üç gün hapis ce
zasını bükmektedirler. Halbuki memleketimiz daha ziyade bir ziraat memleketi olmak itibar^le 
bu suçlar kesretle işlenmekte ve kanunun vazettiği ceza da kâfi bir müeyyide teşkil etmemektedir. 
Köylünün bütün medarı maişetini teşkil eden tarlası mahsulünün sirkat edilmesinin üç gün hapis
ten daha ağır cezayı istilzam edecek bir ehemmiyette olduğu aşikârdır. Bundan başka memleketi
mizin bazı mıntakalarında halk meyve yetiştirmekle iştigal etmekte ve bütün sermayesini ve eme
ğini bu hususa hasretmektedir. Binaenaleyh bu kabîl Narenciye mıntakalarında yetiştirilen mey
ve bahçelerinde geniş mikyasta işlenen hırsızlıklar, alâkadarların iktisadî vaziyetlerini sarsacak 
bir ehemmiyettedir. Bu itibarla kanundaki cezanın ihtiyacı milliyemize uygun bir şekilde arttırıl
ması lüzumu kendisini hissettirmiştir. 

Esasen İtalya ceza kanununun 626 ncı maddesinin 3 ncü bedinde bu suçlar için bir seneye kadar 
hapis cezası vazedilmiştir. Hapis cezası İtalya ceza kanununun 23 ncü maddesine göre on beş gün
den başlamaktadır. Binaenaleyh bizim kanunumuzun vazettiği ceza gerek aşağı ve gerek yukarı 
hadleri itibarile İtalya ceza kanununda mevzu cezadan hayli hafif bulunmaktadır. Kaldıki mem
leketin ziraî emniyetini ihlâl edecek bir mahiyet almakta olduğu anlaşılan bu suçların ziraat er
babına iras ettiği zararı önlemek için İtalya ceza kanununda mevzu cezadan daha ağır bir müey
yide yazına lüzum tahakkuk etmiş ve bu lüzuma binen 494 ncü maddedeki ceza iki aydan bir 
seneye çıkarılmıştır. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/179 
Karar No. 67 

4 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin nüz biçilmemiş veya toplanmamış mahsullerinden 
değiştirilmesine dair Adliye vekilliğince hazır
lanan ve Yüksek Meclise sunulan kanun Lâyihası 
Başvekâletin 13 - VI - 1939 tarih ve 6/3118 sa
ydı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olun
makla Adliye vekâleti vekili Raif Karadeniz hu-
zurile müzakere ve tedkik olundu. 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinde 
henüz mahsulâtı biçilib kaldırılmamış olan tarla, 
bağ, bahçe ve bostanlardan hububat sebze ve 
saire çalanlar hakkında beş aya kadar hapis 
cezası verileceği yazılı ise de hapis cezalarının 
üç günden başlamasına göre tatbikatta takdirî 
şiddet sebebi olmadıkça mahkemelerce çok defa 
en az had üzerinden ceza verilmekte olduğu gö
rülmektedir. Halbuki memleketimizde halkın ço
ğunun ziraatla meşgul olmasına göre bunların 
mahsullerinin çalınması kendilerini fazla muta
zarrır ettiğinden bu hırsızlığa mücaseret etmenin 
önünü almak için cezaî müeyyedenin teşdidine 
lüzum hâsıl olmuş ve ceza kanunumuzun bir çok 
hükümlerinin iktibas edildiği İtalya kanununda 
hırsızlık cezasının en az haddi on beş günden 
başlamakta olduğu gibi buna benzer fiillerin ce
zalan da bir seneye kadar hapis cezası hükmünü 
ihtiva etmekte bulunmuş ve memleketimizde de 
ziraî emniyeti ihlâl edecek bir mahiyet almakta 
olduğu anlaşılan bu kabîl suçlarda meri hüküm
deki hafif cezanın beklenen tesiri temin etmedi
ğinden cezanın tezyidi suretinde bu lâyihanın 
tanzim edildiği esbabı mucibe lâyihasında beyan 
edildiği ıgibi encümende verilen izahatla da an
laşılmıştır. 

Encümen gösterilen sebebleri yerinde görerek 
494 ncü maddenin tadilini esas itibarile muva
fık bulmuştur. 

Tadil edilecek maddenin metninde encümende 
yapılacak değişiklik madde sahibinin izni olmak
sızın cümlesi, filin bir hırsızlık suçu olmasına gö
re sahibinin rızası bulunmaması tabiî olduğun
dan zaid saydarak kaldırılmıştır ve suçun henüz 
biçilib kaldırılmamış mahsulâta inhisar etmesi 
maksadı temin bakımından noksan görülerek he-

( S. Say 

çalınmasının cezaî müeyyedo altına alınması lü
zumlu bulunduğundan biçilmemiş, toplanmamış 
mahsullerle biçilmiş, toplanmış olsa da henüz kal
dırılmamış olanların da çalınması halinde ayni 
cezaya çarptırılması muvafık görülmüştür. Mad
denin müzakeresi sırasında hububat? sebze ve mey
veden başka memlekette kazanç temin eden ve 
günden güne gösterilen rağbet üzerine çiçekliğin
de kıymeti artmasına binaen çiçek kaydinin de 
maddeye idhali mevzubahs olmuşsa da mutlak 
olarak çiçek için bir kaydin maddeye ilâvesi ha
linde bunun sarih bir hüküm sayılarak koparıla-
cak bir çiçek için de bu maddedeki cezanın hük-
molunmasına yol açacağından tatbikatta mahzur 
•tevlid edeceği mülâhazasile bu kaydin konmasına 
lüzum görülmemiştir. Bununla beraber gül, ka
ranfil, fulya gibi ticaret için tarlalar yapıldığı
na göre bu tarlaların mahsulü olan çiçeklerin ko
parılması veya kopanlıb da henüz kaldırılmayan-
ların çalınması halinde mahkemelerin maddenin 
metnindeki ve saire kaydine istinad ederek ceza 
vermelerine bir mâni olmadığı mutlak olarak çi
çek kaydinin maddeye konmaması, yukarıda izah 
edildiği üzere mübaJâtsızca bir çiçek koparanın ha
reketinin bu madde ile kasdedilen cezayi istil
zam eder bir fiil olmamasından ileri geldiği ve 
kâkimlerin bu hususu takdir edebilecekleri mü
zakere sırasında mütalea olarak dermeyan edil
miş ve bu hususların mazbataya derci tensib kılın
mıştır. 

Encümenimizce ittifakla kabul edilen lâyiha 
Umumî Heyetçe müstaceliyetle müzakere ve kabul 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir Bingöl Kayseri 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri R. özsoy 

Kayseri Konya Rize 
Suad H. Ürgüblü G. Gültekin Dr. S. A. Dilenire 

Trabzon Zonguldak 
F. Barutçu Ş. Devrin 

ısı : 187 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesini değiş
tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 494 — Her Mm, sahibinin izini ol
maksızın henüz mahsulâtı biçilip kaldırılmamış 
olan tarla, bağ ve bahçe ve bostanlardan hubu
bat ve sebze ve saire çalarsa mutazarrırın şikâ
yeti üzerine iki aydan bir seneye kadar hapis 
olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam F. Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Istanbulda Ş. Saraçoğlu 
Mİ V. Na. V. 

Yücel A. F. Cebesoy 
S. 1. M. V. G. 1. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz 
Mu. Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya G. Ercin 

VI - 1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Îk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 
M. Erkmen 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Türk Ceza kanununun 494 ncü maddesini değiş
tiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk Ceza kanununun 494 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

(Madde — 494 - Her kim, henüz biçilmemiş 
veya toplanmamış yahud biçilmiş veya toplan
mış olupta kaldırılmamış olan tarla, bağ ve bos
tanlardan hububat, sebze, meyve ve saire çalarsa 
zarar görenin şikâyeti üzerine bir aydan bir se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılır.) 

MADDE 2 — Hükümet teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümet teklifi aynen. 

m<i 

( S. Sayısı : 187 ) 





S. Sayısı: 189 
Ankarada bir Dil ve Tarih, Coğrafya fakültesi kurulması 
hakkındaki 2795 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/173) 

T.G. 
Başvekâlet 13 haziran 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/3121 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi kurulması hakkındaki kanunda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 8 - VI - 1939 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
ı Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

14 - VI - 1935 tarihinde 2795 sayılı kanunun kabulü ile Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya 
•fakültesi kurulmuştu. O tarihten bu güne kadar, bir taraftan fakültenin teşkilât ve faaliyetine aid 
eksiklerin tamamlanmasına çalışılmış, öte taraftan da Fakülte için yeni bir bina inşasına başlan
mıştır. Bu inşaat önümüzdeki yaz ayları içinde bitecek ve müessese, yeni teşkilâtile buraya yerle
şecektir. Fakültenin halen 600 devamlı talebesi vardır. 

Fakültenin kuruluşundanberi, fakülte tedris heyetini teşkil eden profesör ve doçentler, ücretle 
istihdam edilegelmiştir. Bunun sebebi de, profesörlerden büyük bir ekseriyetinin mebuslardan ve ya
bancılardan müteşekkil olması ve kuruluş halindeki müessesenin kürsü ve kadrolarının katği olarak 
tesbitine imkân bulunmamasıdır. Aradan geçen zaman içinde, fakülte teşkilâtının ana hatları mey
dana gelmiş kürsü ve kadroları tesbit edilmiştir. Bundan başka profesör ve asistanların intihab, 
kabul, terfi ve istihdamlarına müteallik hususlarda tecrübe ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Fakültenin maaşlı profesör kadrosu, bundan evvel 9 - VI - 1936 tarihinde kabul buyurulari 
3013 sayılı kanunla 2795 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı 1 sayılı cedvele eklenmiştir. Bu 

gün de ayni cedvele eklenmek üzere Fakültenin doçent ve asistanlar kadrosu hakkındaki kanunun 
projesini sunuyoruz. 

Bağlı kanun projesile teklif olunan kadroların istilzam ettiği fazla tahsisat. 1939 malî yılı bütçe
sinin içinden temin edilecektir. 

ikinci maddede gerek doçentlerin, gerek asistanların intihab, kabul, tayin^ terfi ve infisal şekille-
rile vazife ve memuriyetleri hakkındaki diğer hususların Maarif vekilliğince tesbit olunacağı hak
kında bir hüküm konulmuştur. Bu suretle doçentlerin intihabında aranılacak vasıflar ve sınav şe
killeri gerek doçent ve gerek asistanların tayin ve terfi usulleri ve diğer hususlar muayyen prensibler 
dahilinde tesbit edilmiş bulunacaktır. 

Kanun projesinin birinci muvakkat maddesi, ilâve edilen kadrolardan bir kısmının 1939 malî yı
lı içinde mevkuf tutulmasına, ikinci muvakkat • madesi de karşılık teminine aiddir. 



- 2 -
Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Esas No. 1/173 
Karar No. 5 

' 16 - VI"- 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada bir Dil, Tarih - Coğrafya Fakül
tesi kurulması hakkındaki kanunda ba'zı değişik
likler yapılmasına dair olub Başvekâletin 6/3121 
numaralı ve 13 haziran 1939 tarihli tezkeresi ile 
sunulan ve Yüksek Reislikçe encümenimize hava
le buyurudan kanun lâyihası ve mucib sebebleri 
Maarif vekâleti Yüksek Tedrisat umum müdürü 
hazır bulunduğu halde tedkik ve müzakere olun
du: 

Profesörlerin çoğunun mebuslardan ve ya
bancılardan müteşekkil olması ve teessüs devre
sinde bulunan müessesenin kürsü ve kadrolarının 
kaıtği olara'k tesbitine imkân olmaması dolayısile 
şimdiye kadar' Fakülte tedris heyetine dahil bu
lunan profesör ve doçentlerin ücretle istihdam 
edilmekte oldukları ve aradan geçen zaman içinde 
Fakülte teşkilâtının ana hatlarının tebarüz etti

ği, kürsü ve kadrolarla profesör ve asistanların 
intihab, kabul, terfi ve istihdamlarına' müteallik 
hususların tesbit edilmesine imkân hâsıl olduğu 
anlaşılmış ve müessesenin mesaisini muvaffaki
yetle yürütebilmesini temin için bu kanun lâyi
hasının Hükümetin teklifi veçhile kabulüne 
mevcud asanın ittifakila karar verilmiştir. 

Lâyiha havalesi mucibince Bütçe encümenine 
verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif En. Reisi Bu M. M. Katil) 
Manisa İzmir İzmir 

K. Nafiz Edgüer Ş-. Yunus Ş. Yunus 
Ankara Çanakkale Hakkâri 

B. Baykan R. N. Gültekin t, il. Aykud 
İçel İzmir Tokad 

E. înanku)r N. İlker H. A. Ay tuna 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 98 
Esas No. 1/173 

Yüksek Reisliğe 

i - VII - 1939 

Ankarada Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 
kurulması hakkındaki kanunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair olup Başvekâletin 13-VI-1939 
tarih ve 6/3121 saydı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maarif encümeninin 
mazbatasile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla Maarif vekili hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

1935 yılında kurulan mezkûr fakültenin tees
süsüne aid müddet geçmiş, kürsü ve kadroları 
katği surette taayyün etmiş olduğundan profe
sör kadrolarile idarî kadrosu 3013 ve 2795 sa
ydı kanunlarla tesbit edilmiş ve Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 

kanuna bağlı kadro cedveline de idhal edilmiştir. 
Fakültenin bu günkü ihtiyaçlarına tekabül etmek 
üzere doçent ve asistan kadrolarının da tesbiti 
lüzumlu görülerek bunu temin etmek üzere işbu 
lâyihanın sevkedildiği mucib sebeblerin tedki-
kinden ve alınan izahattan anlaşılmış ve lâyiha 
esas itibarile encümenimizee de kabul edilmiştir. 

Kadro cedvelleri ahiren kabul edilen Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan kanuna bağlanmış olduğundan birinci mad
de ile muvakkat birinci maddede o yolda bir tas
hih yapılmış ve doçent ve asistanlar hakkında da 
teadül kanunu hükümlerinin tatbiki tabiî bulun-. 
duğundan ikinci maddeden buna dair olan kayid 
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kaldırılmış ve muvakkat ikinci madde dahi fasıl 
numaraları düzeltilmek ve bazı ibare tashihi ya
pılmak suretile yeniden yazılmıştır. Bu değişik
liklerle ve buna mütenazır olarak lâyihanın başlı
ğı düzeltilmek suretile yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası müstacelen müzakere edilmek dile-
ğile umumî Heyetin tasvibin konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sim Vay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ankarada bir Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
kurulması hakkındaki kanunda bazı değişiklikler 

yapılmasına dair kanun layihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Ankarada bir Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi kurulması hakkın
daki 2795 saydı kanuna bağlı bir numaralı ced-
vele, ilişik «A» işaretli cedvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen doçent ve asistanlar ilâve 
olunmuştur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Teadül kanununun hü
kümlerine halel gelmemek üzere doçent ve asis
tanların intihab, kabul, tayin, terfi ve infisal 
şekillerile vazife ve memuriyetleri hakkındaki 
diğer hususlar Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

MUVAKKAT BtRÎNCt MADDE — Birinci 
maddede yazdı «A» işaretli cedvele dahil doçent 
ve asistanlardan bağlı «B» işaretli cedvelde de
rece ve adedleri gösterilenler 1939 malî ydı mu-
vazenei umumiye kanununa bağlı «L» işaretli ced-
velin Maarif vekilliği kısmma alınmıştır. 

MUVAKKAT ÎKtNCÎ MADDE — Birinci 
maddede yazdı «A» işaretli cedvelde gösterilen 
doçent ve asistanlardan 1939 malî yılı içinde is
tihdam edileceklerin dokuz aylüs maaşlarile 
muvakkat tazminatlarının tutarı olan 34 137 lira, 
1939 malî yılı bütçesinin 695 nci faslmm birinci 
maddesinden almarak 30 375 lirası 694 ncü fas
lın birinci maddesine ve 3 762 lirası da ayni fas
lın ikinci maddesine naklolunmuştur. 

3 — 
Kâtib • 

İstanbul Çanakkale Elâzığ 
F. öynien R. Bulaytrk A. F. Altay 

Gümüşane İstanbul Kastamonu 
D. Sakarya G. Bahtiyar Göker A. Coskan 

Kırklareli Malatya Maraş 
Ş. ödül M. öker M. Bozdoğan-

Mardin Muş Seyhan 
R, Erten 8. Ataman Naci Eldeniz 

Yozgad 
A, Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankarada bir Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine bağlı (1) saydı cedvelin 
Maarif vekâleti kadrosunun (Ankara dil, tarih 
ve coğrafya fakültesi) kısmına bu kanuna bağlı 
A) işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 2 — Doçent ve asistanların intihab, 
kabul, tayin, terfi ve infisal şekilleri ile vazife 
ve memuriyetleri hakkındaki hususlar Maarif 
vekilliğince tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
(B) işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler 1939 muvazenei umu
miye kanununa ilişik (L) işaretli cedvel yerine 
kaim ve 3656 sayılı kanunun 11 nci muvakkat 
maddesine bağlı bulunan (3) sayılı cedvelin Ma
arif vekâleti kısmma eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1939 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 696 nci (diğer 
ücret ve masraflar) faslmm birinci (fakültenizi 
diğer bütün ücret ve masrafları) maddesinden 
34 137 lira indirilerek 30 375 lirası 695 nci 
(maaş ve ücret) faslmm birinci (idare heyeti 
ve tedris maaşı) maddesine ve 3762 lirası da 
ikinci (muvakkat tazminat) maddesine konul
muştur. 
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MADDE 3 — Bu kanun 1 eylül 1939 tarihin

den muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
îstanbulda 
Mf. V. 
Yücel A 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çftirıhnja 

8 
Ad. V. 
F. Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. 1. V. . 
B. Karadeniz 

- VI -1939 
M. M. V. 

N. Tınaz 
Mal. V. 

F. öztrak 
Ik. V. 
H. Çakır 

Zir. V. 
M. Erkmen 

Ti. V. 
C, Ercin 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
.1.1 

HükmiK 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

tin t 

A 

ek lifine bağk 

- CEDVELÎ 

Memuriyet 

B - OEDVELI 

cedveller 

Aded 

10 
15 
10 
10 
7 
S 

S 
1.3 
2 
3 
3 
,) 

Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

70 
GO 
50 
40 
35 
30 
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S. Sayısı: |90 
3450 sayılı kanunun hükümlerinin vergiden müstesna 
tutulan arazi ve arsalar hakkında da tatbikına dair kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/133) 

15 - V -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3450 sayılı kanun hükümlerinin vergiden müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkında da tat
bikına dair Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 6-V-1939 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe 

Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen teşekküllere ve belediyelere aid mukataalı 
binaların kıymetlerinin takdiri hakkında olan 23 - VI -1938 tarihli ve 3450 numaralı kanun üze
rine yukarıda sayılan daireler uhdesinde bulunan mukataalı binalara kıymet takdir edilmekte 
ise de numune fidanlığı, numune tarlası, park ve bahçe gibi yerlerle vergiye tâbi olmayan bir 
binanın arsası Velhasıl 1833 numaralı arazi vergisi kanununun 2 nci maddesile vergiden müs
tesna tutulmuş olan mahaller bu kanunun şümulü haricinde kalmıştır. 

3450 numaralı kanunla istihdaf edilen gaye, bina vergisi kanununun üçüncü maddesile vergi
den müstesna tutulmalarına binaen' vergide mukayyed kıymetleri bulunmayan ve binnetice tapu 
harçları kanununun 35 nci maddesi uyarınca vergi kıymeti esasına göre hesab edilmesi lâzımge-
len mukataalarının tahakkuk ettirilmesi için bir ölçü bulunamıyan gayrimenkullere kıymet tak
diri olduğuna göre 1833 numaralı arazi vergisi kanunu mucibince vergiden müstesna tutulmuş 
olan gayrimenkullere de 3450 numaralı kanundaki hükümler dairesinde kıymet takdiri için ilişik 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe tanzim kılınmıştır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2484 



- â 
Maliye encümeni mazbatası 

4*. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/133 
Karar No. 23 

28 - VI -1939 

Yüksek Reisliğe 

3450 sayılı kanun hükümlerinin vergiden müs
tesna tutulan mukataalı arazi ve arsalara da teş
mili hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce 
hazırlanıp 6 - V - 1939 tarihli icra Vekilleri 
Heyeti kararîle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimizde Vakıflar umum müdür
lüğünün memuru mahsusu hazır bulunduğu hal
de görüşüldü. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre 1833 sa
yılı arazi vergisi kanununun 2 nci maddesi mu

cibince vergiden müstesna tutlan Devlete, mül
hak ve hususî bütçelerle idare edilen teşekküllere 
ve belediyelere aid mukataalı arazi ve arsalar - ve 
bu meyanda numune fidanlığı, numune tarlası,. 
park ve bahçe gibi yerler - hakkında vergi kıy
metine nazaran mukataaların tahakkuku im
kânsız bulunduğundan bu kabil mahaller için 

3450 sayılı kanun hükümleri uyarınca kıymet 
takdiri zarurî görülmektedir. 

Encümenimiz bu husustaki mucib sebebleri 
yerinde bularak kanun lâyihasını kabule karar 
vermiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. 
Ağrı 

İhsan Tav 
Afyon K. 

Haydar Çer çel 
İstanbul 

A. Bayındır 
Kırşehir 

Rize 
K. Kamu 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

İzmir 
Kâmil Dursun 

Konya 

Kâtib 
Rize 

K. Kanın 
Erzurum 

M. H. Göle 
Kırklareli 
H. Kuleli 

Van 
/. Özkan K. Gürel ' İbrahim Arv as 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümelıi 
Mazbata No. 92 
Esas No. 1/133 

Yüksek Beisliğe 

4-rn-ım 

3450 sayılî kanun hükümlerinin vergiden 
müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkında da 
tatbikına dair olup Başvekâletin 15 - V -1939 
tarih ve 6/2484 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla Vakıflar umum müdürü Fahri Kiper ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

3450 sayılı kanun Devlete aid mukataalı bi
nalarla mülhak ve hususî bütçelerle idare edi
len belediyelere aid olup 1837 sayılı bina ver
gisi kanunu mucibince vergiden istisna edilen 
binaların mukataalarma esas olacak kıymetle
rin ne suretle takdir olunacağını tayin eyle
mektedir. Halbuki gerek Devletin, gerek mül

hak ve hususî bütçeli idarelerin elinde binadan 
gayri bu kabîl arsa ve arazi de mevcud oldu
ğu ve bunların da kıymetlerinin ayni usulle 
takdirinin muvafık olacağı düşünülerek işbu 
lâyhianın sevkedildiği mucib sebeblerin tedki-
kından ve alınan izahattan anlaşılmış ve encü-
menimizce de yerinde görülerek lâyiha teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

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

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

ReisV, 
Kayseri 

F. Baysal 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Doy 
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Kİtife 
İstanbul 
F. öymen 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Gümü§ane istanbul Kastamonu 
D. Sakarya G. Bahtiyar Göker T. Coşkan 

Kırklareli 
Ş. Ödül 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
B. Erten 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TJEKLlFl 

3450 numaralı kanun hükümlerinin vergiden müs
tesna tutulan arazi ve arsalar hakkında da tat-

bikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3450 numaralı kanun hüküm
leri Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve belediyelere aid olup ta 
1833 sayılı arazi vergisi kanununun 2 nci mad
desi mucibince vergiden müstesna tutulmuş olan 
mukataalı arazi ve arsalar hakkında da tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
6 - V 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mî. V 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü V. 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. Ik. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 

A. Çetinkaya 

1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
. V. ve G. 1. V. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

» • - « 
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S. Sayısı: |9| 
Amasra dalgakıranının tamiri ve yeniden bir dalgakıran 
inşası için gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkın

da kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/211) 

T. C. 
Başvekâlet 29 -VI -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3473 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Amasrada mevcud dalgakıranın tamir ve bunun Şark cihetine ayrıca bir dalgakıran inşası için 
250 bin liraya kadar gelecek senelere geçici teahhüd icrası hakkmda Nafia vekilliğince 22 - VI -
1939- tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibeşile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Amasra limanında evvelce batmış bulunan vapurların çıkarılmış olduğu ve fakat bu limanın daha 
emin ve daha çok gemi alır bir şekle ifrağı için orada mevcud dalgakıranın vekâletimizce tamir ve 
bir mikdar da'ha temdid edilmesi lâzımgeldiği Iktısad vekâletinin işarına atfen Başvekâlet yüksek 

„ makamından gelen 9 - I - 1939 tarih ve 6/165 sayılı tezkere ile vekâletimize tebliğ buyurulmuştur. 
Mevzuubahs dalgakıranın temdid edilmesi derin sularda bir takım ameliyat icrasına mütevakkıf 

olub bu da romörlör, husuâî tipde duba ve kendiliğinden hareket eder büyük sâbih vinç gibi alât 
ve edevatla yapılabileceğinden ve halbuki memleketimizde bu kabîl vesaite malik müteahhidler bu
lunmadığı gibi böyle pahalı a'lât ve edevata sahib olan ecnebi müteahhidler de bu kadar küçük işe 
yanaşmıyacaklarından mezkûr dalgakıranın temdid ettirilebilmesi için bu vesaitin Hükümetçe teda
rik edilib müteahhide verilmesi veyahud İnebolu, Gireusn, Amasra, Antalya, Trabzon ve Samsun 
gibi muhtelif yerlerde yapılmasına ihtiyaç bulunan bu kabîl deniz inşaatından en az on, on iki 
milyonluk bir işin bu kabîl vesaite malik bulunan büyük bir firmaya toptan yaptırdması lüzumlu 
ve zaruri görülmekte ve ancak; şu sıralarda daha müstacel işler bulunduğundan dolayı böyle en 
az on, on iki milyonluk lira sarfile müteferrik deniz inşaatı yaptırılamıyacağı mülâhaza olunarak 
şimdilik Amasrada mevcud bulunan dalgakıranın 150 bin lira kadar bir masrafla tamiri ve mezkûr 
limanın, sahil ceryanlarile kurulanmasının önüne geçilmesi için de 350 bin lira kadar masrafla Şark 
cihetinde ayrıca bir dalgakıran daha inşası muvafık görülmüş ve bu babda tanzim kılman bir kanun 
projesi ilişik olarak takdim kılınmıştır, 



Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/211 
Karar No. 14 

1-YII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Amasrada mevcıid dalgakıran tamir ve bunun 
şark cihetinde ayrıca bir dalgakıran inşası için 
250 00Q. liraya kadar gelecek senelere geçici ta-
ahhüdat icrası hakkında Başvekâletin 29 haziran 
1939 tarih ve 6/3473 numaralı tezkeresi ve Nafia 
vekâletinin esbabı mucibesi gerek Maliye vekâle
tinin ve gerekse Nafia vekâletinden gelen mah
sus memurlar huzurile Encümenimizde okundu ve 
müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesi encümenimizce de 
muvafık bulunmuş ve yalnız kanunun birinci 
maddesinin Amasrada mevcud dalga ve ilâh., cüm
lesinin yerine daha şümullü olmak üzere Amasra 
limanında dalgakıran inşa ve tamiri suretilde ta
dili ve 250 000 liraya kadar kelimesinin başına 
bu mikdarm evvelce kanunu mahsusla verilen fev

kalâde tahsisata ilâveten verilmekte olduğunu 
tasrih maksadile (ayrıca) kelimesinin ilâvesi en
cümenimizce tensib edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Na.' E. Reisi Na. M. M. Kâ. 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Eskişehir 
Osman Işın 
Kütahya 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

Ankara 
A. Bay tın 

İsparta 
/ / . Özdamar 

Malatya 

Manisa 

Elâzığ 
F. Z. Çiyütepe 

İzmir 
8. Epikmen 

Sivas 
tiadri furt em M. Ş. Öz pazarbaşı A. X. Dfmirağ 

Urfa 
Ş. Uluğ 

Bütçe enümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 97 
Esas No, 1/211 

4 - VII - 193!) 

Yüksek Reisliğe 

Amasrada mevcud dalgakıranın tamiri ve bu
nun şark cihetinde ayrıca bir dalgakıran inşası 
için 250 000 liraya kadar gelecek senelere geçici 
taabhüd icrası hakkında olub Başvekâletin 
29 - VI - 1939 tarih ve 6/3473 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Nafia vekili hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu : 

Amasrada inşa edilecek dalgakıranın inşası 
için bu sene kabul edilen fevkalâde tahsisat ka
nununda 250 000 lira tahsisat konulmuştur. Ya
pılan hesablara göre dalgakıranın tamir ve inşası 
için 5,00 000 lira raddesinde bir taahhüd icrası 

icab eylediğinden bu mikdara kadar gelecek yıl
lara geçici taahhüde girişilmesine salâhiyet veril
mesini ve fevkalâde tahsisat kanunundaki 250 000 
liradan mütebakisinin Nafianm gelecek yıllar 
bütçelerinde derpiş edilmesini tazammun etmek 

• üzere sevkedildiği alınan izahattan anlaşılan ka
nun lâyihası Encümenimizce bu esasa göre yazıl
mıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 

( S. Sayısı : 191) 
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Kâtib Kırklareli Malatya Maraş 

İstanbul Çanakkale Elâzığ Ş. ödül M. öker M. Bozdoğan 
F. öymen R. Bulaytrlı M. F. Altay Mardin Muş Seyhan 

R. Erten Ş. Ataman Naci Eldeniz 
Gümüşane İstanbul Kastamonu Yozgad 

D. Sakarya G. Bahtiyar Göker T, Coşkan A, Sungur 

(S . Sayısı : 191) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Amasrada mevcud dalgakıra
nın tamiri ve bunun şark cihetinde ayrıca bir 
dalgakıran inşası için 250 bin liraya kadar ge
lecek senelere sari taahhüdat icrasma Nafia ve
kili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Nafia vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

23 - VI - 1939 
Ad. V. M. M. V. 

N. Tınaz 
Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Na. V. îk. V. 

A. F. Cebesoy Jİ. Çaktr 
S. î. M. V. G. 1. V. ve Ad. V. V. Zr. V, 

Dr. H. Al-ataş 
Mu. Mü. V. 

îstanbulda 

B. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Tİ.V. 

C. Ercin 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Amasra limanında dalgakıran inşa ve tamiri için 
gelecek senelere sari taahhüdat icrasına mezuni

yet itası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Amasra limanında dalgakıran 
inşa ve tamiri için ayrıca 250 000 liraya kadar 
gelecek senelere sari taahhüdat icrasma Nafia 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Hükümetin 
aynen kabul olunmuştur. 

üçüncü maddesi 

(S . Sayısı: 191) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞl 

Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek 
yıllara geçici taahhüd icrası hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE. 1 — Amasra limanı dalgakıranının 
tamir ve ayrıca bir dalgakıran inşası için 500 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdlere 
girişmeğe Nafia vekili mezundur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı 500 000 
liradan 250 000 lirası 3628 sayılı kanunla bu işe 
tahsis edilen paradan ve 250 000 lirası da 1939 
malî yılmdan sonra Nafia vekâleti bütçelerine 
konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 3 — 2 nci madde aynen 

MADDE 4 — 3 ncü madde aynen 

»m<t 

{ S. Sayısı : 19İ ) 





S. Sayısı: 
u ve Kadastro umum müdürlüğünün Adliye vekâletine 
anması hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/209) 

T. C. ^ 
Başvekâlet 29 -VI -1939 

Kararlar müdürlüğü 
8ay% : 6/3467 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğünün Adliye vekâletine bağlanması hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler 

Tapu teşkilâtı, evvelce defteri hakani namile bir nezaret tarafından idare edilmekte iken, 1329 
Senesinde nezaret, emanete çevrilerek Maliye Nezaretine bağlanmıştır. O tarihdenberi tapu, mali
yeye merbut bulunmaktadır. Ancak, esası gayrimenkul mülkiyetinin tesbit ve tescili gibi hukukî 
bir mahiyet arzeden tapu sicili hakkında, kanunu medenimiz, yeni hükümler vazetmiş olduğundan, 
tapu işlerinin yeni esaslarla hemahenk bir şekilde ve hukukî bir murakabe altında tedviri lüzumu, 
kanunu medeninin neşrinden sonra kendisini daha ziyade hissettirmiş ve 2997 numaralı tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü teşkilât kanununun Bütçe encümenince müzakeresi sırasında, bu umum 
müdürlüğün Adliyeye bağlanması lüzumu vekâletimizce ileri sürülmüş ve encümence de Hüküme
tin bu hususta tedkikat yaptırması arzusu izhar edilmiş idi. Bilâhara Adliye cephesinden yapılan 
tedkikat neticesinde de umum müdürlüğün bu vekâlete bağlanması yerinde görülmüş ve ilişik 
kanun lâyihası bu sebeble tanzim kılınmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni * 4 - VII -1939 

Esas No. 1/209 
Karar No. 68 

Yüksek Reisliğe 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün rih ve 6/3462 sayılı tezkeresile Adliye encüme-
Adliye vekâletine bağlanması hakkında Maliye nine tevdi edilmekle Adliye vekâleti vekili Raif 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye- Karadeniz ve Tapu umum müdürünün huzurla-
ti kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan rile tedkik ve mütalea olundu: 
kanun lâyihası Başvekâletin 29 haziran 1939 ta- Gayrimenkul mülkiyetinin tesbit ve tescili-
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nin hukukî mahiyeti ve kanunu medeninin gay
rimenkul mülkiyetine mütedair ihtiva etmekte 
olduğu ahkâmın bihakkın tatbik edilebilmesi 
için tapu işlerinin hukukî ve adlî bir murakabe-

' ye tâbi tutulması esbabı mucibesile hazırlanan 
- kanun lâyihası esas itibarile kabule şayan gö

rülmüştür. 
Kanunun birinci maddesi iki fıkraya ayrıl

mış ve bu maddenin sonundaki (devredilmiştir) 
ibaresi (intikal etmiştir) şeklinde yazılmıştır. 

Lâyiha havalesi veçhlie Bütçe encümenine 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Ad
liye vekâletine bağlanması hakkında olub Baş
vekâletin 29 - VI - 1939 tarih ve 6/3467 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Adliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Adliye vekil 
vekili Raif Karadeniz hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Dev
lete veridat temininden ziyade geyrimenkul mül
kiyetinin tesbit ve tesciline müteallik olmak üze
re Kanunu medenî ahkâmını tatbik ile mükellef 
bir daire olması ve daima bu gibi hukukî mua
melelerin mahalli bulunması itibarile malî vazi
yetine galib bulunan bu vasfı göz önünde bulun
durularak Adliye vekâletine bağlanması bu mü
düriyetin teşkilât kanunu yapılırken mevzuu-
bahs olmuş ve keyfiyetin tedkik ve neticesinin 
bildirilmesi Adliye vekâletinden temenni edil-
mişdi. 1939 malî yılı bütçe müzakeresi sırasında 
da mesele tekrar müzakere mevzuu olmuş ve mez
kûr müdüriyetin bu temenniye uygun şekilde 
Adliye vekâletine bağlanması bütçe mazbatasın-

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
Adliye E. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir Bingöl 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Konya Kayseri 
G. Gültekin R. Özsoy 

Rize Trabzon 
Saim Ali F. A. Barutçu 

da1 tekrar edilmişdi. 
Encümenin bu temennisine uygun olarak ih

zar edildiği anlaşılan lâyiha Adliye encümeninin 
tadili dairesinde encümcnimizce de kabul edil
miştir. 

Müstacclen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Bay 
Kâtib 

İstanbul Çanakkale Elâzığ 
F. Öynıen B. Bulayırlı M. F. Altay 
Gümüşane İstanbul Kastamonu 

D. Sakarya G. Bahtiyar Göker T. Goşkan 
Kırklareli Kütahya Malatya 

Ş. Ödül A. Tiridoğlu M. Öker 
Maraş Mardin Muş 

Al. Bozdoğan R. Erten Ş. Ataman 
Seyhan Yozgad 

Naci Eldeniz A. Sungur 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - VII - 1939 
Mazbata No. 96 
Esas No. 1/209 

Yüksek Reisliğe 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye 
vekaletine bağlanmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü, Adliye vekâletine bağlanmıştır. Umum mü
dürlüğün Maliyeye bağlı olması dolayısile, Tapu 
umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 2997 numaralı kanunla, sair kanunlar 
mucibince Maliye vekâletine tanmmış olan vazi
fe ve salâhiyetler Adliye vekâletine devredilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
|Maliye vekilleri memurdur. 

24 - VI - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Payık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. 1. M. V. G. 1. V. ve Ad. V. V: 

Dr. II. Alataş R. Karadeniz ' , 
Zr. V. Mü. V. Ti. V. 

Muhlis Erkmen îstanbulda C. Ercin 

-*•—-^ 

2 -
ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye 
vekâletine bağlanmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü, Adliye vekâletine bağlanmıştır. 

Umum müdürlüğün Maliyeye bağlı olması do
layısile Tapu umum müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkında 2997 sayılı kanunla sair ka
nunlar mucibince Maliye vekâletince tanmmış 
olan vazife ve salâhiyetler Adliye vekâletine 
intikal etmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( g. Sayısı : 1§2 ) 





S. Sayısı: 193 
Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü ihtiyacı için 
yeni gemiler inşası ve sair vesait, teçhizat, malzeme, 

alât ve edevat mubayaası hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/213) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
.Sayı : 6/3517 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

DevM Denizyolları işletme Umum müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, 
teçhizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hakkında Münakalât vekilliğince, hazırlanan ve îera 
Yiekilleri Heyetince 3 - VII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzr kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

İktisadî hayatımızda çok mühim bir mevkii olan ve Devlet inhisarında bulunan muntazam posta 
vapurculuğu hizmetinin hüsnü ifası için bu filonun hem keyfiyet ve hem de kemiyyet itibarile hakikî 
ihtiyaca cevab verebilecek bir vaziyete getirilmesi ve bu gayeye vusul için de bir taraftan mevcud 
eski gemilerin yerine yenilerinin ikamesi ve bir taraftan da filo mevcudunun çoğaltılması ileriden 
beri mutlak bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Nitekim 2708 numaralı kanunla bedelleri Hazinece Ödenmek üzere Almanyaya bir kısım yeni ge
miler sipariş edilmiş idi. Bir kısmı teslim alınmış ve bir kısmı da peyderpey teslim alınmakta olan bu 
gemilerin filoya iltihak etmesile dahi ancak bir kısım eski gemilerimiz tecdid edilebilmiş olacağından 
yukarıda yazılı gayeye vusul için daha bir çok yeni gemi siparişine ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh 3525 numaralı kanunla kabul ve tasdik olunan anlaşma ile temin edilen krediden bu 
maksad için ayrılan 2 100 000 ingiliz lirasına tekabül edecek mikdara kadar taahhüdat ve sarfiyat 
icrası salâhiyetini mutazammın olarak bu lâyiha hazırlanmıştır. 

Girişilecek taahüdatın bir sene zarfında ikmal ve intacı imkânsızlıkları da derpiş edilerek lâyiha
nın birinci maddesi, taahhüdatm ileri yıllara geçici olarak ifası salâhiyetini natık bulunmaktadır. 

Yine birinci maddede inşaat ve imalâtın sureti seyrine ve bunların tahakkuk vaziyetlerine göre 
senesi içinde sarf edilmesi mümkün olamıyan tahsisat mikdaTİannın müteakib senelere devri imkânını 
temin eden hüküm konulmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesinde krediden sarfedilecek mebaliğin faizlerile birlikte karşılanması eşkâli 
derpiş edilmiştir. 

Ancak Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün bünyesindeki teşebbüslerin geliri uzun se
nelerin gösterdiği netayice nazaran bu gibi taahhüdatı karşılamak şöyle dursun, büyük bir gayrette 
ancak normal masraflarını kapatabilecek bir kifayette olduğundan krediden sarfedilecek mebaliğin 
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taksitlerini ve faizlerini kapatmak üzere mezkûr Umum müdürlüğün bütclerine konulacak tahsisatın 
evvelki siparişte olduğu gibi Hazinece temini zarurî bulunması itibarile bu tahsisatın bütçe karşılığı 
hakkında hüküm dercine lüzum görülmemiştir. 

Lâyihanm üçüncü ve dördüncü maddeleri mutad hükümlerdir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 95 
Esas No. î/213 

4 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

I)evlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı iğin yeni gemiler inşası ve sair vesait, teç
hizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hak
kında olup Başvekâletin 6/3517 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encümeni
mize verilmiş olmakla Münakalât vekili hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaşma ile 
temin edilecek kredilerin 2 100 000 ingiliz lirası 
tu tan plan 12 600 000 lira gemi inşası ve sair 
ihtiyaçlar için Denizbanka tahsis edilmiştir. Ahi
ren kabul buyurulan 3633 sayılı kanunla Deniz-
bank ilga edilerek Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü teşekkül etmiş bulunduğundan 
Denizbanka tahsis edilmiş bulunan bu paranın 
yeni teşekkül eden idare tarafından istimalini te
min etmek üzere hazırlanmış olan kanun lâyi
hası esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miş ve birinci maddede yazılı olan İngiliz lirası 

Türk lirasma çevrilmiştir. 
Bu değişiklikle yeniden hazırlanan kanun 

lâyihası müstacelen müzakere edilmek dilegile 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 

R. V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen 
Gümüşane istanbul 

D. Sakarya G. Bahtiyar Göker 
Kırklareli 
B. Denker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Maraş 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Elâzığ 
M. F. Altay 
Kastamnu 
T. Coşkan 
Malatya 
M. öker 
Mardin 

Ş. Ataman 
Yozgad 
S. Içöz 

( S . Sayısı : 193 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, 
teçhizat-, malzeme alât ve edevat mubayaası hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ihtiyacı için muhtelif tipte ye
ni gemiler inşa ettirilmesi ve sair vesait, teçhizat, 
malzeme, alât ve edevat siparişi ve bunlara mü
teallik her türlü hizmetlerin ifası maksadile 
2 100 000 ingiliz lirasmm tekabül ettiği mikda-
ra kadar ileri yıllara geçici taahhüdlere girişme
ğe Münakalât vekili mezundur. 

Bu taahhüdat karşılığı 3525 numaralı kanun
la tasdik edilen anlaşma mucibince açılan kredi
den temin ve Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerinde açılacak hususî bir fasla 
irad ve tahsisat olarak kaydolunur. 

Senesi içinde sarf olunamayan mebaliğ ayni işe 
sarf edilmek üzere müteakib senelere devredilir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince sar-
fedilecek mebaliğin senelik itfa mikdarları ve 
faizleri 1939 senesinden ittibaren on senede ka
patılmak üzere Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerine konacak tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin 
yürütülmesine Maliye ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

3 - VII - 1939 
B?. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam N. Tınaz 
Da. V. ila. V. Mal. V. 

Faik Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ayvalı 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. t. M. V. G. t. V. Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erk men 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
.1. Çetink.ıya C. Ercin 

3 -
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü İh
tiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, teç
hizat malzeme, alât ve edevat mubayaası hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ihtiyacı için muhtelif tipte ye
ni gemiler inşa ettirilmesi ve sair vesait, teçhi
zat, malzeme, alât ve edevat siparişi ve bunlara 
müteallik her türlü hizmetlerin ifası maksadile 
12 600 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici 
taahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili mezun
dur. 

Bu taahhüdat karşılığı 3525 numaralı kanun
la tasdik edilen anlaşma mucibince açılan kredi
den temin ve Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerinde açılacak hususî bir fas
la irad ve tahsisat olarak kaydolunur. 

Senesi içinde sarf olunamayan mebaliğ ayni işe 
sarfedilmek üzere müteakib senelere devredilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 
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S. Sayısı: 194 
Köylerde açılan Eğitmen kurslarının ve köy Öğretmen 

okullarının idaresi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, 
Ziraat , Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/145) 

T. C. 
Başvekâlet 17 - V -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 
Sayı : 6/2569 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve köy öğretmen okullarının idaresi hakkında Maarif ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - V -1939 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Köylerimizde mecburî ilk tahsil çağında olan çocukları okutabilmek için asgarî (10 000) öğ
retmenle (30 000) köy eğitmenine ihtiyaç vardır. Bu elemanları yetiştirmek maksadile bir kaç 
yıldan beri muhtelif vilâyetlerdeki köylerde öğretmen okuUarile eğitmen kursları açılmasına 
başlanmıştır. Eğitmen kurslarında yetiştirilerek köylerde çalıştırılmakta olan eğitmenlerin va
zifelerini başarı ile yapmakta oldukları anlaşılmıştır. 

Bu müesseselerin tesisindeki gaye ve maksadlara göre talebenin yetiştirilebilmesi için bu mü
esseselerin tamamile köy şartlarını ihtiva eden ziraate elverişli yerlerde açılmasına zaruret var
dır, Bu gaye iledir ki bu gün faaliyette bulunan müesseseler şehirlere 15 - 80 kilometre uzak 
bulunan ve arazisi ziraate elverişli olan köylerde ve çiftliklerde açılmış bulunmaktadır. 

öğretmen okuUarile eğitmen kurslarındaki faaliyetin mühim bir kısmı ziraî karakterde ol
duğu için köylü çocuklarından müteşekkil talebesini ziraat işlerinde istenilen şekilde yetiştirebil
mek ve her türlü ziraî faaliyetlerle talebenin bilfiil uğraşmasını temin etmek üzere bu mües
seselere askerî kıtaatın talim ve terbiyesile piyade ve topçu atışlarına ve hayvan yetiştirme mües
seselerine ve Nafia vekilliği ile Devlet demiryollarına mahsus sahalar haricinde kalan Devlet em
lâkinden tarla, bağ, bahçe ve çayır gibi arazi tahsisine ve bu müesseselerin kâr getirici ziraat ve 
atelye işleri yapabilmeleri mütedavil sermayelerinin bulunmasını icab ettirdiğinden bunlardan 
her biri için 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye ayrılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
arazi ve mütedavil sermayenin yalnız bu müesseselerin taşıdığı karakterin bir icabı olarak değil 
ayni zamanda şehirlerden uzak yerlerde tesis edilmiş olmalarından dolayı iaşe maddelerile atel
ye vasıtalarının temini hususunda karşılaşılmakta olan her türlü müşküllerin izalesine yaraya
cağı için idarî bakımdan da tahsisine zaruret bulunmaktadır. Tahsis olunacak arazi bir taraftan 
okulun tesis gayesine uygun olarak terbiyevî ve tedrisi maksadlar için kullanılırken Öte taraf
tan okulun iaşe maddelerinin istihsaline ve mütedavil sermaye ise bunun işletilmesi hakkındaki 



mevcııd talimatname hükümleri dahilinde istihsalâttan okul kadrosuna kifayet edecek bir mikda-
rının, kolaylıkla teminine ve atelye vesaitinin tedarikine ve atelyelerde yapılan eşyadan köylünün 
istifadesine imkân verecek ve ayrıca Hazinenin menfaatini de mucib olacaktır. 

Bağlı kanun projesi bu sebeblerden dolayı tanzim ve teklif olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 24 - V - 1939 
Esas No. 1/145 

Karar- No. 4 
Yüksek Reislice 

Başvekâletin 17 mayıs 1939 tarih ve 
6/2569 sayılı tezkeresile tevdi edilib En
cümenimize havale buyurulan köy eğit
men kurslarile öğretmen okullarının idaresi
ne dair kanun projesi ve mucib sebebleri Maarif 
vekâleti İlk öğretim direktörü ismail Hakkı Torı-
guç hazır olduğu halde mütalea ve tedkik edildi. 

Köy öğretmen okullarile eğitmen kurslarının 
tesislerindeki gaye yalnız okumayı yazmayı ve 
ilk bilgileri teminden ibaret olmayıb daha ziya
de köy çocuklarına ziraat sahasında rahberlik et
meğe matuf olduğundan bu okullarla kursların fa
aliyetlerine imkân verecek surette Devlete aid! 

araziden toprak ayrılması ve mütedavil sermaye 
ile teçhiz olunmaları Encümenimizce dahi pek 

Köy eğitmen kurslarile öğretmen okullarının 
idaresi hakkında olub îera Vekilleri Heyetinin 
12 - V - 19&9 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lis^ ıarzı kararlaştırılan ve Encümenimize gönde
rilen kanun lâyihası Maarif vekâleti genel direk
törlüğünden Istaail Hakkı Tonguç hazır olduğu 
halde okunub görüşüldü : 

! Hükümet esbabı mucibesinde de gösterildiği 
üzere köylerimizde ilk tahsil çağındaki çocukları 
okutmağı istihdaf \ eden ve Cumhuriyetin çok fe* 

lüzumlu ve faydalı görülmüş ve kanun projesi 
aynen ve ittifak ile kaibul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Ziraat encümenine tevdi bu-
yurulra&k üzere Yüksek Reislik makamına su
nulur. 

Maarif E. R. N. M, M. Kâtüb, 
istanbul istanbul izmir 

1. Alâettin Gövsa 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 

Ankara Antalya Hakkâri 
B. Baykan T. Öf>$ 1. U. Aykurt 

izmir Ordu Tokad 
Nmmi İlker Selim Sırrı Tarcan II. Aytuna 

Kars Urla 
Fuad.Köprülü Refet Ülgen 

yizli ve isabetli işlerinden biri olan eğitmen kurs
larile öğretmen okullarından geniş ölçüde istifa
de ve ziraat sahasında köylMere ve çocuMarnsa is-
tihlsalâta faydaü > amelî ziraat bilgilerini vermeği 
göz önünde 'bulunduran bu lâyihayı Encümeni
miz de yerinde: bulmuş maddelerde yakılan ufak 
değişikliklerle lâyihayı ka ta l eylemiştir; 

Yalnız birinci maddede bu müesseselere veri
lecek Devlete aid çiftlik; ve. i arazi içinde Ziraat' 
vekâletinin > elindeki çiftlik veı arazinin kasdedîl-

Ziraat encümeni mazbatası 

T. Bi M. Mi 
Ziraat enmmeni 9 - VI - 1939 
Esas Nv. 1/145 

Karar-No, 5 
Yüksek Reisliğe 
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medği ifade edilmiş ye esasen Ziraat vekâletine 
aid, bu kâbîl arazinin mâhdudiyetine binaen En
cümenin bu noktai nazara iştirakinin mazbataya 
derci kararlaştırılmıştır. 

Havalesine göre Dâhiliye encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 

İzmir Manisa Seyhan 
R. Köken Yaşar özey Tevfik Tarm&n 

Aydın 
N. Göktepc 

-Denizli 
Yusuf Başkaya 

Malatya 
Nasuhi Baydar 

Siird 
A. Esen 

Balıkesir 
R. Selçuk 

•Edirne 
F. 'KaltaUkıran 

Manisa 

Denizli ,; 
E. As. Tokat, 

Kocaeli 
İ.DıbMn 

Maras 
K. Karaosman Dr. A. K. Uayizit 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
DaMUye encümeni 

Esas No. 1/145 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

21 - VI - 193!) 

•Köy eğitmen kıırslarile öğretmen okullarının 
idftjesi hakkımla Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve tem Vekilleri Heyetinin 12 - V - 19S9 tarihli 
topîaütasında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kantta lâyihasının gönderildiğine dair Başvekâ
letin 17 ma^ıs 1939 tarihli ve 6/2569 numaralı 
tezkeresi Maarif ve Ziraat encümenlerinin maz-
batalarile birlikte Encümenimize tevdi krlındığın-
dan tedkik ve müzakere olundu: 

Köylüleri okuma ve yazma ile beraber amelî 
sahada da ziraat bilgileri ile takviye etmek mak
sadını istihdaf eden Hükümet teklifi Encümeni-
mizce de muvafık görülerek kanun lâyihasının bi
rinci maddesi Ziraat encümeninin tadili dairesin
de ve diğer maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kihnÜı. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
G. Uybadm 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 
Bursa 

Fatin Güvendiren 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Kars 

E. Özoğuz 
Malatya 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
Fevzi Daidal 
Çanakkale 
H. Ergeneli 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
Z. Arkan 
Samsun 

Emrullah Barkan M. Ali Yörüker Mithat Ş. Blcda 
Tokad Zonguldak 

Galib Pc,kel 1. E. Bozkurt 

Bingöl 
Necmeddin Sdhir 

Erzurum 
N. Elgiin 

îzmir 
M. R. Mimaroğlu 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Sivas 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M., M. 
BİMçe encümeni 

Mazbata No. 93 
Esas No. 1/145 

Yüksek Reisliğe 

i - VII - 1939 

Köylerde açılan eğitmen kurslarının ve köy 
öğretmen okullarının idaresi hakkında olub Baş
vekâletin 17 - V - 1939 tarih ve 6/2569 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 

Maarif, Ziraat ve Dahiliye encümenleri mazbata-
larile birlikte Encümenimize havale edilmiş ol
makla Maarif vekili hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu ; 
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Lâyiha, köylerde tesis edilmekte olan öğret

men okullarile eğitmen kurslarının ihtiyaçlarına 
kifayet edecek derecede arazi tahsisi ve bunların 
beherine 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye 
verilmesi maksadını ihtiva etmekte ©lub alınan 
izahat ve yapılan müzakere neticesinde esas iti-
barile Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Devlete aid bilûmum gayrimenkullerin tapuya 
tescil edilerek resmî dairelerden birine tahsis 
edilebileceği muhasebei umumiye kanunu ahkâ
mından bulunduğuna göre lâyihanın birinci ve 
ikinci maddelerile alınmak istenilen salâhiyete lü
zum bulunmamaktadır. 

Ancak tatbikatta tahsisin yapılabilmesi için 
bir takım müşküller ve tereddüdlerle karşılandığı 
ve bunun da işin gecikmesine sebeb olduğu veri
len izahattan anlaşıldığından bütün tereddüd ve 
müşkülleri bertaraf etmek ve Devlete aid arazi
nin istimal tarzile muhtelif vekâletlerin alâkalı 
bulunduğu göz önünde tutulmak suretile buna 
aid esasların icra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılması muvafık olacağı düşünülmüş ve birinci 
madde bu esasları ve ikinci maddeyi de ihtiva et
mek üzere yeniden yazılmıştır. 

Mütedavil sermayenin hangi işlere tahsis edi
leceği muhasebei umumiye kanununda tasrih 
edilmiştir. Bunun haricinde olarak bu paradan 

hayvan, araba gibi vesait tedariki de icab eyle
diği izah edildiğinden üçüncü madde bunu temi
ne yeter şekilde ikinci madde olarak yazılmış ve 
1939 bütçesinin alâkadar tertibi de muvakkat 
maddede tasrih edilmiştir. 

Muvakkat maddede devri derpiş edilen eşya, 
hayvan ve vesaitin mevcud kıymetlerile müteda
vil sermayeye ilâvesi hakkında mezkûr maddeye 
bir hüküm ilâve edilmiş ve bu değişiklikler dai

resinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası müsta-
celen müzakere edilmek dileğile Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Beis 
İsparta 

Mükerrem Ürteal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Gümüşane 

, D. Sakarya 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Mardin 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

istanbul 
G. Bahtiyar Göker 

Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Elâzığ 
M. F. Altay 
Kastamonu 

•t. CoşMn 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Seyhan 

•Naci Eldeniz 

'' 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köylerde açılan eğitmen kurslarımın ve öğret
men okullarının idJaresine dair kanun projesi 

BlRÎNCt MADDE — Maarif vekilliğince 
öğretmen yetiştirilmek üzere muayyen yerlerde 
açılmış ve açılacak olan öğretmen okullarile 
Maarif ve Ziraat vekilliklerince köy eğitmeni 
yetiştirilmek maksadile 3238 sayılı kanuna göre 
açılan eğitmen kursları için Devlete aid çift
lik ve saire gibi araziden bu müesseselerin ih
tiyaçlarına kâfi gelecek mikdarda tarla, çayır, 
bağ ve bahçe gibi Devlet emlâki tahsis olunur. 

ÎKlNOÎ MADDE — Birinci madde mucibin
ce tahsis olunacak arazinin yerleri, nevileri ve 
mesahaları Maarif vekilliğince tayin olunur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN D E & I Ş T İ R İ Ş I 

Köy eğitmen kurslarile öğretmen okullarının 
idaresine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekilliğince öğretmen 
yetiştirilmek üzere muayyen yerlerde açılmış 
ve açılacak olan öğretmen okullarile Maarif ve 
Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni yetiştirilmek 
maksadile 3238 sayılı kanuna göre açılan eğit
men kursları için Devlete aid çiftlik ve saire 
gibi araziden bu müesseselerin ihtiyaçlarına kâ
fi gelecek mikdarda tarla, bağ ve bahçe gibi 
Devlet emlâki meccanen tahsis olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 
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DAHÎÎİÎYE^CÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Köylerde\ açiUın eğitmen kurslarının ve öğret
men okullarının idaresine dair kanun projesi 

MADDE 1 — Ziraat encümeninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRİŞl 

Köy eğitmen kurslarile köy öğretmen okulları
nın idaresine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — öğretmen yetiştirilmek üzere 
Maarif vekilliğince köylerde açılmış ve açılacak 
öğretmen okullarile Maarif ve Ziraat vekillik
lerince köy eğitmeni yetitşirilmek maksadiie 
3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları 
ihtiyaçlarına kifayet edecek mikdarda Maarif 
vekilinin talebi üzerine tahsis edilecek Devlete 
aid tarla, çiftlik, bağ ve bahçe ve saire gibi 
arazi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak 
esaslar dairesince tefrik ve tesbit olunur. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddede sö
zü geçen öğretmen okullarile eğitmen kursla
rının her biri için ziraata ve atelyelere aid kâr 
getirici işletme vasıtaları tedarik edilmek üzere 
Maarif vekilliği bütçesinin faslı mahsusundan 
20 000 liraya kadar mütedavil sermaye ayırma
ğa Maarif vekilliği mezundur, 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu öğretmen okul
larile eğitmen kurslarmm mütedavil sermaye
den yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı 
arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine 
tâbi olmadığı gibi Divanı muhasebatın vizesin
den de müstesnadır. Ancak mütedavil serma
ye muhasibi Divanı muhasebata hesab vermekle 
mükelleftir. Mütedavil sermayenin işletilmesin
den elde edilecek varidat fazlası malsandığma 
yatırılır. 

MUVAKKAT MADDE — Öğretmen okulla
rile eğitmen kurslarından Ziraat vekâletine aid 
iaşe ve ibateye müteallik her türlü eşya ve mal
zeme ile ziraat işlerinde kullanılan hayvan, alet 
ve her türlü ziraat vasıtaları Maarif vekilliğine 
devredilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kmm »esri tari
hinden muteberdir. 

AIifrNCI MADDE — Bu kanunun hükümle
rini yerine getirmeğe Maliye, Dahiliye, Maarif 
ve Ziraat vekilleri memurdur. 

12 - V - 1939 
Bş. V. 

Dr. Ti. Saydam 
Da. V. 

Faik öztrak 

m, v. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. AUtas 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Sılay N. Tınaz 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Na. V. îk. V. 
A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. I. V. Zr, V. 

Bana Tarhan Muhlis irkmen 
Mu. Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya C. Ercin 

Zr. E. 

MADDE 3 — Birinci maddede sözü geçen öğ
retmen okullarile eğitmen kurslarına kâr geti
rici işletme tesisatı vücude getirmek üzere her 
birine ziraat ve atlyelere aid vasıtaların teda
riki için Maarif vekilliği bütçesinin faslı mahsu
sundan 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye 
ayırmağa Maarif vekili mtzundur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin teklifi 
aynen 

MADDE ,5 — Hükmatin ^teklifi iayneıı 

MADDE0 — OTkûm«tin tekKfİ aynen 
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Da. K. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükmetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 2 — Köy öğretmen okullarile eğit
men kurslarının her biri için Maarif vekâleti 
bütçesinden 20 000 liraya kadar mütedavil ser
maye verilebilir. Bu işler için icab eden vasıta
lar da bu sermayeden temin edilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MUVAKKAT MADDE — Köy öğretmen 
okullarile eğitmen kurslarından Ziraat vekâle
tine aid iaşe ve ibateye müteallik her türlü 
eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan 
hayvan, alet ve her türlü ziraat vasıtaları Ma
arif vekâletine devir ve mevcud krymetlerile mü
tedavil sermayeye ilâve edilir. İkinci madde 
mucibince 1939 senesinde mütedavil sermaye 

hesabına verilecek paralar Maarif vekâleti büt
çesinin 667 nci fasimm birinci maddesinden ve-
jrilir. 

MADDE 4 —- Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

»€*<i 
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S. Sayısı: |95 
Büyük Millet Meclisi 1939 yılı nisan ayı hesabı hakkında 

Meclis hesablarınm tedkikı encümeni mazbatası (5/10) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. H. T. Eencümeni 5- VII -1939 

Esas No. 5/10 
Karar No. 8 
Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

391 361 62 1939 senesi nisan ayı iptidasında Ziraat bankasında bulunan para 
450 968 19 1939 senesi nisan ayı içinde alman para 

842 329 81 Hepsi 
778 989 07 1939 senesi nisan ayı içinde verilen para 

T-

63 340 74 1939 senesi mayısı iptidasında Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1939 senesi nisan ayı sarfiyat evrakı gözden geçirilerek. usu
lüne muvafık görüldüğü gibi 1939 senesi nisan iptidasında Ziraat bankasında mevcud bulunan para
ya 1939 senesi yine nisan ayı içinde alınan para ilâve sarfolunan para da yekûndan çıkarıldıktan 
sonra Ziraat bankasında mayıs ayı iptidasında yukarıda yazıldığı üzere 63 340 lira 74 kuruş kalmış 
ve bunun Ziraat bankasından gelen hesabı katği puslasına muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Resliğe sunulur. 

M. H. T. E. Reisi N. M. M. Murakib Kâtib 
istanbul istanbul Çoruh Ankara Ankara Balıkesir 

Ziya Karamursal Z. K. M. Kansu B. Araz Ş. Kınac% M. Emir 

Çankırı Seyhan Malatya 
Ziya Esen t. Mete Dr. H. Oytaç 





S. Sayısı: 196 
Trabzon mebusu Sırrı Dayın Divanı muhasebatın üç aylık 
raporları üzerine ittihaz edilmekte olan kararların meriyet 
ve şümulünün tayini hakkında takriri ve Teşkilâtı esasiye 

encümeni mazbatası (46) 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatın üç aylık raporları üzerine B. M. M. Umumî Heyetince ittihaz edilmekte 
olan kararın mahiyet ve şümulünün tayinini arz ve teklif ederim. 

Trabzon mebusu 
Sırrı Day 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
T eş. E. Encümeni S-VII-1939 

Esas No. 4/6 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatça Meclise gönderilen üç 
aylık raporlara dair Divanı muhasebat encü
meni tarafından tanzim edilen mazbatalar 
üzerine Büyük Millet Meclisi Umumî Heyetin
ce alman kararların mahiyet ve şümulünün ta
yini hakkında Trabzon mebusu Sırrı Day ta
rafından verilen ve encümenimize havale bu-
yurulan takrir tedkik ve müzakere edildi. Bu 
müzakerelerde takrir sahibi ile birlikte Diva
nı muhasebat reisi de hazır bulundular. 

Takrir sahibinin izahatı dinlendikten ve 
bu mevzua temas eden Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 100 ncü ve Büyük Millet Meclisi Da
hilî nizamnamesinin 49 ncu maddelerile Umu
mî muhasebe kanununun 76 ncı maddesi ve 
Divanı muhasebat kanununun birinci ve so
nuncu maddeleri incelendikten sonra Teşkilâ
tı esasiye encümeninin ittifakı ve hazır bu
lunan takrir sahibinin ve Divanı muhasebat re
isinin de iltihakile aşağıdaki karar verilmiştir: 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Karar: 
Büyük Millet Meclisi namma murakabe va-

zifesile mükellef bulunan Divanı muhasebat, 

kanunların ve tefsirlerin tatbik şekillerinde 
takdir ve içtihadlarında serbesttir. 

Divanı muhasebatın raporu üzerine işbu 
tatbik şekilleri hakkında Meclis Umumî He
yetince verilmiş olan bir kararm hükmü mev-
zubahs meseleye maksur olmakla beraber bu 
kararm ihtiva ettiği prensib Divanı muhase
batça benzer ahvalde nazarı dikkate almır. 
Divan, ahval ve şartların değişmesi neticesi 
olarak tatbikatta bu prensiblerde bir değişik
lik yapılmasını lüzumlu görürse vaziyeti ilk 
üç aylık rapora derç ile Meclise bildirmek şar-
tile muameleyi yeni içtihada göre yapabilir. 
Ancak bu yeni içtihadm tatbiki mühim bir 
işe taallûk ediyorsa vaziyeti derhal Meclise 
arzederek muameleyi almacak yeni karara gö
re yapmak lâzımdır. 
T. E. En. Rs. M. M. Kâtib 

Kütahya Denizli Tokad 
R. Peker N. A. Küçüka Resai Erişken 

Çankırı Manisa 
Fazıl N. örkün K. Örer 

İstanbul Seyhan 
K. Karabekir A. M. Yegena 





S. Sayısı: |97 
İngiliz kredisinden Havayolları umum müdürlüğü için tefrik 
edilen 360 000 liranın sureti istimali hakkında kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/214) 

T.C. 
Başvekâlet 3 - VII - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3518 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İngiliz kredisinden Havayolları Umum müdürlüğü için tefrik edilen 360 000 liranın sureti isti
mali hakkmda Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - VII - 1939 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yüksek İcra Vekilleri Heyetince ittihaz buyrulan 29 - IV - 1939 tarihli ve 2/10833 sayılı karar
name ile İngiliz kredisinden 60 000 isterlin Devlet Havayolları Umum müdürlüğü emrine tefrik ve 
tahsis olunmuş ve bunun sureti istimali hakkında ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bedeli 60 000 isterimi tecavüz etmemek şartile Havayolları için İngiltereden sipariş edilecek tel
siz cihazları malzeme ve saire bedellerinin Hazinece bono verilmek suretile itfa edileceği esasen 
3525 sayılı kanunda musarrah bulunduğundan bu kabil siparişler yapılıp tesellüm edildikten 
sonra bu husustaki (mubayaa kararı, mukavele, şartname, tesellüm makbuzu ve saire gibi) evra
kın lâzım tediye olduğuna dair tanzim edilecek bir tahakkuk müzekkeresile birlikte Maliye vekâ
letine tevdi edilmesi ve Maliye vekâletince bonoya bağlanması lâzım geleceği mülâhazasile birinci 
ve ikinci maddeler lâyihada görülen şekilde tanzim olunmuştur. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler kanunun meriyeti tarihine ve tatbik şekline aid bulumaktadır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni t 5 . VII . 1939 

Mazbata No. 94 
Estis No. 1/214 

Yüksek Reisliğe 

ingiliz kredisinden Havayolları umum mü
dürlüğü için tefrik edilen 360 000 liranın su
reti istimali hakkında olub Başvekâletin 3 - VII -
1939 tarih ve 6/3518 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
verilmiş olmakla Münakalât vekili hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha Havayolları ihtiyacı için mubayaa edi
lecek teçhizat ve yedek parçalarına 3525 sayılı 
kanunla tasdik edilen krediden tahsis olunan 
360 000 liranın istimal suretine dair olub En-
cümenimizce esas itibarile kabul edilmiş ve bi
rinci maddede zikredilen meblâğ 60 000 İngiliz 
lirasının baliği olarak ifade edilmiştir. 

Tediye tarzına mütedair bulunan ikinci mad
de dahi sarfedilecek mebaliğin faiz ve itfa bedel
lerinin Havayolları bütçesine konacak tahsisat 
ile ödeneceği yolunda yeniden yazılmıştır. 

Lâyiha bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere 

yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstacelen mü
zakere edilmek dileğile Umumî Heye$n tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

MüJcerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 
Kâtib 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

istanbul 
0. Bahtiyar Göker 

Konya 
B. Türel 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Elâzığ 
M. A. Altay 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

( S. Sayısı : 197 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

İngiliz kredisinden Havayolları umum müdür
lüğü için tefrik edilen 360 000 liranın sureti 

istimali hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3525 sayılı kanunla îngiltere-
den temin edilen krediden 60 000 sterlin muka
bili 360 000 lira telsiz cihazları, tayyare yedek 
malzemesi ve saire mubayaası için Devlet Ha
vayolları idaresi emrine tefrik ve tahsis olun
muştur. 

) 

MADDE 2 — Mezkûr idareye tahsis edilen 
bu paraya mukabil alınacak mal bedelleri birin
ci maddede tasrih ve numarası yazılı kanunda
ki usul ve esaslara göre Hazinece tediye olunur. 

MADDE 3 — B kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

3 - VII - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. 1. M. V. G. 1. V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
E. Karadeniz 

M,ü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü İhtiyacı 
için telsiz cihazı ve tayyare yedek malzemesi ve 

saire mubayaası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Karşılığı, 3525 sayılı kanunla 
tasdik edilen krediden temin edilmek üzere Dev
let Havayolları umum müdürlüğüne telsiz ci
hazları, tayyare yedek malzemesi ve saire muba
yaası için 360 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici teahhüde girişmeğe Münakalât vekili me
zundur. Bu paralar Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
irad ve tahsisat olarak kaydolunur. 

Senesi içinde sarf olunamayan mebaliğ ayni 
işlere sarfedilmek üzere müteakib senelere dev-
rolunur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince sar-
fedilecek mebaliğin .senelik itfa mikdarlan ve 
faizleri 1939 senesinden itibaren on senede ka
patılmak üzere Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 
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S. Sayısı: |98 
Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Adliye 

encümenleri mazbataları (1/65) 

T. C. 
Başvekâlet , 16 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2412 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan nüfus deneme yazım kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Nüfus deneme yazımı hakkındaki kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Memleketimizin son umumî nüfus yazımı 1320 senesinde yapılmış, ondan sonra yeni bir yazım 
yapmak imkânı hâsıl olmamıştır. 

Bu yazıma göre tesis edilen nüfus kütüklerinin çoğu 34 seneye varan bu devre içinde yıpranmış, 
cildleri dağılmış, yazıları hiç kullanılmayacak hale gelmiştir. Bazı defterlerin yaprakları fazla yıp
ranmaktan dağılmış ve yok olmuştur. 

1324 inkilâbından sonra araya giren büyük hâdiseler, Balkan ve Cihan harbleri, İstiklâl cidali, 'bir 
çok met ve cezirler husule getirmiş, büyük hicret ve iltica dalgaları doğurmuş ve bu yüzden mevcud 
kayidlerin çoğu sıhhat ve hüviyyetini kaybetmiştir. 

Bu fevkalâde günlerin doğurduğu gayri tabiî şerait içinde doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi 
medenî vakaları haber vermek ve tescil etirmek imkânından mahrum kalmıştır. 

Yazımın bir kaç sene daha gecikmesi esasen tamir ve teclid kabul etmeyecek hale gelmeye başla
mış olan eldeki kütüklerin büsbütün fersudeleşerek mahvolması ve halkın medenî ve hukukî vesika
larının müstenidatmm ortadan kaybedilmesi ve Devletin askerî ve bazı malî mükellefiyetlerinin 
tahakkukunun imkânsız bir hale gelmesi neticesini hâsıl edecektir. 

Arzolunan bu sebeblerden her biri başlı başına umumî bir yazım yaptırmaya kâfi bir sebeb oldu
ğu halde harbler bitelidenberi Devletin diğer mühim işlerile fazla meşgul olmasından dolayı henüz 
umumî bir yazım yapılmasına imkân el vermemiştir. 

Meriyet mevkiinde bulunan 14 ağustos 1330 tarihli nüfus kanunumuzun 17 nci maddesile yazımın 
on yılda bir tekrarlanacağı esas kabul edildiği halde şimdiye kadar tatbikına imkân bulunamamıştır. 

Gerçi harfe ve yangın gibi sebeblerle nüfus sicilleri zayi ve muhterik olan yerlerde mevziî tahrirler 
yapılmış ve gizli kalan ölüm, evlenme ve boşanma vakalarının tescili hakkında zaman zaman tedbir 
alınmış ise de fevkalâdeliklerin husule getirdiği boşlukları doldurmak imkânı elde edilememiştir. 

Yukarıda arz ve tafsil olunan esbaba binaen memlekette umumî bir yazıma ihtiyaç katidir. Ancak 
bu yazımın şekli, müddet ve zamanı icrası hakkında katği bir karar vermezden evvel deneme yazım
ları yapmaya ve alınacak neticelere göre hareket olunmaya karar verilmiştir. 

Deneme yazımlarının ehemmiyet ve lüzumu sayım tatbikatı ile de teyid etmiş olduğundan umumî 
yazımdan önce iklim ve içtimaî şartlar itibarile birbirinden farklı on beş kazada deneme yazımı 
yapılması ve katği yazımda tatbik edilecek usul ve kaidelerin yeni nüfus kanununun hüküm ve 
icabları esas ittihaz edilerek denemelerden elde edilecek neticelere ,göre tayini çok lüzumlu görülmüş 
olduğundan bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 4 - VII - 1939 

Esas No. 1/65 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan Nüfus deneme yazım kanunu lâyihasının 
gönderildiğini bildiren Başvekâlet tezkeresi 
21 - IV - 1939 tarihinde encümenimize havale 
buyrulduğundan Dahiliye vekili hazır olduğu 
halde okundu ve müzakere olundu: 

1904 senesinde yapılmış olan son nüfus yazı
mını ihtiva eden defterlerin Türk alfebesi harf-
lerile tesis edilmesindeki lüzum ve zaruret aşi
kârdır. Bundan başka memleketimizin haiz bu
lunduğu yüksek medeniyet seviyesile mutena -
sib nüfus kütüğü tesis edebilmek için takib 
olunması lâzjmgelen usulü ve yolu tesbit etmek 
üzere böyle bir deneme yazımı yapmak pek fay
dalı olacaktır. Bu itibarla Hükümet teklifi varid 
görülmüş ve lâyiha maddeleri üzerinde kü
çük bazı tadiller yapılmakla beraber bu husus
ta icrası icab eden masraf için lâyihaya bir mad-

Dahiliye vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan nüfus deneme yazım kanunu lâyihasının 
gönderildiğini bildiren Başvekâlet tezkeresi Da
hiliye encümeni esbabı mucibe mazbatasile bir
likte encümenimize havale buyurulmakla Da
hiliye vekâleti Nüfus umum müdürü hazır ol
duğu halde tedkik ve müzakere olundu: 

Alınan izahata nazaran kanun hiç bir hu
kukî netice tevlid etmemek kaydile mücerred bir 
yazım denemini istihdaf ettiğinden kanun lâ
yihasının adı (Nüfus yazımı deneme kanunu) 
şeklinde tadil edilmiştir. 

de ilâve edilmiştir. 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Mardin 

İmzada bulunamadı Atıf T üzün Edib Ergin 
Kâtib 

Yozgad AnkaTa Bingöl 
Z. Arkmü F. Daldal N. Sahir 

Bursa Bursa Çanakkale 
F. Güvendiren F. Güleç II. Ergendi 

Edirne Erzurum izmir 
O. Şahinbaş Z. Soydemir M. R. Mimaroğlu 

Kayseri Malatya Samsun 
A. II. Kaiac E. Barkan M. A. Yürüker 

Sivas Tokad Zonguldak 
~Mitat Ş. Bleda Galib Pekel t E. Bozkurt 

Zonguldak 
Rifat Vardır 

Birinci maddedeki (Dahiliye vekili) ibaresi 
(Dahiliye vekâleti) şeklinde tashih edilmiş, 
ikinci maddedeki (memurlar) kelimesinin tahdi
di manasını maddenin birinci fıkrasındaki okur 
yazar şahısları hariç bırakacak bir ifadeyi iz
har ettiğinden (bu işe memur edilenler) fıkrası 
dercedilmiştir. 

Dördüncü maddede yapılan tashihat ve ilâ
veler kanunun esas ruhuna tevafuk etmiştir. 
«C» fıkrasındaki (şahsî hallerini hakikî surette 
bildirecek) ibaresi bir fıkraya dercedilmiştir. 
Halbuki bütün fıkralarda bu vaziyet matlub 
olduğundan bu ibare son fıkranın başına alın-

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni , o - VII -1939 

Esas No. 1/65 
Karar No. 70 

Yüksek Reisliğe 

{ S. Sayısı : 198 ) 



miş ve ayrıca fıkraya müesseselerde ibate edi
len kelimelerinin ilâvesile yazım kayidlerinin te
kerrürden sıyaneti düşünülmüştür. 

«D» fıkrasına orman ve gümrük muhafaza 
teşkilâtının ilâve edildiğini tazammun eden ka-
yid ilâve edilmiştir. 

Beşinci madde cezaî hükümlerden bahis 
olup ancak sırf bir tecrübe mahiyetinde olan ve 
hukukî bir netice tevlid etmeyen bu deneme
den dolayı mevzu para cezalarını fazla görmüş 
ve bu sebebi e vazifeden imtina edenleri 5 lira
dan 25 liraya kadar, bunların haricindekileri 
1 liradan 5 liraya kadar hafif para cezasile tec
ziye etmeği kâfi görmüştür. 

Altıncı maddede kanunun ismine mütenazır 

olarak (deneme yazımının) kelimeleri (yazım 
denemesi) olarak tadil edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Kayseri Rize 

Münir Çağıl Suad tlrgüplü Fuad Sirmen 
Balıkesir Bingöl Bursa 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Erzincan Kastamonu Kayseri 
A. Fırat Abidin Binkaya Suad Ürgüplü 
Kocaeli Konya Mardin 

Ragıb Akça G. Gültekin II. Menemencioğlu 
Sinob Trabzon Zonguldak 

C. Atay F. A. Barutçu Ş. Devrin 

( g. Sayısı : löâ ) 



KÜHÜMETlN TEKLÎFÎ 

Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Memleketin muhtelif kısmala
rında deneme yazımlan yaptırmağa Dahiliye ve
kili mezundur. 

MADDE 2 — Vali kaymakam ve nahiye mü
dürleri okur yazar eşhastan münasib gördükleri

ni yazım ve kontrol memurluğu ile istihdam edebi
lecektir. 

Bu memurlar tercihan resmî müesseselerden 
intihab edilecekler ve bu vazifeleri ifa ile mü
kellef olacaklardır. 

MADDE 3 — Yazım ve kontrol memurlarının 
vazife ve salâhiyetleri ile yazım hazırlıkları, ya
zımın suçet ve zamanı icrası, yazım zabıtlarının 
şekli, bunlarm neleri ihtiva edeceği ve ne su
retle doldurulacağı ve yazmım icab ettirdiği ted
birlerin almması hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmiştir. 

MADDE 4 —- Yerli, yabancı, misafir herkes 
kendini ve ailesi efradını, vilâyet, vesayet ve hiz
metinde bulunanları. 

Otelciler, hancılar, pansiyoncular misafir ve 
kiracılarını, resmî, hususî müesseseler, müessese-
lerindeki memur, müstahdem ve işçileri şahsî 
hallerini hakikî surette göstererek zabıtlara yaz
mağa ve yazdırmağa, istenilen malûmat ve ve
saiki vermeğe ve göstermeğe mecburdurlar. 

Ordu, jandarma, polis kıta ve müessesele
rinin âmir veya müdürleri maiyetlerinde bulu
nanları yazdırmak hususunda ayni mükellefiyete 
tabidirler. 

MADDE 5 — Makbul mazeretler olmaksızın 
teklif edilen yazım ve kontrol memurluğu vazi
fesini kabul ve ifa etmeyenler; yaznn memur
larının istedikleri malûmatı vermeyenler veya 
hakikat hilafı beyanatta bulunanlar; yahud gay
ri sahih, vesaik gösterenler; kanunun tayin ettiği 
mükellefiyet ve mecburiyetleri ifa etmeyenler 
yazmım yapıldığı yerin idare heyeti kararile on 
liradan elli liraya kadar para cezasma çarptı
rılırlar. 

îdare heyetleri hükümlerinin para cezaları 
katğidir. 

Tertib edilen para cezasının ödenmemesi ha-

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Memleketin muhtelif kısımla
rında deneme yazımları yaptırmağa Dahiliye 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Vali, kaymakam ve nahiye 
müdürleri okur, yazar, şahıslardan münasib gör
düklerini yazım işlerinin her safhasında istihdam 
edebilirler. 

Bu memurlar tercihan resmî müesseselerden 
intihab edilirler. Bunlar bu vazifeleri ifa ile mü
kelleftirler. 

MADDE 3 — Yaznn işlerinde istihdam edi
lecek memurların vazife ve salâhiyetleri ile ya
zım hazırlıkları, yazımın suret ve zamanı icrası, 
yazım zabıtlarmm şekli, bunların neleri ihtiva 
edeceği ve ne suretle doldurulacağı ve yazmım 
icab ettirdiği tedbirlerin almması hususunda 
Dahiliye vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 4 — A) Yerli, yabancı, misafir her 
kes kendini ve ailesi efradmı, velayet ve vesa
yetinde ve kendi hizmetinde bulunanları, 

B) Otelciler, hancılar, pansiyoncular, misafir 
ve kiracılarını, 

C) Resmî, hususî müesseseler, müesseselerin-
deki memur, müstahdem ve işçilerini (şahsî hal
lerini hakikî surette bildirerek) 

D) Ordu, jandarma, polis, gümrük ve orman 
muhafaza komutanlıkları, kıta ve müesseseleri
nin âmir ve müdürleri ve maiyetlerinde bulu
nanları 

Hakikî surette göstererek zabıtlara yazmağa 
ve yazdırmağa, istenilen malûmat ve vesaiki 
vermeğe ve göstermeğe mecburdurlar. 

MADDE 5 — Makbul mazereti olmaksızın 
teklif edilen yazma işlerini kabul ve ifa etmi-
yenlerden on liradan elli liraya kadar; yaznn 
memurlarının istedikleri malûmatı vermiyenler 
veya hakikati hilafı beyanatta bulunanlar, yahud 
gayrisahih vesaik gösterenler; kanunun tayin 
ettiği mükellefiyet ve mecburiyetleri ifa etmi-
yenler veya ettirmeyenlerden beş liradan yirmi 
beş liraya kadar yazım yapıldığı yerin idare hey
eti kararile hafif para cezası almrr. îdare heyet-
lerinin para cezaları hakkındaki hükümleri kat' 
ğidir. 

Tertib edilen para cezasmm ödenmemesi ha-
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ÂDLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Nüfus yazımı deneme k-anunu lâyihası 

MADDE 1 — Memleketin muhtelif kısımla
rında nüfus yazımı denemeleri yaptırmağa Da
hiliye vekâleti mezundur. 

MADDE 2 — Vali, kaymakam ve nahiye mü
dürleri okur, yazar şahıslardan münasib gör
düklerini yazım işlerinin her safhasında istih
dam edebilirler. 

Bu işe memur edilenler tercihan resmî mües
seselerden intihab olunurlar. Bunlar bu vazife
leri ifa ile mükelleftirler. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 

MADDE 4 — a) Yerli, yabancı, misafir, her
kes kendini ve ailesi efradmı, velayet, vesayeti 
altmda veya kendi hizmetinde bulunanları; 

b) Otelciler, hancılar, pansiyoncular, misa
fir ve kiracılarını; 

c) Resmî, hususî müesseseler, müesseselerin
de ibate ettikleri memur, müstahdem ve işçi 
lerini; 

d) Ordu, jandarma, gümrük ve orman muha
faza komutanlıklarile polis kıta ve müessesele
rinin âmir veya müdürleri maiyetlerinde bulu
nanları; 

Şahsî hallerini zabıtlara yazmağa ve yazdır
mağa, istenilen malûmat ve vesaiki vermeğe ve 
göstermeğe mecburdurlar. 

MADDE 5 — Makbul mazereti olmaksızın 
teklif edilen yazma işlerini kabul ve ifa etmi
yenlerden beş liradan yirmi beş liraya kadar, 

Yazım memurlarmm istediği malûmatı ver-
vermeyenler veya hakikat hilafı beyanatta bu
lunanlar veya gayri sahih vesaik gösterenlerle 
kanunun tayin ettiği mükellefiyet ve mecburi
yetleri ifa etmiyenlerden ve ettirmeyenlerden 
bir liradan beş liraya kadar; 

Hafif para cezası alınır. 
Bu cezaya mahallî idare heyeti karar verir. 

Bu karara alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında sulh mahkemesi nezdinde itiraz 

18. Sayısı : 198), 



fift, 

linde mahallinin en büyük mülkiye memuru ta
rafından yazılacak müzekkere üzerine Cumhuri
yet müddeiumumiliğince alâkadarlar hakkmda 
Türk ceza kanununun 19 ve 24 ncü maddeleri 
mucibince muamele yapılır. 

Velayet altmda bulunan küçüklerle kasırlara 
aid olan ceza bunların veli veya vasilerine tah
mil olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümleri Dahili
ye vekili tarafından yürütülür. 

30 - V - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

G. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya F. AğraU 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 

D. H. Alataş Rana Tarkan Faik Kurdoğlu 

Da. E. 

linde mahallinin en büyük mülkiye âmiri tara
fından yazılacak müzekkere üzerine Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğince alâkadarlar hakkmda Türk 
ceza kanununun 19 ve 24 ncü maddeleri muci
bince muamele yapılır. 

Velayet altmda bulunan küçüklerle kasırlara 
aid olan ceza bunlarm veli veya vasilerine tahmil 
olunur. 

MADDE 6 — Deneme yazımının masrafları 
Dahiliye bütçesine konacak tahsisatla temin olu
nur. 

. MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Ad. E. | 

edilebilir. 
. Katileşen para cezasmm ödenmemesi halinde 

mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
yazılacak müzekkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiumumiliğince alâkadarlar hakkında Türk ce-
ZB, kanununun 19 ve 24 ncü maddeleri mucibin
ce muamele yapılır. 

MADDE 6 — Yazım deneme masrafları Da
hilice bütçesine konacak tahsisatla temin olu
nur. 

MADDE 7 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 
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S. Sayısı: 199 
Avukatlık kanununun muvakkat birinci maddesinin (B) 
bendinin tefsiri hakkında Beşvakâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası] (3/85) 

27 - IV - 1939 

Büyük Millet Meclilisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat birinci maddesi B. bendinin tefsiri hakkında Adliye 
vekâletinden yazılan 19 - IV - 1939 tarih ve 147/9 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

îşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye vekilliği Hu. îş. G. Drk. sözlü 147/9 sayılı ve 19 - IV - 1939 tarihli tezkere suretidir. 

Yüksek Baş vekâlete 

3499 sayılı avukatlık kanununun muvakkat birinci maddesi B. bendinde, kanunun neşri tari
hinde 708 sayılı kanunun 2 nci ve 7 nei ve 2573 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı . mülâze-
mete başlamış olanların geri kalan müddeti tamamladıktan sonra hâkim muavinliği imtihanına ka
bul olunacakları gösterilmiş olmasma nazaran yeni kanunun meriyetinden sonra mülâzemet müd
detini ikmal etmiş olanların baroya kayid edilebilmeleri için, hâkim muavinliği imtihanında ehliyet 
göstermiş olmaları icab etmektedir. Bu madde atıf yapılan hâkim muavinliği imttihanınm icrası 
3206 sayılı kanunla 21 - VI - 1937 tarihinden itibaren 3 sene müddetle geri bırakılmış ve bu sebeble 
imtihan heyetinin teşkiline de lüzum hâsıl olmamıştır. 

2556 sayılı hâkimler kanunundaki muavinlik imtihanına teallûk eden hükümlerin tatbiki geri 
bırakılmış olmasına nazaran avukat stajiyerlerinin tâbi olacakları imtihanın da ayni suretle tehiri 
lâzım geleceği düşünülmekte isede avukatlık kanununun yukarıda arzolunan muvakkat maddesi bu 
hususta kâfi sarahati ihtiva etmediğinden keyfiyetin tefsir yolile halli muvafık görülmektedir. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Adliye vekili 

T. F . Sılay 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2114 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
-Adliye encümeni 5 - VII - 1939 
Esas No. 3/85 . . .; A\; 

Karar No. 69 
Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık kanununun muvakkat 
birinci maddesinin B. bendinin tefsiri hakkmda 
Adliye vekilliğinin tezkeresi Başvekâletin 27 -
IV - 1939 tarih ve 6/2114 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine tevdi edilmekle Adliye ve
kaleti hukuk işleri Umum müdürü hazır olduğu 
halde mütalea ve tedkik olundu: 

Adliye vekilliğinin tefsir talebine dair olan 
tezkeresi münderecatına göre; Avukatlık ka
nununun muvakkat birinci maddesinin B. ben
dinde kanunun neşri tarihinde 708 ve 2573 sa
yılı kanunlar mucibince avukatlık için mülâ-
zemete başlamış olub da bu müddeti ikmal et
meyenlerin geri kalan müddetlerini eski hüküm
lere göre tamamladıklarından sonra hâkim mu
avinliği imtihanına kabul olunacakları gösteril
miş olduğuna nazaran yeni avukatlık kanunu
nun meriyetinden sonra mülâzemet müddetini 
bu suretle ikmal etmiş olanların Baroya kay-
dedilebilmeleri için hâkim muavinliği imtiha
nında ehliyet göstermeleri bu hükmün icabın
dan olmakla beraber imtihana dair olan bu 
hüküm hâkimler kanununa atfedilmekte olub 
Hâkimler kanununda da hâkim muavinliği im
tihanının 3206 sayılı kanunla 1937 tarihinden 
itibaren üç sene müddetle geri bırakılmış ve bu 
sebeble imtihan heyetinin teşkiline de lüzum 
hâsıl olmamıştır. Hâkimler kanunundaki hâkim 
muavinliği imtihanının geri bırakılmış olması
na göre avukat stajiyerlerinin de aynı suretle 
bu imtihanlarının tehiri lâzmı geleceği düşü
nülmekte ise de Avukatlık kanununun bahsi 
geçen muvakkat maddesinin B. bendi bu hu
susta kâfi sarahati ihtiva etmemesinden keyfi
yetin tefsir yolile halli muvafık görüldüğü an
laşılmaktadır. 

Encümence yapılan müzakere neticesinde; 
mevcud kanunî hükümler: 

I — 3499 sayılı Avukatlık kanununun mu
vakkat birinci maddesi, bu kanunun meriyete 
girmesinden evvel 708 ve 3573 sayılı kanunlar 
mucibince avukatlık için mülâzemete başlamış 

olanlar hakkında mükteseb hakların muhafaza
sı bakımından yapılacak muameleyi iki bendde 
göstermektedir. 

Maddenin A bendi avukatlık kanununun neş
rinden evvel eski kanunlara göre mülâzemete 
başlayıp kanun meriyet mevkiine geçmeden 
müddetlerini ikmal edenlerin hâkim muavinliği 
imtihanına tâbi tutulmadan baroya kaydedile
bileceklerini, 

B. bendi de eski kanunlara tevfikan mülâze
mete başlayıb da avukatlık kanunu meriyet mev
kiine girdiği sırada henüz müddetlerini bitirme
miş olanların eski kanunlara göre müddetlerini 
ikmal ettikten sonra avukat olabilmek için hâ
kim muavinliği imtihanı vererek ehliyet ihraz 
etmeleri lüzumunu sarih olarak kabul etmekte
dir. 

II - Hâkim muavinliği imtihanmm 2556 sa
yılı hâkimler kanununa göre yapılacağından bu 
suretle avukatlık kanunundaki imtihan hükmü 
hâkimler kanununa matuf bulunmaktadır. 

III - Hâkimler kanunundaki hâkim muavinli
ği imtihanının gerek asıl kanunda ve gerek 3206 
sayılı kanunla temdid suretile geri bırakılmış 
olması ancak hâkimler hakkında kadro icabla-
rına göre kabul edilmiş istisnaî ve muvakkat bir 
hüküm olub kanunun ana hükümlerinden olan 
hâkim muavinliği imtihanını ortadan kaldırmış 
değildir. 

IV - Avukatlık kanunu neşri tarihinde hâ
kimler kanunundaki hâkim muavinliği ve ihti
sas imtihanlarmm muvakkat bir müddet için 
geri bırakıldığına dair hüküm, meriyet mevkiin
de bulunduğu halde staj mı eski kanuna göre ik
mal edenlerin hâkim muavinliği imtihanında eh
liyet ihraz etmiş olması kaydi vazedilmiştir. 

Bu hale göre eski kanuna göre mülâzemete 
başlayarak avukatlık kanununun neşrinden son
ra müddetini bitirmiş olan stajiyerlerin hâkim 
muavinliği imtihanına tâbi olacağı ve bu imti
handa ehliyet ihraz ettiktten sonra baroya kay
dedileceği sarih ve vazih olarak kanunda 
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gösterilmiş olmakla tereddüdü mucib bir hal ol
mayan bu hâdise hakkmda tefsire muhtaç bir 
keyfiyet olmadığına encümenimizce ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
bu mazbata Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuat Sirmen 

Balıkesir Bursa Erzincan 
O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç A. Fırat 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Abidin Binkaya Suad H. Ürgüblü Ragıb AJcça 

Konya Sinob Trabzon 
G. Gültekin C. Atay F. A. Barutçu 

Mardin 
H. Menemencioğlu 
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S. Sayısı:200 
Sümerbank sermayesine 58 000 000 lira ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve İktıs.ad. Maliye v* Sfttçe encümenleri 

mazbataları <l/l 

T. 0, 
Başvekâlet 8 - V -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2351 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sümorbftttk »şpE^yesine #Ui sekiz milyon li?a ilâvesi hakkmda Maliye vekilliğince tadilen hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heye&nee W - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan fca-
wm lâyihası erbabı mucibesile birlikte sunulmuş f ur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

• * " 

Mııoib sobebjer 

Birinci beş senelik plânla ilâvelerinin tatbik ve ikmali ve ikinci dört yıllık plânla Sümerbanka 
verilen işlerin yapılması için 115 milyon liraya ihtiyaç olduğu tahmin ve hesab edilmektedir. 

Bu mikdardan 3082 sayılı kanunla şeker sanayiine tahsis edilen 3,5 milyon lira hariç olmak üze
re 2580 ve 3249 sayılı kanunlarla Sümerbank sermayesine ilâve edilen 57 milyon Ura tenzil edildiği-
takdirde, plânlar mucibince giriştiği işlerin itmamı ve girişeceği işlerin tahakkuk ettirilmesi için Sü
merbank sermayesine daha 58 milyon liranın ilâvesi lüzumu tebarüz eder. 

Sümerbankm sermayesine yeniden ilâve edilecek olan mebaliğin de Maliye vekâletince eski kanun
larda derpiş edilen şekillerde temin edilmesi icab edecektir. Bankanın ihtiyacı olan mezkûr paranın 
Maliye vekâleti tarafından kredi yolu ile temini halinde istikraz faizlerinin bu vekâletçe deruhde 
edilmeği tabiidir. Kredi yolj& ile temin edilen meblâğın kr«4i yapan müesseseye tesviyesinde Sümerbank 
seraaa&yesi hesabına geçirilmesi icab eder. 

Bankaya istikraz saHJttiyeti -yere» 22$2 sayılı kanunun beşinci maddesinde «tayin edilen 20 milyon 
liralık had. halihazırdaki iş f>BOg*aımma ve jkurulmuş ve kurulaeak fabrikaİAran işletme ihtiyaçlarına 
kifayet eteey^eeğifcden bu salâhiyette iki misline çjkarıinıış bulunmaktadır. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İkttsad encümeni 30 - V - 1939 
Esas No. 1/125 
K-amar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Sümerbank sermayesine /elli sekiz milyon lira ilâvesi İmkanda Maliye vekâletince tadilen hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetinin 28 - IV.- 1939 tarihli kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun layihası îktısad vekili hazır olduğu halde encümenimizde tedkik ve müzakere olundu: 

2262 numaralı kanun, Sanayi kredi bankasile Devlet sanayii ofisini birleştirmek suretile yirmi 



— 2 — 
milyon Sermaye ile Sümerbankı tesis etmişti. 

1934 senesinde hasırlanan ve beş büyük endüstri şubesini ihtiva eden beş senelik sanayi plânın
da, tahakkuku Sümerbanka havale edilen kısım, kırk iki milyon lira tahmin edilmiştir. 

Beş senelik sanayi plânı hakkında Iktısad vekâletinin Başvekâlete takdim ettiği raporlarla5 2580 
numaralı kanunun mucib sebebler lâyihasında bu işlerin tedkikatı bitirilmiş ve hesablarının, hazır- • 
lanmış esas projelere istinad ettirilmiş olduğu yazıldığına göre tahmin olunan kırk iki milyon lira
yı, tabiî marjlar dahilinde hakikate çok yakın bir rakam, olarak kabul etmek lâzımdır. 

Sümerbanlpn bu işe başlıyabilmesi için ihtiyacı olan bu kırk iki milyon lira da 2580 numaralı ka
nunla temin edilmiştir. 

Türkiye iş ve Ziraat bankalarile Sümerbank arasında teşkil olunan 22 milyon lira sermayeli 
Şeker fabrikaları anonim şirketine 7 330 000 lira iştirak eden Sümerbankın, iştirak hissesini tamam
laması maksadile 3028 numaralı kanunla sermayesine üç buçuk milyon lira daha ilâve edilmiştir. 
Aşağıdaki mütaleamızda bu sermayenin beş senelik plânla' alâkası olmadığından daima tedkikleri-
mizden hariç tutulacaktır. 

Beş senelik sanayi plânında henüz nerede kuru acağı tesbit olunmamış bulunan demir fabrikasının 
Karabükte tesisi takarrür ettikten ve senelik 90 - 100 bin ton yerine istihlâk kabiliyeti 180 - 120 bin 
tona çıkarıldıktan sonra inşası H. A. Brasset Co. namludaki İngiliz şirketine ihal6 edilmiştir. 2 745 000 
ingiliz" lirasına ihale edilen fabrika tesisatına, inşaat, nakliye, kredi faizi, muhtemel 
kur farkları mütehassıs masrafları da ilâve edilerek bu defa tesisatın 4 000 000 ingiliz 
lirasına mal olacağı anlaşılmıştır, ingiliz lirası altı Türk lirası hesabile 24 milyon liraya 
çıkan projeye, ihtiyaten bir milyon türk lirası daha ilâve edilerek bu işe tahsis olunacak 
sermaye yirmi beş milyon hesab edilmiş, eski Vıe yeni tahminler arasındaki 15 milyon lira farkı 
karşılamak üzere de 3249 numaralı kanunla Sümerbank sermayesine 15 milyon lira ilâve edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen tahmin ve takdirlere rağmen birinci plânda yapılan bazı tadilât ve ilâveler
den sonra bu endüstrilerin tamamlanması bu gün 115 milyon liraya ihtiyaç göstermektedir., 

Lira 

42 000 000 2530 numaralı kanunla verilen sermaye 
15 000 000 3249 » » » » 
58 000 000 Müzakere edilmekte olan kanun lâyihasile istenilen sermaye 

115 000 000 ( . 
Sermaye tezyidini ieab ettiren sebeblere gelince : 
1 - Birinci beş senelik plânda mevcud olmayan Sivas çimento fabrikası, izmit ikinci kâğıd fab

rikası, izmit Kaolin fabrikası, Kütahya kiremid fabrikalarının yapılması ve Tavşanlı öerenez 
linit ocaklarının işletmesidir. Bu işlere takriben" 7 000 000 lira sarf edilmiştir. 
f Bunlardan Sivas çimento fabrikasile ikinci kâğıd fabrikası istisna edildiği takdirde kaolini 

yıkamak için yalnız 3500 ton saf kaolin istihsal edecek küçük bir işi büyük bir tesis gibi görmek 
caiz değildir. 

Bu kaolin fabrikası ile Kütahya kiremid fabrikası, Tavşanlı ve Gerenez linyit işletmeleri ted-
kike değer bir mevzudur. 

2 - Demir fabrikası istihsal kudretinin bir misli arttırılması 
3 - Birinci kâğıd fabrikası istihsal kudretinin 10 bin tondan 15 bin tona çıkarılması 
4 - Seliloz fabrikası istihsalinin 6 binden 17 500 tona çıkarılması 
5 - Merinos yün ipliği fabrikası bir milyon kilo yıkanmış yapağıdan kamgaran ipliği yapmak lâzım 

gelirken bu defa bir milyon kilo kirli yapağıdan imal edecek hale getirilmiştir. lEski plânda 10 
bin iğ üzerine hesab edilmiş iken bu defa tek kat için 16 340 iğ çift kat için 6 690 iğ konmuştur. 
Mütehassıslar tarafından tedkik edilerek tek veya çift iğ farkının hesablanması lâzımdır. 

6 - Sunî ipek fabrikasının 490 000 lira yerine 3 205 000 liraya mal olması 

, . - , - . . . . • < • . . • • . ( S . Sayısı : 200 ) 
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7 - Nazilli ve Kayseri fabrikalarının 10 milyon yerine takriben 18 milyon liraya mal olması. 
8 - ik inc i kâğıd fabrikası 
Birinci plânda yapılan tadilât ile plân harici yapılan işlerin mukayeseli listesi aşağıda gösteril

miştir: 

Birinci leş senelik endüstri plânına göre kurulan fabrikalar 

Fabrikanın adı ilk tasarlanan kapasite Katği kapasite 

Bakırkyök bez< fabrikası 

Kayseri bez fabriası 

Nazilli basma fabrikası (Bez ipliği) 

Ereğli bez fabrikası (Bez ipliği) 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

Merinos yün ipliği 

Sunî ipek fabrikası 
Kâğrd fabrikası I. 
Sellüloz fabrikası 
Demir çelik fabrikası 
Gülyağı fabrikası 

Kükürt 
Hamızı kibrit fabrikasr 
Süper fosfat 
Klor 
Sudkostik 
Sünger çelik 

Sivas çimento fabrikası 
Kâğıd fabrikası II. 
Kaolin 
Sapanca izmit su tesisatı 

7 500 000 
10 000 

300 
30 000 000 

33 000 
1 050 

17 500 000 
1 772 000 

29 500 
650 

7 000 000 
578 000 

16 500 
300 

21 000 000 
29 000 
1 000 

M. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
Kg. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
Kg. 
tğ. 
Tezg. 
M. 
iğ. 
Tezg. 

Yıkanmış yapağıdan 
kamgam 

1 000 000 
10 000 

300 000 
10 000 

6 000 
90 100 000 

22 000 
Günde gül 

5 000 
3 980 
3 000 
2 100 
2 450 

Kg. 
iğ. 

Kg. 
Ton 
Ton 
Ton font 
Kg. 

çiçeği 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

8 720 000 
9 496 

280 
30 000 000 

32 520 
1 024 

17 199 000 
1 835,000 

28 236 
768 

5 750.000 
523 000 
18 400 

330 
1 300 000 

26 200 
432 

Kirli yapağı 

M. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
Kg. 
iğ: 
Tezg. 
M. 
Kg. 
iğ. 
Tezg. 
M. 
iğ. 
Tezg. 

tndan 
kamgam 

1 085 000 
Tek kat için 

16 40 iğ. 
Çift kat için 

6 690 
. 300 000 

15 000 
17 500 

Kg , 
Ton- : ..•: 
Ton 

200 000 Ton font 
' 22 000 

4 000 
14 000 

3 000 
1 925 
2 100 

Kg, , 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Plân haricinde yapılan işler 
75 000 Ton 
10 500 Ton 

3 500 Ton 
Sanayide 600 litre su isalesi için 
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'Birinci plânda gösterilen işlerin muhammen kıymetile bu gün tahakkuk eden maliyetleri arasında 
nisbet itibarile değil fakat ihtiva ettiği meblâğ itibarile en büyük tefavütü gösteren, Karabük demir 
ve çelik fabrikasıdır. 

Bu fabrikanın H. A. Brassert Co: şirketi tarafından proje ve katî hesabları hazırlandıktan 
sonra iki vaziyet hâsıl olmuştur. 

1 — Proje ve katî hesabları yapılan kısımda hâsıl olan fark, 
2 — Projede hiç nazarı itibare alınmadığı halde yapılması zarurî olan işler. 

Brasserin katî projesi: 
Türk lirası 

İngiliz malzemesi 2 745 400 X 6 16 470 000 
Türkiyede yapılacak sarfiyata müteallik keşifname 3 437 500 

19 907 500 

İşte bunun üezrine bonolar faizi, mütehassıs masrafları, kur farkları ve saire ilâve edilerek de
mir fabrikasının 25 milyon liraya çıkacağı hesab edilmiş ve 3249 numaralı kanunla 15 milyon lira
lık munzam tahsisat istenmiş bulunuyordu. Halbuki: 

Buna mukabil aşağıdaki listede gösterilen sarfiyat yapılmıştır: 

D 

İngiliz malzemesi 2 745 000 (600 den) 
Gümrük resimleri 
İngiliz malzemesi nakliye 

» » «igorta 
Alexander Gibb 34 950 (600 den) 
Arazi: 
(İnşâat: EÜsas işletme üniteleri 3 
Yardımcı işletme üniteleri 
Malzeme 
Tesisat: Esas işletme üniteleri 
Yardımcı işletme 
Makineler: 

31 - XII -1938 

Kara bük 

öd enen ödenecek Yekûn 

1 947 102 
97 022 

1 387 709 
41 401 
55 350 
93 769 
129 846 
732 809 
46 121 
98 962 
522 022 
13 503 

17 : 
32 
15 
78 
— 
61 
91) 
12) 
68 | 
66) 
94 ( 
48 

14 

1 

522 897 
25 000 
300 000 

— 
154 350 

— 

200 000 

— 

83 
— 
— 

— 

— 

16 470 0Ö0 
122 022 

1 687 709 
41 401 

209 700 
93 769 

5 108 777 

630 985 
13 503 

32 
15 
78 
— 
61 

78 

60 
84 

8 175 622 25 16 202 247 85 24 377 870 08 
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Brassert bonoları faizi 
Tesis masrafları 
Muvakkat tesisat 
Demirbaş (ambarda) 
İdare büroları ve ambarlar 
Sair tesisat 
Demirbaş (kullanılmakta) 
Nakil vasıtaları 
Malzeme (am barda J 

Esas projede unutulduğu iddia edilen 

ödenmiş ödenecek 

386 579 
174 410 
24 563 
59 599• 
8 037 
93 033 
19 125 
25 366 

77 
82 
47 
26 
23 
65 
43 
89 

3 000 000 

790 716 52 3 000 000 

Yekûn 

3 000 000 
386 579 
174 410 
24 563 
59 599 
8 037 
93 033 
19 125 
25 366 

3 790 716 

— 
77 
82 
47 
26 
23 
65 
43 
89 

52 

[1] 

Farkların büyük kısmı 

Nakliye 
inşaat 
Aleksander Gibb 

Murakabe ücreti 
Esas işletme üniteleri 
Yabancı işletme üniteleri 
Tesis masrufları 
Muvakkat tesisat 

Projedeki Tahakkuk 
tahmin 
Lira 

468 750 
2 968 750 

— 

eden 
Lira 

1 687 709 
5 108 750 
209 700 

Tefavüt 
Lira 

1 219 000 
2 140 000 
209 700 

630 985 

386 579 
174 410 

4 760 000 

Proje muhammenatı ile sarfiyat arasındaki mühim farkın başlıcalan şunlardır: 
1 — Projede nakliyatın, mühim kısmının Filyostan, az mikdarının da Derinceden yapılacağı 

esasına göre hesab edildiği halde filiyat tamamen makûsu olmuştur. 
2 — Projede, inşaat hesablannda hesab hataları olmuştur. Başlıcalan şunlardır : 10 bin ton 

çimento hesab edildiği halde takriben 30 bin ton, 250 ton kereste hesabına mukabil 5 bin ton 
kereste sarfedilmesi gibi. 

3 — İnşaat ve tesisatın kendi mütehassıslarımız tarafından murakabe edilmesi derpiş edildi
ği halde teknik ve ilmî salâhiyetimizin kifayetsizliği bu murakabenin salâhiyeti dünyaca kabul 
edilmiş Aleksander Oibb müessesesine yaptırılmasını zarurî kılmıştır. 

4 — Esas ünite işletmeleri, yardîm-cı işletme üniteleri, tesis masrafları muvakkat tesisat V. S. 

[1] Halbuki yukarıdaki cedvelde dahil paralardan üç milyon faiz esas projede göz önünde tutulmuş 
bir paradır. 
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Esas projede hiç. hesab edilmemiş kısmın listesi aşağıdadır: 
III.) 

Tediye edilmiş Tediye edilecek Yekûn 

12 859 
303 165 
1 278 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

70 619 

378 922 

16 
89 
45 

18 

68 

400 — 
400 740 — 

— 
150 000 — 
v200 000 — 
100 000 — 

1 573 926 — 
300 000 — 
25 000 — 
516 000 — 

1 260 000 — 
216 000 — 

4 000 000 — 
5 000 000 — 

— 

13 741 666 — 

I 

1 
1 

1 

4 
5 

14 

12 859 
705 184 

— 

450 000 

573 926 
300 000 
25 000 
516 000 
260 000 
216 000 
000 000 
000 000 
70 000 

129 588 

16 
34 

—. 

— 
— 

• — . 

— 
— 
— 
— • 

— • 

— 

68 

Şehir arazisi 
İkametgâhlar 

» 
Müdüriyet binası 
Ambarlar 
Laboratuar 
Yedek parçalar 262 321 — (600 den) 

» » nakliyesi 
» » gümrük resmi 

İşletme mukavelesi 86 000 — (600 den) 
İngiliz mütehassısları 210 000 — (600 den) 
Müşavirlik ücreti 36 000 — (600 den) 
Şehir inşaatı 
İşletme sermayesi 
Muhtelif tediyeler (125 969 18 — 55 350 —) 

İlk beş senelik sanayi planındaki, istihsal kabiliyetinin bir misli arttırılması ve fabrika kuru
luş yerinin teayyün etmesile muhammen tesis sermayesi, 25 milyon liraya çıkmış bulunan demir 
sanayii, yukarıda arzedilen sebebler dolayısile bu gün 42 milyon 300 bin liraya mâlolmuş bulun
maktadır. 

Beş senelik plân münasebetile Iktısad vekâletinin Başvekâlete verdiği raporda demir sanayii bir 
harb sanayii olmayıb münhasıran ekonomik bir teşebbüs gibi gösterilmiştir. Avusturyalı Profesör 
Garniggin müeerred hesablarına dayanan bu teşebbüsde kuruluş yerinin « Karadeniz Ereğlisine bağlı 
yerlerde ve sahilden biraz uzaklarda mütaleası hatıra gelir » denmektedir. Fabrikanın Karabükte 
tesisini kararlaştırdıktan sonra yeni tesis yerinin iktisadî mülâhazalar üzerindeki tesiri hesab edil
miş midir? 

Beş senelik plânın tahakkuk ettirilmesi için tahmin edilen tahsisatla bu güne kadar sarfedilmiş ve 
edilmesi zarurî olan mikdarı gösteren liste aşağıdadır. Bu listede birinci beş senelik plânda bulunan 
kendir sanayii yoktur. 

Birinci plân mucibince yapılmış ve yapılmakta olan işler için plânda kabul edilen, tahsisat ve 
bunlar için bankaca sarfedilmiş ve edilecek tahsisat yekûnu (Birinci plân ilâveleri bu hesaba 

dahil edilmemiştir). 
Muhammen Sarfedilmiş ve 

tahsisat edilecek para 

Bakır köy fabrikası tevsii 
Malatya bez fabrikası 
Kayseri bez fabrikası 
Nazilli basma fabrikası 
Ereğli mensucat fabrikası 
Bursa merinos fabrikası 
Karabük demir ve çelik fabrikası 
îzmit birinci kâğıd fabrikası 

1 150 000 
2 435 000 
5 462 000 
4 548 000 
4 945 000 
1 650 000 
10 000 000 
3 790 000 

1 529 008 
1 650 000 
9 852 932 
7 983 310 
5 052 896 
5 946 750 
46 645 250 
4 437 989 
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Muhammen 
tahsisat 

1 025 000 
490 000 
950 000 

1 410 000 
150 000 
550 000 
500 000 

39 055 000 

Sarf edilmiş ve 
edilecek para 

2 988 889 
3 205 074 
2 611 420 
2 484 516 
150 000 
550 000 
591 959 

95 680 303 

izmit sellülöz fabrikası j 
Gemlik sunî ipek fabrikası 
Hamızı kibrit ve süper fosfat fabrikası 
Klor ve sutkostik fabrikası 
Kükürt fabrikası ^ , £ ^ 
Ergani bakır madeni 
Talebe tahsisatı % v 7 

Yekûn 

2580 numaralı kanunun mucib sebebler lâyihasında istenilen tahsisatın katği projelere istinad 
ettiği iddia olunmasına rağmen neticenin bu kadar menfî çıkmasının sebeblerini izah mevkiinde 
bulunanlar bunu üç sebebe bağlamaktadır. 

1 - Kayseri ve Nazilli fabrikaları projesinin Rus mütehassısları tarafından yapılması. 
2 - Plânın diğer kısımlarını hazırlayanlar üç dört kişiden mürekkeb mahdud bir heyettir. 

Memleketimizde yep yeni tesis edilecek bir sanayi grupu avan projelerin ihzarında bu heyetin tek
nik ve ilmî kifayet derecelerinin ehemmiyetle göz önünde tutulmaması. 

3 - Aşağıdaki listede gösterilen hususatm, projelerin ihzarı sırasında hiç 'düşünülmemiş ol
ması. 

1.) İstihsalin artması neticesi : 
a) Mütedavil sermayenin fazlalaşması, 
b) Binaların 
c) Kuvvet santralinin Büyümesi 
d) Bütün tesisatın 
2.) Projede kabul »edildiğinden fazla olarak binaların bazen üç misline kadar tevsiine müsaid 

olarak tesis edilmeleri ' 
3.) Mesken inşası 
4.) içtimaî tesirlerin ilâveleri : * 
a) Kantin, 
b) Sinema, 
e) Hastahane, 
d) Spor mahallesi, 
e) Bahçeler. 
5.) Yerlerin evvelden malûm olmaması yüzünden nakliye masraflarının inzimam etmesi. 
6.) Makine ve inşaat kıymetlerinin artması. 
7.) Kredili mubayaadan mütevellid 5 - 7 senelik faiz tediye edilmesi. 
8.) Fabrikalar için ecnebi memleketlerde usta ve mühendis yetiştirilmesi, bunların adedi 200 dür. 

(Uzun müddetlerle tahsile gönderilen talebe masrafları hariç.) 
9.) Yukarıda sayılanlardan başka olarak evvelden tayini mümkün olmayan, inşaat ilâveleri ya

pılması : 
a) iltisak hatları, 
b) Arazi vaziyeti icabı dahilî nakil tesisatı, 
e) Trotuvarlar, 
d) .Bahçeler, 
e) iskeleler. 
10.) Evvelden yerleri malûm olmaması neticesi, fabrikalara: 
a) Uzaktan su getirilmesi, 

( S. Sayısı : 200 ) 
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b) Lâğım sularının uzaklara kadar götürülmesi, 
c) Arteziyen açılması. 
11.) Suların safiyetini temin için tasfiye tesisatı yapılması. 
12.) iklimlere göre: 
a) Rutubetlendirme, 
b) Havalandırma, 
c) Tebrid, tesisatı yapılması. 
13.) Fabrika tesisatlarının tekemmül ettirilmesi: 
a) Fabrikalar ve laboratuarlar birer etüd mahalli olacak vüsatte tesis edilmiştir. 
b) Makineler ilâvesi. 
14.) Yedek aksam ihtiyacının geniş tutulması. 
15.) Fabrika sahalarında çıkan tahtezzemin sularm drenajı. 
16.) Hemen bütün fabrikalarda saha zemininin zayıflığı dolayısile temel tahkimatı ve teerid ya

pılması. 
Bu beş senelik sanayi plânının tatbikatında en göze çarpan noktalardan biri de ibtidaî maddeleri 

de dışarıdan gelecek olan sellüloz ve merinos ipliği fabrikalarıdır. Bunlardan Gemlik Sellüloz fabrikası 
muhammen kıymetinden beş buçuk, Merinos ipliği fabrikası da üç buçuk misline mal olmuştur. En 
bilgisiz insanların dahi gözüne batan bu farkın mütehassıslara havalesi çok faydalı olur. 

Memleket müdafaası mülâhazası hariç olmak üzere iktisadî gaye ile sar.ayi tesisinde muayyen bazı 
şartların göz önünde tutulması katği bir zarurettir. 

1 - ibtidaî maddenin istihsal veya tedarik şartlan, 
2 - Tesis memleketindeki teknik kudret ve kifayet, 
3 - Sermaye şartları, 
4 - Nüfus kesafeti, 
5 - Nakil ücretleri, coğrafî vaziyet, 
G - Muharrik kudret maliyeti. 
iktisadî endüstri kuruluşunda hatıra gelen belli başlı bu şartların miisaid şekilde mevcudiyeti, ilmî 

manasile rantabl bir istihsal temin eder. Fakat bazı mülâhazalar neticesi, yukarıdaki şartlardan bir 
veya ikisinin mevcudiyeti ile de sanayi kurulabilir. Bu nevi endüstriler eksik* şartlar meydana gelin
ceye kadar fedakârlığa dayanarak yürür. 

Endüstri veya ziraatini inkişaf ettirmeğe çalışan memleketlerin istihdaf ettiği tek gaye milletin 
refahı ve hayat seviyesinin yükseltilmesidir. Millî geliri arttırmak gayesile yeni kurulan işlerin icab 
ettirdiği fedakârlık hiç bir zaman ana gelir kaynaklarını kurutacak hale gelmemelidir. Aksi takdirde 
yapılan iş tahribkâr bir lüks olmaktan ileri geçemez. 

Dünya1 piyasasına çıkabilecek rantabl bir endüstri kurmağa yetişecek şartlar içinde italya, İngil
tere ve bunlara benzeyen garp sanayi memleketleri, iptidaî ma'ddeleri olmayan endüstrileri de kurabilir 
ve bununla memleketlerine hakikaten iktisadî refah temin edebilirler, iptidaî madde haricindeki 
bütün şartlara malik bu memleketler misalilo, diğer şartlarla beraber bir de iptidaî maddesi ;>lr,;a-
yan endüstrinin memleketimizde kurulmasını istemek iktidasî realiteleri göz önünde tutmamak oiur. 

işte bu mülâhazaya binaen Gemlik Suni ipek ve Bursa Merinos ipliği ve bu günkü halile Selü
loz fabrikaları yeni Türk endüstrisi işinde iyi not alacak teşebbüsler değildir. 

tik yapılan her işin acemilik ve tecrübesizlik zararı mukadderdir. Bundan içtinab ecmeğe im
kân yoktur. Sınaî plânımızın tahakkukunda1 bunu nazarı itibare almamak insafsızlık ve muhali te
menni olunur. Bu işte tecrübesizliğin zararı ile ihmal, teseyyüb ve manansız lüksün doğurduğu za
rar payını ayırmak lâzımdır. Ancak, yüksek tedkik ve ilmî bir salâhiyetle aydınlatılabilecek bu nok
tada encümenimizin kifayetsizliğini itiraf etmeğe mecburuz. Kanun lâyihasının tehiri borç,altında 
çırpınan Sümerbankın zararını çok genişletebilir. Encümen mesaisinin çok kısa müddeti içinde hariç 
teknik ve ilminden de istifadeye imkân bulunamamıştır. 

Yaptığımız tedkikatın Iktısad vekâleti!e Sümerba'nk tarafından verilen rakam ve malûmata müs-
tcnid olduğunu tebarüz ettirmeği bilhassa faydalı buluruz. 
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Tesisatın muhammen kıymeti ile tahakkuku arasındaki farkın telâfisi mümkün değildir. Yaptığı
mız büyük işin çapile mütenasib böyle büyük bir tecrübe, belki bundan daha aşağıya mal olamazdı. 

Asıl endişe mevzuu, za'rann henüz burada çerçevelenmemiş olmasıdır. Münhasıran müstehlik fe
dakârlığına dayanan bahalı tesisli sanayiin bahalı mamulâtınm, iktisadî hayatımızdaki inikasları ne 
olmuştur? 

Yarınki tesirleri ne olacaktır? 
İfrat ve tefrite düşmeksizin olgun ve realist görüşle alınacak müsbet ve şuurlu tedbirler, istikba

lin zararını çok hafifletebilir. Bütün dikkatimizi maziden ziyade istikbale tevcih etmemiz gerektir. 
Mazinin tedkiki ise her zaman mümkündür. İstikbale matuf tedbirlerin teahhuru zarar hududunu 
her gün genişletebilir. 

Fabrikalar rantabilitesi 

Sınaî tesisat ve işletmeler hakkında İktısad vekâletinin Başvekâlete verdiği raporda beş senelik 
plânla kurulacak sanayiin tesisi masarifinden maada rantablitesi hakkmda da malûmatlar verilmiştir. 

Bu raporlarda : - Kayseri fabrikasının günde 20 saat çalışmak üzere imalâtının kıymeti tak
riben 3 750 000 liraya baliğ olacak ve yapılan maliyet hesablarma ve bu günkü satış şeraitine göre 
mevzu sermayeye yüzde 17 nisbetinde bir temettü temin edecektir. Maliyet hesabında pamuk fiati 
berayi ihtiyat bu günkü piyasa fiatından yüzde on fazla olacak kabul edilmiş işçilik bu günkü cari 
fiatlarile hesab edilmiş, vazedilen sermayenin faizi makine ve tesisat ile ebniyenin amortismanları ve 
gayrimelhuz masarif nazarı itibare alındığı gibi satış fiatlan da bu günkü piyasa fiatlarmın asga
rileri göz önüne alınarak hali hazır gümrük tarifelerinin (Haziran 1933 tadilâtı nazarı itibare alın
mayarak) meri kalacağı kabul edilmiştir. 

Kayseri için yapılan bu hesab diğer fabrikalara da teşmil edilebilir. Bu itibarla pamuk mensucat 
sanayiinin rantabl olabilmesi için tadil edilib yükseltilen gümrük tarifesine ancak bir damping mu
vacehesinde muhtaç kalınacağına hükmolunabilir. Yani, bu günkü cari tarifeler ile bu sanayiin inki
şafı müsaid seviyede bulunmaktadır. 

Kamgarn fabrikasının rantablite hdsabt 

Bu günkü yük iplik gümrük resimleri Türkiyede fitilden imal edilecek kamgarn ipliklerinin tesi
satına vazedilecek sermayeye makul bir temettü bırakabilir. Tam bir kombina tesisi haline gelince : 
Böyle bir teşebbüsün istilzam edeceği bazı mühim t edbirler vardır ki bunları ayni zamanda derpiş 
etmek iktiza eder. Kamgarn cinslerinin ve kamgarn ipliği istihsalinin pek ziyade tehalüf etmekte 
olmasına ve memleketimizde bulunacak bir fabrikanın bütün bu muhtelif cinsnleri imal edebilmesine 
iktisadî imkân olmayacağını ve bu fabrika nihayet mahdud bazı cinsleri imal edebilmesine iktisadî 
imkân olmayacağını ve bu fabrika nihayet mahdud bazı cinsler imal etmekle iktifa etmek mecbu
riyetinde kalacağına nazaran, memleket fabrikalarının imalâtlarında kullanmağa alışmış oldukları 
kamgarn cinslerini hariçten idhal etmek ihtiyacında bulunacaklarını düşünmek icab eder. Halbuki 
yerli kamgarn fabrikasının muvaffakiyetle çalışabilmesi için, imal edeceği iplikleri de memleket da
hilinde kamilen sürebilmesi, yahud memlekette sürülmeyen kısımları ihraç edebilmesi lâzımdır. İh
raç için ise itiraf etmek lâzımdır ki bu fabrikaya yeni kavuşacak bir memlekette derhal tahakkuku 
kabil addedilebilecek bir iş değildir. Bu itibarladır ki, kamgarn kombinesinin kurulması ve yaşaması 
için bu fabrika mamulâtmın behemehal dahilde sürümünün temini bunun için bir taraftan memlekette 
kullanılacak kamgarn ipliği tipini tayin, diğer taraftan da sureti umumiyede hariçten kamgarn ip
liği ve alelûmum ecnebi menşeinden gelen elbiselik kumaşların idhalinin menedilmesi icab edecek
tir. Sadece kamgarn ipliği mamulâtınm idhalinin memnuiyeti kâfi bir tedbir değildir. 

Zira, bunun idhalinin memnuiyeti muvacehesinde diğer nevi kumaşların idhal edilmesi, diğer 
kumaş idhalinden meni halinde kamgarn ipliği ihtiyacımızın da artması icab edeceğinden fabrika 
kudreti imaliyesinin de ona göre hesablanması iktiza eder. Bu ehemmiyetli mevzu hakkında Hükümet 
kararının bir an evvel tebliğini rica ederim. 
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Sellüloz ve kâğıd fabrikasının rantabilitesi 

Kurulması düşünülen ve Türkiyenin bu günkü ihtiyacının nısfını tatmin edecek olan birinci 
fabrikanın işletme hesabları, mevzu sermayeye nisbetle yüzde 18 mikyasında bir temettü vere
bileceğini gösterir. Ham maddelerin bu gün cari olan fiatlerle, sellülozun hariçten celbedildiği 
takdirde maledileceği fiatle tedariki bu hesablara esas ittihaz edilmiş, satışda bu gün cari olan 
mamul fiatleri kabul edilmiştir. 1933 haziranında kabul edilmiş olan muaddel gümrük tarifeleri, 
kâğıd mamulâtınm resimlerini ehemmiyetli bir surette yükseltmiş ise de bu tarifelerin tatbiki bir 
kâğıd fabrikasının tesisini muallâk kılmıştır. 

Fikrimizce fabrikalarımız yükselen resimlerden, kâğıd imal eden ve memleketimize ihraç eden 
memleketlerin dampingi veya sür prodüsiyon hasebile fiatlerin daha ziyade tenezzülü ihtimalleri 
hariç bırakılırsa istifadeye lüzum görmiyecektir. Memleketimizde teessüs edecek kâğıd fabrikala
rı, ecnebi mütehassıslar istihdamı ve saire gibi bidayetteki külfetlerden müstağni kalınca, Ma
arifin neşir ve tamimine vasıta olan bu maddeyi, rantabiliteleri muhafaza ederek, bu günden da
ha ucuz fiatlerle de satmağa muvaffak olacaktır. 

Sunî ipek rantabilitesi 

Fabrika; makine ve tesisat ile binalarının amortismanı, konulan sermayenin faizi, bilûmum 
ham maddelerle enerji ve buhar sarfiyatı, işçilik, maaşat ve masarifi umumiyesi dahil olmak 
üzere senede umumî masraflar yekûnu 348 000 liraya baliğ olmaktadır. Sunî ipek floşunun gümrük 
resmi eski tarifede 200 kuruş olduğundan muamele ve oktrova ile birlikte bu mikdar 270 kuru
şa baliğ 'olmakta idi. Muaddel gümrük tarifesi bu resmi 400 ve munzam resimlerle beraber 480 
kuruşa çıkarmaktadır. Gümrüklenmiş sunî ipeğin bütün bu resimlerle yükselen bu kıymeti dahili 
hesab edilmeyerek kilosunun yalnız üç buçuk liradan satılacağını hesab edersek temin edilecek 
temettüün mevzu sermayeye nisbeti yüzde yirmi dokuza baliğ olmaktadır, ki sunî ipeğin bu 
günkü şerait altında memlekette yüksek bir rantabilitesi olduğunu gösterir. Umumî masraflar ara
şma muamele vergisi kanunu mucibince muaf olmasına rağmen 66 bin liralık bir iplik muame
le vergisi idhal edilmiş bulunmaktadır. Sunî ipek fabrikası senede takriben üç bin ton kömür, 
iki yüz yirmi ton sellüloz, üç yüz altmış ton kostiksoda ve iki yüz yetmiş ton zaç yağı istihlâk 
edecektir. 

Beş senelik sanayi plânmın rantabilite hesab lannda Kamgam fabrikası hakkında gösterilen 
ihtiyat istisna edildiği takdirde pamuklu, kâğıd ve sellüloz, sunî ipek sanayiinde 1929 senesi 
gümrük tarifesi üzerinden himaye görmek ve mevzu sermayeye faiz hesab etmek şartile büyük 
bir kâr temin edeceği hemen hemen katiyetle ifade edilmektedir. Halbuki, bu gün alman netice 
bunun tamamen makûsudur. 1929 tarihli gümrük tarifesi bir himaye tarifesi olarak yapılmıştır. 
Himayesi lüzumlu görülen sanayi mamulâtınm gümrük resmi, bu tarife ile bir misal ve hatta 
daha fazla arttırılmış bulunmakta idi. Bu gün Sümerbank bilançolarında sermaye faizi hesab 
edilmemektedir. Gümrük himayesine gelince : 1929 tarihli himaye tarifesi kâfi gelmiyerek 1933 
tarihli tarife kanunile esasen zamlı olan gümrük resmi yeniden yüzde kırktan yüzde yüze kadar 
arttırılmıştır. 

Bu gümrük resimlerinin portesini vuzuhla tebarüz ettirebilmek maksadile bir taraftan harcı âlem, 
diğer taraftan tarife pozisyonu basit olan kaput bezini misal olarak alalım: 

Bir kilonun 
gümrük resmi 

1929 a kadar 20 
1929 da 45 
1933 de 61 
15 - VII - 1937 tarihli Gir kararnamesile 79,30 
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Yerli fabrikaların bilûmum pamuklu ve yünlü mamulâtı bu müddetler arasmda ayni mabetlere 

yakın himaye görmüştür. 

3 
7 

10 
13 

33 
50 

30 

Kiloda kuruş 

1929 sargılık kâğıd 4,5 
19,33 de 10,00 

Adi matbaa kâğıdı 
1929 3,75 
Bu gün 9 

Vuzuhu arttırmak için kaput bezinde kilo üzerinden gösterdiğimiz gümrük resmini metroya tah
vil edelim. Bir kilo kaput bezinde takriben 6 metre yardır. 

Kuruş S. 

Gümrük resmi kiloda yirmi kuruş hesabile bir met
rede 
Gümrük resmi 45 itibarile 

» » 6 1 » 
» » 79,30 » 

Yedi sene zarfında kaput bezlerinin gümrük resmi takriben dört misli arttırılmıştır. Gir kararna
mesi yedi ay tatbik olunduktan sonra 26 şubat 1938 tarihinde 2/8179 numaralı kararname ile tek 
rar 1933 tarife kanununa avdet edilmiş bulunuyor. 

Pamuklu mamulâtm takriben dörtte üçü köylü ihtiyacını karşılamaktadır. Buğday himayesi is
tisna edildiği takdirde 1929 senesinden bu' güne kadar toprak mahsulleri kıymeti yüzde 50 - 60 
sukut etmiştir. Köylünün geliri böyle büyük hirsukut gösterirken istihlâk eşyaları kıymetinin ma
kûs bir nisbetle tereffüünün köy iktisadı üzerindeki tesiri nedir? 

Himayeler hangi ölçü ile konmalıdır?. 
Bu gün, yarm ve hattâ öbür gün de millî geli rimizde en büyük yekûnu toprak mahsulü verecek

tir. Yeni endüstrimizi kurarken müstahsile yükleyeceğimiz fedakârlığın hududu çok iyi hesab 
edilmediği takdirde millî gelirin ana kaynağı çok zayıflatılmış olur. 

Bu gün memleketimizde hususî teşebbüs elinde bulunan pamuklu sanayiin hepsi - ufak tefek tev-
siler müstesna - harpten evvel kurulmuştur. 1929 senesinden evvelki gümrük himayesi bunları ya
şatmış ve hatta inkişaf ettirmişken bu günkü nisbetsiz himayeyi icab ettiren sebeb nedir î 

Tedkik edilmesi lâzımgelen en mühim nokta, lüzumsuz ve aşırı hayat pahalılığını önlemek me
selesidir. Sümerbankm imal ettiği pamuklu ve yünlü eşyanın memleketimizdeki umumî sarfiyatı 
takriben seksen milyon lira tahmin olunmaktadır. 1938 senesinde bunun takriben 18 milyon liralığı 
Sümerbank fabrikalarının, mütebakisi diğer hususî müessesat imalâtile hariçten idhalâttır. 

Yukarıdaki mütaleaımıza nazaran gümrük himayesi makul bir hadde irca edilmek suretile mev-
cud - sanayiin - daima hususî sanayii göz önünde tutarak - inkişafını da göz önünde tutarak bu 
günkü fiatlan yüzde yirmi indireb ildiğimiz takdirde memlekette 16 milyon liralık bir ucuzluk yarat
mış oluruz. Sümerbank bu şeraite derhal intibak edemeyib de bir milyon lira zarar dahi etmiş olsa 
bunu bütçeden ödemek daha çok ehven olur. 16 milyon liralık refah, bütçenin bu fedakârlığını 
başka yollardan kolaylıkla telâfi ettirebilir. 

Ezici hayat pahalılığının Sümerbank sanayiine bu gün temin ettiği sunî rantabilitenin ortadan 
kalkması bile filî murakabenin başlangıcıdır. Hesablı ve makul himaye altında çalışmağa mecbur 
edilecek fabrikalar, tasarruflarını arayıp bulmağa mecburdur. Hele zararı tedkikle mükellef olanlar, 
mücerret omütalealara müstenid izahattan ziyade rakam ve hesab aramağa mecbur olurlar. 

Memlekette sanayi yeni doğmakta iken fazlai istihsal «sürprodüksiyon» kanunu çıkarmak, çocuk 
doğarken ihtiyarlık hastalıkları için tedbir aknağabenzer. En yüksek himaye haddine vasıl olduğumuz 
halde hususî teşebbüsün sanayi işine girmemesi ve hatta girememesi bu kanun yüzündendir. Hususî 
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teşebbüse karşı koyduğumuz engeller Sümerbafrkın sermayesinin tezyidi şeklinde bütçenin külfetini 
arttırmış, Sümerbank sanayii de hayatı pahalılaştırmıştır. 

Geniş kâr, rakabet yoksuzluğu - hususî sanayi de dahil - mevcud sanayii israfa götürmüştür. Ra-
kabeti meydana çıkarmadan, gümrük himayesini makul hadde indirmeden yalnız murakabe kanu
nundan filî ve müessir bir faide beklemek tahakkuku müşkül nikbinlik telâkki olunabilir. 

Buraya* kadar teşrih edilen mülâhazalar ve yapılan mukayeseler, bu meselenin encümen tarafın
dan yapılan tedkikler arasında elde edilen rakamların delâletlerine istinad ediyor. Bu mukayese ve 
bu mülâhazaları haksız gösterecek mukabil rakamlar aramak hususunun da encümen ihmal etmemiş
tir. Ancak, vardan neticeleri haksız gösterecek mukabil rakamlara tesadüf edilememiştir. Bu netice
ler, sanayi teşebbüslerimizin memleket iktisadiyatı üzerinde yaptığı tesirler itibarile bize memnuni
yet vermekten çok uzak olduğunu göstermekle beraber, bizi ümidsizliğe sevkedecek şeyler olmadığını 
da bilhassa kaydetmemiz elzemdir. Cumhuriyet, her bakımdan noksanlarla dolu olan bu memleketi 
Avrupai hayat ve teşkilât seviyesine doğru sevkedebilmek için alelacele, bir çok teşebbüslere girişmek 
mecburiyetinde kalmış olduğundan bu teşebbüslerin derhal müsbet ve feyizli neticeler vermesi kabil 
değildi. Bu güne kadar geçirdiğimiz devri bir tecrübe devri olarak telâkki edib daha esaslı tedkiklere 
istinaden teşebbüslerimize yeni bir istikamet verdiğimiz takdirde gerek Devletin ve gerek halkın şim
diye kadar katlanmış oldukları fedakârlıkların semeresiz kalmayacağı şübhesizdir. 

Ancak, Encümenimizin kanaati o merkezdedir ki teşebbüslerimize verilmesi elzem olan yeni isti
kamet, bu güne kadar olan tecrübelerimizin esaslı bir tahlil ve tedkikten geçirilmesinden sonra tayin 
edilmelidir. 

Bu hususta sanayi ve iktisad işlerimizin muhtelif şubelerinde bihakkın mütehassıs bir heyet tara
fından easlı bir tedkik yapılıb bu tedkiklerin verecekleri neticeye göre hareket eylemek usulü bilhassa 
tavsiyeye lâyiktir. Yarım tedkiklerle verilecek hükümlerin ve bu hükümlere tevfikan alınacak tedbirle
rin bizi yeniden yanlış yollara sevketmesi ihtimali olduğunu da ayrıca kaydetmeği çok lüzumlu gör
mekteyiz. 

Buraya kadar verdiğimiz izahat, beş senelik sanayi plânının hangi şart ve fedakârlıklarla yürütül
müş olduğunu göstermeğe kâfidir. 

Yarım kalan işler zarar hududunu her gün genişleteceğinden bu işlerin bir gün evvel tamamlan-
ması da katği bir zaruret olmuştur. îşte bu maksadı temin kasdile istenilen tahsisat, yerinde görül
müş ve kanun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir; 

Havalesi mucibince diğer encümenlerde müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisad E. Reisi 
Giresun 

t. Sabuncu 

Afyon K. 
îzzet Akosman 

îzmir 

M. M. 
Aydın 

N. Topcoğlu 

Ankara 
M. Eriş 

îzmir 

Kâtib 
izmir 

M. Aldemir 

Ankara 
A. Ulus 

Kastamonu 
Bendi Artman Dr. M. Bengisu M. Celâl Bayar 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Siird 
N. Bekmen 

Edirne 
Fuad Balkan 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Zonguladak 
H. Karabacak 

Erzincan 
S. Başotaç 

îçel 
Dr. M. Berker 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 26 -VI -1939 

Esas No. 1/125 
Karar No. 17 

Yüksek Eeisliğe 

Sümerbank sermayesine 58 milyon lira ilâ
vesine dair Maliye vekilliğince tadilen hazırla
nıp 28 - IV -1939 tarihli icra Vekilleri Heyeti 
kararı ve 8 mayıs 1939 tarih ve 6/2351 sayılı 
Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen 
kanun lâyihası, mucib sebebleri ve Iktısad en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize tev
di edilmiştir. 

Maliye encümeniniz meseleyi lâyık olduğu 
ehemmiyetle tedkik için Iktısad ve Maliye ve
killeri, Sümerbank ve Sanayi umum müdürleri 
hazır bulundukları halde müteaddid toplantılar 
yaptı. 

Bilindiği üzere Hükümetçe kararlaştırılan 
beş yıllık sanayileşme programının tahakkuku 
için 2580 numaralı kanunla Sümerbank serma
yesine 42 milyon lira, ve 3249 sayılı kanunla 
15 milyon lira olmak üzere ceman 57 milyon li
ra ilâve edilmiş bulunmaktadır. Şeker şirketi 
sermayesine iştirak için 3082 sayılı kanunla ay
ni bankaya verilen 3,5 milyon lira bundan ha
riçtir. Şimdi tedkikımıza mevzu teşkil eden ka
nun lâyihası sonradan tevsi ve ilâveler gören 
sanayi programlarının tahakkuku için Sümer
bank sermayesine 58 milyon lira daha ilâvesi
ni istemektedir. 

Encümenimiz, teyidi sermayeyi istilzam eden 
sebeblerin yerinde olup olmadığını araştırmak 
için gerek Hükümet mümessilleri tarafından ve
rilen izahatı, gerek Iktısad encümeni mazbata
sında yapılan mukayese ve ileri sürülen mütale-
aları göz önünde bulundurmuştur. Bu tedkik 
ayni zamanda Sümerbank fabrikalarının ku
rulma, işletme şartlarile maliyet fiatleri üzerin
de, alâkadarlardan alınan rakamlara ve izahla
ra müstenid, bir inceleme fırsatını bize vermiş
tir. Encümenimizce varılan netice ve karar ana 
çizgilerile aşağıya sıralanmıştır: 

Verilen izahata göre sermayenin arttırılmasını 
icab ettiren sebebler arasında başlıca üzerinde du
rulması gerekenler şunlardır: 

1 - ilk plân ve projelere yapılan ilâve ve tev

siler, yeni fabrikalar, 
2 - ilk rakamların tam ve katî keşiflerden zi

yade eksik ve takribi hesablara istinad etmesi, 
3 - Sanayileşme programlarımızın muayyen 

zaman merhaleleri içinde süratle tahakkuk etti
rilmesindeki zaruret ve fabrikalarımızın kuruluş 
safhasında göz önünde tutulmak icab eden millî 
ve umumî bazı mülâhazalar, 

Nihayet maliyet fiatlanna müessir olan bazı 
malî ve teknik güçlükler de ayrıca nazarı itibare 
alınmak lâzımgelir. 

Yukarıdaki sebebleri birer birer gözden geçi
relim : 

A - Birinci beş yıllık sanayi programına da
hil teşebbüslerden hemen hepsi tatbikatta istiha
lelere uğramıştır. Kurulacak müesseselerin is
tihsal kudretlerini bazan bir misli arttıracak su
rette inşa ve tesis hacimlerinin geniş tutulması 
hiç şüphesiz bazı nisbetler dahilinde bu maksada 
tahsisi düşünülen sermaye ile yapılan hakikî 
masraflar arasında bir fark vücude getirecektir. 
Bu tadil ilâvelerin nelerden ibaret olduğu Ikti-
sad encümeni mazbatasında müfredatile sayıldı
ğından bunları burada tekrara lüzum gömüyo
ruz. Mühim olan bu nevi tevsilerin yerinde olup 
olmadığıdır. 

Bu bakımdan iki noktanın tebarüzünde fay
da vardır: 

1 — ilk inşa ve tesis sırasında, ileride yapı
lacak tevsiler için pay bırakmak bu tevsilerin 
çok ucuza 'mal edilebilmesi, hattâ yeni bir fabri
ka kurmak külfetlerinin önceden bertaraf edil
mesi demek olacağından, haddi zatinde, doğru 
ve yerinde bir ihtiyatkârlıktır. Ancak bunun is
tilzam ettiği fazla masrafları geleceğe yapılmış 
bir avans telâkki etmek ve fabrikanın tam veri-
mile bir an evvel işleyebilmesini temin etmek 
geniş projelerimizin yükünü müstehlike bindir
memek için zaruridir. 

2 — istihsal kudreti - ilk projelere nisbeten -
arttırılmak istenen fabrikalardan memleket eko
nomisi için halde ve istikbalde beklenen fayda-
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lann iyi İıesab edilmiş olması lâzımdır. Ma
mulleri yurdda döviz bırakacak olan ve gerek ik
tisadî bütünlüğümüz için, gerek günden güne ar
tan istihlâki karşılamak için inkişafından fayda 
muhakkak bulunan sanayi tesisleri mevzubahs 
olduğuna göre beş yıllık programın tatbikatında 
tevsilere gidilmiş olmasını yerinde buluyoruz. 

Nasıl ki demir, mensucat, kâğıd gibi madde
lerin son bir kaç yıl içindeki idhalât ve imalât 
yekûnlarının mukayesesi de bu kanaati teyid 
edecek mahiyettedir. 

Filhakika demir ve çelik idhalâti: 
1934 de 138 bin tondan, 
1938 de 210 bin tona çıkmıştır. 
Pamuklu imalât ve idhaiâtının yıllık yekûnu 
1934 de 27 160 tondan, 
1938 de 36 097 tona. 
Kâğıd ve mamulâtı idhal ve imali ise ayni 

yıllarda 24 509 tondan 37 817 tona yükselmiştir. 
Ayni mülâhazalar Sümerbanka beş yıllık 

plân dışında munzam vazife olarak havale edilen 
ve Iktisad encümeni mazbatasında sayılan yeni 
teşebbüsler için de varid görülmüştür.. 

B - ilk rakamların takribi hesablara dayan
dığına gelince : 

Gerek 1933 sonlarında beş yıllık programa 
dair Iktisad vekilliğinden Başvekâlete gönderi
len raporlar (ki bu isim altında Ekonomi bakan
lığı neşriyatının ilk numarası olarak kitab halin
de çıkmıştır), Gerek karabük fabrikaları hak
kında H. A. Brassert kumpanyasile yapılan mu
kavele ve anlaşmalar (1939 da ingilizce ve türkçe 
basılmıştır) keşifnamelerin takribi hesablara gö
re ve bazan da (Karabükte olduğu gibi) sadece 
inşa ve tesisi düşünülerek işletme sermayesi 
hiç hesab katılmaksızın hazırlandığını göster
mektedir. 

Misal olarak Karabük keşifnamesinde 458 bin 
lira tahmin edilen malzeme ve makinelerin nakli 
masraflarının bir milyon iki yüz on dokuz bin li
ra fazlaya çıktığını, çimento ve kereste fiatların-
daki yükselişten dolayı inşaatın iki milyonu mü
tecaviz bir fazlaya sebebiyet verdiği zikroluna-
bilir. Şimdi istenen 58 milyon sermayeden 14 
milyon kadarı esas projede derpiş edilmemiş 
olan Karabük ihtiyaçları içindir. Bu mikdar ara
sında 5 milyon mütedavil sermaye, 4 milyon şe
hir inşasına, 2 milyon kadarı bir buçuk veya üç 
sene müddetle işletme mesuliyetini alacak mü
tehassıs ingiliz mühendis ve mütehassısları üc

retlerine, 1 milyon dokuz yüz bin lirası dünya 
vaziyeti dolayısile getirilmesinde zaruret görü
len yedek parçaların alınmasına (nakliye güm
rük dahil) tahsis olunacaktır. Bu munzam ih
tiyaçlar hariç, Karabükün tesis masraflarında 
ancak 3 milyonluk bir depasman olduğu 31-X1I-
1938 tarihinde Sümerbankça vaki sarfiyat ile 
girişilmiş taahhüdatın ileride icab ettireceği te-
diyat yekûnu ceman 28 milyon liraya varacağı 
beyan edilmektedir. Bilindiği üzere 2580 ve 
3429 sayılı kanunlarla bu işe verilen sermaye 25 
milyon liradır. Yer intihabı ve mukaveleye müs-
tenid mecburiyetlerin de Karabük hesablarında 
tesiri düşünülmelidir. 

Bundan başka A. bendinde bahsi geçen ilâve 
ve tevsilerin işletme sermayesi olarak önceden der
piş edilen mikdarları da arttırdığı ifade olunuyor. 
Dört mensucat fabrikasının mütedavil sermaye
lerinde yapılmış olan tezyid nisbetleri de bu za
rureti göstermektedir. 

Filhakika Bakırköy, Kayseri, Ereğli ve Nazilli 
fabrikalarının işletme sermayelerini ilk keşiflere 
nisbetle 2 milyon 400 bin lira arttırmak lâzım 
gelmiştir. 

Esasen yukarıda zikri geçen beş yıllık plân 
raporlarında (geçecek beş sene zarfında cihan 
fiatlanndaki tahavvüller veya sair sebeblerle te
sisatın hakikî baliğleri ile ilk tahminler arasında 
fark tahaddüs edecek olursa bunun Sümerbank 
tarafından telâfisi icab edecektir) deniliyor. (Sa-
hife -45) bu mülâhaza ayni raporda, Rus kredi
sinden 10 milyona çıkacağı tahmin edilen mensu
cat sanayii hariç ve demir sanayii için 10 milyon 
dahil olmak üzere beş yıllık plânın tamamı için 
istenen 32 buçuk milyon lira vesilesile tasrih edil
mektedir. Karabük mukavelesinde de katiyet 
sadece 15 nci maddedeki ingiliz malzemesi bede
line inhisar etmiş ve fabrikaların tesisine dair 
mahallî sarfiyat ile Türk işçiliğine aid masarif bu
rada edinilen malûmata istinaden (ancak bir tah
min olarak) ileri sürülmüştür. (23 teşrinievvel 
1936 tarihli teklif name, madde 2, sayfa 85) 

Bu münasebetle Encümenimizde bir suale ce-
vab veren Iktisad vekili ilk keşiflerle tesislerin ha
kikî baliği arasındaki farkları zarurî telâkki et
mek lâzım geldiğini söylemiş ve misal olarak 
Çatalağızı limanı için 11 milyon 750 bin lira 
düşünülmüş ve ikinci dört senelik plân o yolda 

kaydedilmiş olduğu halde tedkik edenlerin 18 mil
yona çıkacağına dair ifadelerini nakletmiştir. 
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C - Sanayileşme progaramlanmızın muayyen 

zaman merhaleleri içinde süratle başarılması da 
sanayi tesislerimizin pahalıya mal olmasında az 
çok âmil olmuştur. Meselâ, Kayseri fabrikası gi
bi büyük bir eserin 14 ay gibi kısa bir zaman
da kurulması icab etmiştir. 

Teknik ve malî keyfiyet bakımından bu iş
lerde acemi ve yeni olan memleketimizi, biran 
evvel, ham madde yetiştirici ve ecnebi mamu-
lâtına pazar olmaktan çıkarmak zarureti muva
cehesinde idik. Bir yandan sanayi dünyasının 
umumî temayülleri, diğer yandan iktisadî buh
ran içinde tediye muvazenesini düzeltip türk 
parasının istikrarını korumak ve kıymetten dü
şen ham maddelerimize emin ve devamlı bir 
mahreç yaratmak ihtiyacıdır ki süratle ve Dev
letin müdahalesile memleketi kendisine elzem 
bir sanayi cihazına malik kılmağı her ne pa
hasına olursa olsun bize emretmiştir. Beş yıl
lık plânın mucib sebebleri kimsenin itirazı dü-
şünemiyeceği bu iktisadî, siyasî ve hayatî za
ruretlerin sarih bir izahından ibaret bulundu
ğuna encümenimiz kanidir. 

Bu neviden millî mülâhazalar bilhassa fab
rika yerlerinin tayininde, kurulacak müessese
lerin ham madde, muharrik kuvvet, nakil va
sıtaları, işçi bulmak gibi ekonomik ve teknik 
şartların kısmen ihmaline müessir olmuş sayı
labilir. Bu yüzden maliyet fiatlerinin dahi 
- inşa ve tesis işleri gibi - pahalılaşacağı şüphe
sizdir. 

Fakat buna mukabil yeni sanayileşmenin ni
metlerinden hücra memleket köşelerini de fay
dalandırmak, ziraat hayatımıza yeni kazanç kay
nakları yaratmak ve köylümüzün satın alma 
ve istihlâk kudretlerini arttırmak, nihayet ke
sif sanayiin bazı memleketlerde gördüğümüz 
sosyal mahzurlarından millî bünyemizi koru
mak gibi müsbet faydalara teveccüh edildiği de 
muhakkaktır. Bir misal : 

Sümerbank fabrikalarının 1937 yılında iç 
piyasadan satın aldığı yerli ham maddelerin be
deli 7 milyon lira, işçi ücreti ve maaş olarak öde
diği 4 milyon liradır. 

Kâğıd ve icabında dumansız barut imaline 
de yarayan sellüloz ve demir sanayii gibi mevzu
lar da millî müdafaa kaygılarının göz önünde tu
tulduğu anlaşılmıştır. Ham maddesi henüz mem

lekette yetişmemekle beraber teessüsleri halinde 
ibtidaî maddelerinin yetiştirilmesi mümkün olan 

sanayi (merinosculuğu teşvik için) 2262 sayılı 
kanunun ikinci maddesinde derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yukarıda izah edilen teknik şartlar (işçi yok
luğu hariç) yanında maliyet fiatları üzerinde 
ağır basan diğer bazı âmilleri de mütalea et
mek faydasız olmayacaktır. Bunlar başlıca fi
nansman şartlarına ve Sümerbank evlerinin iş
letme tarzına taallûk etmektedir. 

1 — Beş yıllık plân için 3580 ve 3249 sayılı 
kanunlarla sermaye olarak tahsis edilen 57 mil
yon liranm maliyece sureti temini Sümerbanka 
nazaran, aşağıdadır : 

Lira 

3 234 937 
401 505 

16 305 768 

3 170 690 
3 016 593 

100 000 

17 331 248 
8 800 000 

52 360 741 
4 639 259 

57 000 000 

1934 - 1937 sermaye faizi 
1934 kârından ilâve 
1934 - 1939 senelerinde Hazinenin 
nakden tevdiatı sermayeye mah
suben 
Kayseri makineleri Rus kredisi 
Nazilli makinelerinin Rus kredisi 
Rus kredisinden istimal edilebile
cek azamî mikdar 
Karabük Hazine bonolarından 
Maliyenin avali ile iskonto ettiri
len bonolar 

Daha temini mümkün olan 

Görülüyor ki maliyemiz gerek 2580 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesi uyarınca gerek 3249 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesile demir sanayii için 20 
milyon liraya kadar bono ihracı salâhiyetini kul
lanarak ve nihayet 2262 sayılı Sümerbank kanu
nunun 14 ncü maddesinde kâr üzerinden tefriki 
lâzım % 6 sermaye faizini bankaya bırakarak 
kendisine düşeni yapmıştır. Bunların mühim bir 
kısmı müteakib senelerde tediyesi Hazince deruh-
de edilmiş makine ve tesisat kredilerine müte
allik olmasına nazaran beş yıllık plân için tesise 
ve işletmeğe tahsisi gereken paraların banka eline 
geçmesi işin sürati ve hacmi ile mütenasib olma
dığı beyan edilmektedir, imkânlarla ihtiyaçlar 
arasındaki farkın millî kredi piyasasından kısa 
vadeli ve vasatî % 7,5 gibi ehemmiyetli bir faizle 
tedarik olunabilen paralarla karşılandığı anlaşıl-
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maktadır. 1938 de muhtelif bankalara verilen 
faiz yekûnu bir milyon yüz yetmiş iki bin liradır. 
Sanayie yatırılan paraların az faizli ve uzun va
deli kredilerle temini başka memleketlerde bilhas
sa dikkat edilen hususlardır, ilk fırsatta bir kon-
versiyon yapılarak bu maksadın elde edilmesi te
menniye değer. 

2 — Sümerbankm 3460 sayılı kanun uyarın
ca fabrikalarını hususî hukuk hükümlerine göre 
idare olunan malî ve idarî muhtariyete malik 
ve mesuliyetleri sermayelerile mahdud ticarî mü
esseseler haline iğraf etmesi lâzımdır. Bu karek-
teri iktisab etmiş sayılabilecekleri ifade olunmak
la beraber Encümenimiz bu muhtariyetin filî bir 
mahiyet almasında ve Sümerbankm kurucu, fi-
nans edici, rehber ve kontrolcu vasıflarına uygun 
teşkilât ile kendisini teçhiz edib fabrikalardan her 
birini kendi ihtiyaçlarını temin ve piyasa zaruret

lerini takib için merkeze danışmaktan müstağni bir 
vaziyete mazhar etmesinde büyük fayda olduğuna 
kanidir. 

3 — Maliyet fiatlarmrn yüksekliğinde yetiş
miş işçi bulunmasının ve işçilerin az çok mevsim-
ci oluşlarının da rolü söylenmiştir. 

Encümenimiz, bilfarz Kayseri fabrikasının 30 
milyon metre yerine senede 18 milyon metre is-
tihsalâtta bulunmasını, az mikdarda mamul hac-

Sümerbank sermayesine 58 000 000 lira ilâ
vesine dair olup Başvekâletin 8 - V - 1939 tarih 
ve 6/2351 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası îktisad ve Maliye encümen
leri mazbatalarile birlikte encümenimize havale 
Duyurulmakla lâyiha ve mucib sebebleri Îktisad 
ve Maliye vekilleri huzurlarile tedkik ve müza
kere edildi. 

Encümenimiz mezkûr lâyiha ile taleb edilen 
tahsisatın mahiyetleri itibarile muhtelif mevzu
lara ayrıldığını görerek bunların her birinin 
ayrı ayrı mütaleasile ihtiyacın tesbit edilmesi-

mine ağır amortisman isabet edeceğinden, izale
si lâzım bir anormal vaziyet addetmektedir. Ma
liyet fiatlarımn tedkikinden umumî masrafların 
da yüksekliği dikkati celbetmiştir. 

Bu mülâhaza ve temennilerle beraber encü
menimiz kanun lâyihasını Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabule karar vermiştir. 

Bu mazbata muharriri istenen 58 milyon li
ranın sermaye halinde değil avans veya ikraz 
olarak verilmesinin daha doğru olacağı mütalea-
sında bulunmuş, hattâ kabilse hakikaten amorti 
edilmek lâzım gelen mikdarlarla bu neviden ol-
mıyan mikdarların tefriki, müstehlik lehine alın
mak icab eden tedbirlerden olduğunu ileri sür
müştür. Hükümet bu fikri tedkike lâyık bul
makla beraber halen buna imkân olmadığı ceva
bını vermiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi N. M. M. Kâtib 
istanbul Rize Rize 

A. Bayındır K. Kamu K. Kamu 

Bursa Erzurum 
Dr. G. Kahraman Münir H. Göle 

İzmir Kırklareli Van 
Kâmil Dursun Hamdi Kuleli İbrahim Arvas 

ni zarurî bulmuş ve mesaisini bu noktalar üze
rinde teksif etmiştir. 

Mevzubahs tahsisatın taallûk ettiği mevzular 
şu suretle tedkik edilmiştir: 

A) ilk beş senelik sanayi programı ile kuru
lacak olan sanayi için Hükümet tarafından tes
bit edilen sarfiyat tahminatı ve bu fabrikaların 
kuruluş ve tahakkukunda sarf ve taahhüd edilen 
hakikî mikdarlar ve tahminat ile tahakkukat ara
sındaki farklar (A. bendindeki tablonun müfre
datı (1) numaralı cedveldedir). 

B) Tahsisat depasmanlan, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 5 - VII - 1939 
Mazbata No. 99 
Esas No. 1/125 

Yüksek Reisliğe 
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C) ilk beş senelik sanayi programını dahilen bit edilen son vaziyet, 

o programa ilâve edilen mevzular: 
D) Karabük ihtiyaçları, 
E) Mütedavil sermaye meselesi, 
P) Depasmanlar, Karabük ihtiyaçları, sana

yi programına ilâve edilen işler ve mütedavil 

H) Encümenimiz tarafından kanun lâyiha
sında yapılan tadiller ve mucib sebebleri, 

Bu mevzuları sırasile arzederiz • 
A) îlk beş senelik sanayi programına dahil 

sermaye ihtiyaçlarına göre encümenimizce tes- mevzulardaki tahmin, tahakkuk ve farklar: 

1) Birinci beş senelik sanayi programına göre 
mukayese 

2) Karabük demir sanayiinden alınan netice 
3) Malatya fabrikasına iştirak 

Beş senelik sanayi programının tahminatı ile. 
tatbikat netayici arasındaki farklar üzerinde lâyik 
olduğu kadar incelemiş ve kendisine Hükümetin 
yaptırdığı ilk tahminlerin esaslı ve mufassal bir 
etüde istinad etmediği, bunun da sanayileşme ha
reketinin müstacelen başlanması ve bu yolda alı
nan kararların bir an evvel filî sahaya' intikali 
zaruretile yalnız muayyen bazı esaslara dayanıla
rak sadece fabrika binaları ve makine tesisatı gi
bi hususlar nazarı itibare alınmak suretile yedek 
santraller, nakliye ücretleri, iltisak hakları, iske
leler ve fabrikalar dahilindeki yollar, nakil tesi
satı ve amele evleri gibi tefrik kabul etmez, diğer 
işlerin tahmin harici bırakılmasından ileri geldi
ği ifade edilmiştir. 

Encümenimiz millî sanayiimizin kuruluş hare
ketlerinde elde edilen neticeleri memnuniyetle 
yadetmekle beraber ilk tahminlerle hakikî mik-
darlar arasında bulmuş olduğu şayanı dikkat 
farkları da tebarüz ettirmeği bir vazife bilir. Bu 
itibarla ilk tecrübe devirlerinde zarurî olarak 
telâkki edilebilecek bu gibi mühim hata farkları
nın istikbalde tekerrür etmemesini ve sanayi ku
ruluş hareketlerinde daha esaslı bir insicamın 

Tahakkuk 

38 986 983 [1] 
27 886 214 
1 666 000 

68 539 197 

Tahmin 

19 410 000 
25 000 000 

811 000 [2] 

45 221 000 

Fark 

19 576 983 
2 886 214 

855 000 

23 318 197 

tahakkukunu ve îktısad vekâleti ile banka ara
sında şifahî olarak devam ettiğine yakın hâsıl 
ettiği münasebetlerin resmî şekillerde mütaamel 
esaslara rabtı hususunun teminini temenni eder. 

B) Tahsisat depasmanları : 
2580 numaralı kanunla verilen 
salâhiyet ' 42 000 000 
3249 numaralı kanunla verilen 
salâhiyet 15 000 000 

57 000 000 
Tahakkuk eden sarfiyat ve taah-
hüdler 68 539 197 
Şimdiye kadar yapılan tahak
kuk ve sarfiyata göre depasman 
vaziyeti 11 539 197 

68 539 197 
İlk beş senelik programın tahakkuk ettirilme

si için 2580 numaralı kanunla verilen 42 000 000 
liralık ve 3249 numaralı kanunla verilen 15 mil
yon liralık tahsisat yekûnu olan 57 000 000 li
raya mukabil Sümerbank 68 539 197 liralık sar
fiyat yapmış ve taahhüdata girişmiştir. Buna 

[1] Bu rakamların mukayeseleri, bünyelerinde evvelce hesaba dahil edilmiş olan işletme ser
mayeleri hariç tutularak yapılmıştır. Bundan başka ilk beş senelik programda dahil olub da 
inşa edilmemiş fabrikalar da hariç tutulmuştur. 

[2] Raporda 2 433 000 lira olarak tahmin edilen bu fabrikanın inşaatı üç millî bankanın işti-
rakile vücude getirilmiş ve Sümerbank üçte bir hisseye sahib bulunmuş olmak itibarile mukaye
se ona göre yapılmıştır, 
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nazaran ilk beş senelik sanayi programının tatbiki 
sahasında kanun bakımından 11 539 197 liralık 
bir tahsisat tecavüzü husule gelmektedir. 

Bundan başka ilk beş senelik sanayi proğra- ' 
mına dahil olımyan Sivas çimento fabrikası, 
ikinci îzmit kâğıd fabrikası ve Sapanca su tesi
satı için sarf ve taahhüd edilen 6 763 276 lira 
daha vardır. 

Yukarıda zikri geçen 11 539 197 liralık de-
pasman ile birinci beş senelik sanayi programına 
ilâveten yapılmış olan işler dolayısile sarf ve 
taahhüd edilen 6 763 276 lira ki ceman 18 302 473 
liranın Hükümet tarafından istenilen tahsisata 
dahil bulunduğu anlaşılmıştır. Encümenimiz; 
kanunlarla verilen salâhiyetler fevkinde çok 
faydalı ve lüzumlu işlerin dahi kanunî mezuni
yetler istihsalinden sonra yapılmasını ayni za
manda riayeti lüzumlu bir malî prensip olmak 
noktasından da zarurî görmekle beraber memle
ket hayatmda siyasî ve iktisadî bakımlardan 
vücude getirilen ve tesisleri bütçeye mühim mas
raflar tahmil eden müesseselerin faaliyetlerini 
sekteye uğratmamak için bu tahsisatın verilme
sini yerinde görmüştür. 

ö) îlk beş senelik sanayi programını tadilen 
o programa ilâve edilen mevzular: 

Bakırköy bez fabrikasmm ikinci 
tevsii 1 700 000 

Ateş tuğlası fabrikası 1 050 000 
Kendir ihzar fabrikası 700 000 

3 450 000 
Yukarıda yazılı mevzulardan Bakırköy bez 

fabrikasının ikinci tevsiini, ateş tuğlası fabri
kasının kurulmasını ve kendir ihzar fabrikasının 
yapılmasını ve bunlarm istilzam ettiği 3 450 000 
liralık tahsisatın kabulünün, Encümenimiz yap
tığı tedkikat neticesinde muvafık olacağı kana
atine varmıştır. 

D)Karabük ihtiyaçları: 
Hükümetin 58 milyon liralık tahsisat teklifinde 

Karabük demir ve çelik fabrikalarının müstakbel 
ihtiyaçları için istediği tahsisat 9 058 576 liradır. 
Encümen, tedkikatı neticesinde îktısad vekili ile 
de mutabık kalarak, işlerin itmamı bakımından 
da bir arızaya meydan vermemek şartile, bu mik-
darı 6 913 000 liraya tenzil etmiştir. 

Bu tahsisatın mühim bir kısmını Karabükte 
tesis edilecek şehir evleri ve bazı içtimaî .tesisler 
karşılığı teşkil etmektedir. Kurulmakta olan bu 

mühim sanayi merkezimizde içtimaî ve shhî şart
lan cami bir kasabaya lüzum olduğu meydanda
dır. İnşa edilecek bu binalar meyanmda amele 
ve memur evlerinden başka mekteb, halkevi, 
postane, belediye binası ve hastane gibi tesisler 
de dahildir. 

E) Mütedavil sermaye : 
Muhtelif yeni fabrikalara ya

tırılan 6 888 559.53 
Hali tesisteki fabrikalara ya

tırılması icab eden 8 300 000 

15 188 559.53 
îlk beş senelik sanayiin tesisine müteallik 

2580 numaralı kanunda bu tesislerin vücude ge
tirilmeleri için tahsis edilen sermayelerde yalnız 
tesis ve inşa masrafları düşünüldüğünden işletme 
sermayeleri hiç hesaba katılmamıştır. Bu itibarla 
Encümen yaptığı tedkiklerde muhtelif yeni fab
rikalara yatırılan işletme sermayelerinin 
6 888 559 lira olduğunu tesbit etmiş ve hali te
sisteki fabrikalara da yatırılması icab eden işlet
me sermayeleri mikdarını 8 300 000 lira ki ce
man 15 188 559.53 lira olarak kabul etmiştir. 

Sümerbankın ilk hesablarmda 1 881 000 lira
lık ayrıca tahsisatı icabettiren yedek parçalan 
Encümen işletme mevzuu ile alâkadar telâkki 
ettiğinden, hali tesisteki fabrikalara verilecek 
işletme sermayesi olarak evvelce gösterilen 
7 300 000 liraya 1 000 000 lira daha ilâve ede
rek işletme sermayesi yekûnunu 8 300 000 lira
ya çıkarmış ve bu suretle 8S1 000 liralıık bir 
tasarruf elde edilmiştir. 

F) Depasnıanlar, Karabük ihtiyaçları, sanayi' 
programına ilâve edilen işler, ve mütedavil ser
maye ihtiyaçlarına göre encümenimizee teshil edi
len son vaziyet: 
Depasnıanlar 11 539 197 
Proğra'ma ilâveten yaprhan işler 
için fi 763 276 
Karabükün ihtiyaçları 6 913 000 
Birincci programa ilâveten yapı
lacak işler 3 450 000 
Mütedavil sermaye 15 188 5i)9 

43 854 032 

Birinci beş senelik pilânla1 ilâvelerinin tatbik 
ve ikmali ve Sümerbanka tevdi edilen işlerin ya
pılması için encümenimizin elde ettiği netice yu
karıdaki rakamlarla ifade edilmiştir ki bu 'gün 
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Sümerbankm bu işleri başarması için kendisine 
yeniden 'verilmesi ieab eden tahsisat mikdarı 
ceman 43 854 032 lira tutmaktadır. Ancak bu 
mikdardan .15 188 559 lira mütedavil sermaye 
karşılığının 2262 numaralı kanunun 5 nci mad-
desile verilen salâhiyet dahilinde temin edilmesi 
encümenimizce muvafık görüldüğünden bu mik
dar; tahsisat yekûnundan tenzil edilmiştir. Bun
dan başka yine mezkûr kanunun dördüncü mad-
desile bankaya tahsis edilib henüz Hazince tedi
ye edilmediği anlaşılan 8 283 834 liranın da Ma
liyece bankaya tediye edilmek suretile bu mevzua 
karşılık tutulması muvafık görüldüğünden yuka-
rıki yekûndan tenzil edilmek suretile Sümerban
km yeniden sermayesine ilâve edilmesi lâzımge-
len tahsisat yekûnu 20 375 639.27 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Bu tebdillerden sonra sermaye tezyidi sure
tile ihtiyacın karşılanması için verilmesi icab 
eden tahsisatın 20 365 473 liradan ibaret oldu
ğu görülmüştür. 

2262 numaralı kanunla Sümerbank için kabul 
edilen itibarî sermaye 20 000 000 olub 2380, 3082 
ve 3249 numaralı kanunlarla yapılan ilâvelerle 
bu itibarî sermaye 80 500 000 liraya çıkarılmış
tır. 

Bu lâyiha ile Encümenimiz Sümerbank ser
mayesine 19 500 000 lira daha ilâve suretile ban
kanın umumî sermayesinin 100 000 000 liraya çı
karmağı muvafık görmüştür. Bu suretle tezyid 
edilen 19 500 000 lira sermaye ile yukarıda tes
bit edilen 20 365 473 liralık ihtiyaç arasındaki 
farkın ise, lâyihanın ikinci maddesinde tesis edi
len fevkalâde ihtiyat sermayesile karşılanarak ih
tiyacın tatmin edileceği Encümenimizce derpiş 
edilmiştir. 

H) Encümenimiz tarafından kanun lâyihasın
da yapılan tadiller ve mucib sebebleri : 

1) Hükümetten gelen lâyihanın birinci mad
desinde Sümerbankm sermayesine ilâve edilmek 
istenilen mikdar 58 000 000 liradır. Encümenimiz 
bu mikdarı 19 500 000 lira olarak tesbit ve ka
bul etmiştir. 

Hükümetin istediği 58 000 000 liradan 
8 000 000 lirası Vekiller Heyeti kararile mo
tor fabrikasınm Millî Müdafaa vekâletince ku
rulması tensib edildiğinden tenzil edilmiştir. 
6 145 968 lira da encümen tarafından hesab-
lar üzerinde yapılan ve yukarıda izah edilen 
sebebler dolayisile tasarruf edilmiştir. Yine bu 

mikdardan 15 188 559 lirası mütedavil sermaye 
olub 2262 numaralı kanunun 5 nci maddesine 
göre temin edilmesi muvafık görüldüğünden bu 
mikdar dahi tenzil edilmiştir. Yukarıda izah 
edildiği veçhile ilk 20 000 000 liralık itibarî ser
mayenin henüz tediye edilmeyen 8 289 834 lirası 
Maliyece temin edilmek suretile ihtiyaçların bu
na tekabül eden kısmı karşılanacağından bu mik-
darm da1 taleb edilen sermaye tezyidi mikdarm-
dan tenzili muvafık görülmüştür. 

Bu suretle bakiye ihtiyaç mikdarı 20 375 639 
lira olarak tesbit edilmiş ve bunun 19 500 000 
lirasının sermaye tezyidi suretile temini ve ara
sındaki 875 639 lira farkın da yukarıda izah 
edildiği gibi lâyihanın ikinci maddesile temin 
edilmesi muvafık görülerek madde ona göre yazıl
mıştır. 

II) Hükümet lâyihasının ikinci maddesi 
Sümerbankm taahhüd salâhiyetini birinci mad
deye atfetmektedir. Encümenimiz birinci madde
yi yukarıda arzedilen mucib sebeblerle değiştir
miş olduğundan bu maddenin yazılış şeklini de 
değiştirmiş ve taahhüd mikdarını ilâve ettiği ye
ni sermaye ile ilk sermayeden istimal edilmemiş 
olan ve yukarıda birinci madde ile sanayi prog
ramlarına tahsis olunan mikdarrn yekûnu dahi
linde kalmak üzere tesbit etmiştir. 

Bundan başka sanayi kuruluş işlerimizde 
herhangi bir mecburiyet karşısında bir tahsisat 
tecavüzü meydana gelmemek için Hükümete kâr
ların bir kısmından fevkalâde ihtiyat sermayesi 
tesisine ve ayni zamanda bir taahhüd marjının 
kaTşılanmasma da imkân verilmiş ve maddeye 
bunun için bir hüküm ilâve edilmiştir. 

III) Hükümet lâyihasının üçüncü maddesin
de 2262 numaralı kanunun beşinci maddesinde 
yazılı salâhiyetin bir misli tezyid edilmesi teklif 
edilmiştir. Encümenimiz bu salâhiyeti sermaye 
ile takyid etmeği muvafık gördüğünden bu mik
darı banka sermayesinin yüzde ellisini geçme
mek üzere tesbit etmiş ve maddeyi ona göre 
yeniden yazmıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâ
yihası müstacelen müzakere edilmek dileğile 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
İsparta Kayseri Kütahya 

Mükerrem Unsal F. Baysal A. Tiridoğlu 
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Kâtib 
istanbul Bolu Diyarbakır 

F. öymen Dr. Zihni Ülgen R. Bekit 
Elâzığ Gümüşane istanbul 

M. F. Altay D. Sakarya G. B. Göker 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 
T. Coşkun S, Serim Ş. ödül 

Konya Kocaeli Malatya 
R. Türel A. S. Akbaytuğan M. Öker 

Maraş Mardin Ordu 
M. Bozdoğan R. Erten H. Yalman 

Yozgad Yozgad Trabzon 
A. Sungur Sırrı îçöz Sırrı Day 
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[1] NUMARALI CEDVEL 

Birinci beş senelik sanayi programı mucibince vaki sarfiyat ile plândaki tahsisatın 

•* 
? 

"Bakırköy 
Kayseri 
Nazilli 
Ereğli 
Merinos 
Birinci kâğıd 
Gemlik 
Sellüloz 
Hamızı kibrit 
ve süperfosfat 
Klor 

Malatya 
Talebe J. 

Tahakkuk eden 
Bina ve aı 

310 739 
2 150 763 
1 896 076 
1 274 892 
2 058 456 
1 276 112 
895 688 
884 513 

900 000 
600 000 

12 247 242 

*sa 

94 
20 
19 
44 
17 
17 
82 
53 

00 
00 

46 
(İştirak hissesi) 

Makine ve te 

830 019 
6 316 500 
5 477 425 
2 886 740 
2 531 234 
2 928 547 
1 568 276 
1 483 555 

1 260 813 
1 456 628 

26 739 741 

(tahsisatı 500 000 liradır) 

sisat 

51 
59 
68 
77 
61 
03 
70 
48 

00 
00 

37 

Sarfiyat 
yekûnu 

1 140 759 
8 467 263 
7 373 501 
4 161 633 
4 589 690 
4 204 659 
2 463 965 
2 368 096 

2 160 813 
2 056 628 

38 986 983 
1 666 000 
591 959 

45 
79 
87 
21 
78 
20 
.52 
01 

00 
00 

83 
00 
oo 

Plândaki 
Bina ve 
ars& 

325 000 
1 172 000 
1 048 000 
1 030 000 
300 000 

1 250 000 
110 000 
225 000 

170 000 
350 000 

5 980 000 

Makine ve 
tesisat 

625 000 
2 970 000 
2 320 000 
2 755 000 
550 000 

1 800 000 
250 000 
700 000 

600 000 
860 000 

13 430 000 

P 
yek 

9 
4 14 
3 3 
3 7 
8 

3 05 
3 
92 

77 
1 2 

19 41 

41 244 942 83 



fîÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Sümerbank sermayesine 58 müyon lira ilâvesine 
dai/r kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2580, 3082 ve 3249 sayılı ka
nunlarla Sümerbanka verilen sermayeye, esasları 
îcra Vekilleri Heyetince tesbit olunan sanayi 
programlarının tahakkuku için, 58 000 000 elli 
sekiz milyon lira daha ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Sümerbank bu kanun ile ilâve 
edilen sermaye mikdannı geçmemek üzere taah
hüde girişmeğe mezundur. Bu sermaye 2580 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesindeki esas dahi
linde temin olunur. 

MADDE 3 — 2262 numaralı kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı salâhiyet haddi iki misline 
çıkarılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve îktısad vekilleri memurdur. 

28 - IV -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F. May N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. ve G. î. V. V. 

Yücel A. F. Gebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. E. Alatas Muhlis Erkmen 
Mu. Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya C. Ercin 

....>.. 

ı r ı f ı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞt 

Sümerbank sermayesine 19 500 000 lira ilâve
sine ve 2262 sayılı kanunda bazı değişiklik ya

pılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2262, 2580, 3082 ve 3249 sayılı 
kanunlarla Sümerbanka verilen sermayeye 
19 500 000 lira daha ilâve edilmiştir. 

Bu sermaye 2580 sayılı kanunun üçüncü 
maddesindeki esaslar dahilinde temin olunur. 

MADDE 2 — Esasları îcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunan sanayi programlarının ta
hakkuku için Sümerbanka verilmiş olan taah-
hüd salâhiyeti 28 666 000 lira tezyid edilmiş
tir. Şu kadar ki îcra Vekilleri Heyetinin tasvi-
bile banka, muhassas sermayesinin yüzde beşi
ne kadar munzam taahhüdlere girişebilir. Bu 
takdirde buna tekabül eden mikdara baliğ olun
caya kadar kârlarından yansı fevkalâde ihtiyat 
sermaye olarak bankaya bırakılır. 

MADDE 3 — 2262 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde yazılı 20 000 000 liralık had ban
kanın tahsis edilmiş sermayesinin yarısı olarak 
tadil edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve îktısad vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: 201 
Hatay halkının askerlik işlerine Hatayda vilâyet kurulma
sına, Hatay vilâyetinde adlî kanunların tatbik şekline ve 
ilâmların infaz tarzına ve İskenderon limanının bütün tesi
sat ve vesaiti ile birlikte Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğüne devrine dair kanun lâyihaları ye Muvakkat 

encümen mazbataları (1/206) 

29 - VI - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay halkının askerlik işlerine, Hatayda vilâyet kurulmasına, Hatay vilâyetinde adlî kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infaz tarzına ve îskenderon limanının bütün tesisat ve vesaiti ile bir
likte Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne devrine dair hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 29 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan dört kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
: Dr. R. Saydam 

HATAY HALKININ ASKERLİK İŞLERİNE DAİR KANUN LÂYİHASI 

Esbabı mucibe 

1 — Askerlik kanununun 2 nei maddesine göre yabancı memleketlerden Türkiyeye gelenlerden 22 
yaşını bitirmiş olanlar ihtiyata alınmaktadır. Hatay halkı da Türkiyeye yeni iltihak etmiş oldukla
rından bunlarm da buna göre muamele görmeleri için şimdi 23 yaşında bulunan 332 doğumlularla 
daha evvelki doğumlular ihtiyata alınmıştır. 333, 334, 335 doğumluların yoklamaları 1940 senesi yok
lama zamanlarında yapılacak ve yaşıdlarile askere sevkedileceklerdir. 

2 — 33 ve sonraki doğumlulardan halen polis ve jandarma hizmetinde bulunanların bu hizmetlere 
girdikleri tarihten itibaren yaptıkları hizmetin muvazzaflıklarından sayılması bu vazifelerinin devamı 
bakımından faydalı görülmüştür. 

3 — Doğumları itibarüe ihtiyata geçirilmeleri icab edenler arasında ihtiyat subayı yetişme şart
larını haiz olanların da askerlik kanununun ikinci maddesine göre ihtiyat subayı yetişmeleri, arzuları
na bırakılmıştır. 

4 — Türk ordusunda vaktile hizmet etmiş ve halen yaş haddini geçmemiş ve subaylık hakkını 
zayi ememiş olanların yedek subay haklarının tanınması muvafık görülmüştür. 

5 — Türkiye tabiiyetinde oldukları halde vatanî vazifelerini görmek üzere Hataya gönderilenler
den askerlikle ilgili olanlar vaktinde askerlik ödevlerini yapmadıkları için kanunen ceza görmeleri icab 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3459 
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eder. Bu babda kusurları olmayan ve sırf vatanî bir vazife için Hükümetin müsaadesile giden bu gi
bileri cezalandırmak muvafıkı madelet olamayacağından bunların yalnız cezaları ve fazla hizmetleri 
affolunmuştur. 

Vekâletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er azadan mürekkeb Muvakkat 
encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümeni 

Esas No. 1/206 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 - VÎ - 1939 tarih ve 6/3459 
sayılı tezkeresile 30 - VI - 1939 tarihinde havale 
buyrulmuş olan Hatay halkının askerlik işleri 
hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye vekili ve Millî 
Müdafaa mümessili huznrile incelendi. 

Yeni ilhak olunan Hatay halkının askerliği 
hakkında Hükümetin gösterdiği mucib sebebler 
tamamen vaki görüldüğünden lâyiha maddeleri 
aynen kabul olunmuş ve Millî Müdafaa mümessili 
tarafından teklif olunan yoklamalarını yaptırama
yan yedek subaylarının da cezalarının affi muva
fık görülmüş ve lâyiha bu tadille müstacelen ve 
tercihan müzakeresi teklifilc Yüce makamınıza 
sunulmuştur. 

6 -VII - 1939 

Muvakkat E. Reisi 
Diyarbakır 

Dr. 1. T. Öngören 
Afyon K. 

M. Giinenç 

M. M. 
Tokad 

G. Pekel 
Ankara 

A. Bay tın 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Bursa 

F. Güvendiren 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Edirne 
Dr. F. Memik 

Eskişehir 
E. Sazak 

Kars 
Gl. M. Akyüz 

Kastamonu 
M. C. Bayar 
Malatya 

N. Baydar Gl. S 
Sivas 

A. N. D emir ağ 
Urfa 

Gl. A. Yazgan 

Çanakkale 
R. N. Gültekin 
Çorum 

Ş. Baran 
Elâzığ 
F. Altay 

İstanbul 
/ . A. Gövsa 

Kars 
Ş. Karacan 

Kocaeli 
S. Yargı 

Mardin 
, Düzgören 

Tokad 
N. Poroy 

Zonguldak 
R. Vardar 

H. 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Denizli 
E. A. Tokad 

Erzincan 
S. Başotaç 

İzmir 
N. İlker 
Kastamonu 
R. Saltuğ 

Kocaeli 
/. Dıblan 
Mardin 

Menemencioğlu 
Tunceli 
M. Yenel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Hatay halkının askerlik işleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hatay halkından 332 ve daha 
evvelki doğumlular ihtiyata geçirilir. 333, 334 
ve 335 doğumluların yoklamaları ve askerlik | 
muameleleri 1 ikinci kânun 940 da başlar. 

MADDE 2 — Halen jandarma ve polis hiz
metlerinde bulunan 333 ve daha sonraki do
ğumluların hizmetleri muvazzaflıklarından sa
yılır. 

MADDE 3 — 332 ve daha evvelki doğumlu
lardan ihtiyat subayı yetişme şartlarını haiz 
olanlar arzu ettikleri takdirde 1076 sayılı ka
nunun hükmüne tâbi tutulurlar. 

MADDE 4 — Türk ordusunda muvazzaf ve
ya yedek subay olarak hizmet etmiş olanlar 
ihtiyat subayı olarak kaydedilirler. 

MADDE 5 — Evvelce Türk tâbiiyetinde bu
lunanlar bu kayidlere tâbi değildir. Ancak, 
1940 yılı sonuna kadar askerlik şubelerine mü-
rcaat ederek Hataya gittiklerini tevsik eden 
yoklama kaçağı ve bakayanın ve yoklamaları
nı yaptırmamış olan yedek subayların cezala
rı ve bedeli nakdî verip te vaktinde talim için 
gelmemiş olanların fazla hizmetleri affolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - VI -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf.V. Na.V. îk.V. 
Yücel . A. F. Cebesoy H. Çakır 

8. t M. V. G. t V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
•tstanbulda C. Ercin 

MUVAKKAT .ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞt 

Hatay halkının askerlik işleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hatay halkından 1332 ve daha 
evvelki doğumlular ihtiyata geçirilir. 1333, 
1334 ve 1335 doğumluların yoklamaları ve as
kerlik muameleleri 1 ikinci kânun 1940 da baş
lar. 

MADDE 2 — Hatay jandarma ve polis hiz
metlerinde bulunan 1333 ve daha sonraki do
ğumluların hizmetleri muvazzaflıklarından sa
yılır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Evvelce Türk tabiiyetinde bu
lunanlar bu kayidlere tâbi değildirler. Ancak, 
1940 yılı sonuna kadar askerlik şubelerine mü
racaat ederek Hataya gittiklerini tevsik eden 
yoklama kaçağı ve bakayanın ve yoklamalarını 
yaptırmamış olan yedek subayların cezaları ve 
bedeli nakdî verip te vaktinde talim için gelme
miş olanarm fazla hizmetleri affolunur. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 201) 
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HATAYDA VİLÂYET KURULMASINA DAİR KANUN LÂYİHASI 

Esbabı mucibe 

Hatayrn anavatana ilhakı dolayısile idare teşkilâtının bir kanunla tesbiti, amme hizmetlerinin 
Cumhuriyet kanunlarma göre tanzimi noktasından zarurî görülmüştür. Kanunun tanziminde, esa
sen Hükümetimizin tensib ve muvafakatinin lâhik olduğu bu günkü idare taksimatının aynen mu
hafazası faideli görülerek merkezi Antakya.olmak üzere 4. kazalı bir vilâyet teşkili mahallî ihti
yaçların karşılanması noktasından münasib olarak mütalea kılınmış ve vekâletlerle mülhak bütçeli 
idarelerin kadroları bu esasa göre ilgili makamlarca tanzim olunmuştur. 

Hatay da halen hususî muhasebe teşkilâtı olmadığından ve Cumhuriyet kanunlarile bu müesse
seye verilmiş olan vazifelerin ifası da elzem bulunduğundan, mahsus kanununa göre .' hususî muha
sebe idaresi kurulup her veçheden işlemeğe başlayacağı zamana kadar bu hizmetlerin devamını 
temin maksadile muvakkat birinci madde tanzim olunmuştur. 

Hatay vilâyetinin teşekkülü dolayısile hiyar hakkını Suriye ve Lübnan lehine istimal etmeyerek 
Hatayda ikamet eden mütekaid ve eytam ve eramilin ilhakla beraber ilgilerinin kesilmesi Cumhu
riyetin yüksek adalet mefhumuna uygun düşmeyeceğinden bu işin tanzimini temin maksadile de 
ikinci muvakkat madde tertib olunmuştur. 

Bilhassa zabıta kadrolarının tanziminde Suriye ile mevcud hududumuzun bu ilhak dolayısile 
150 kilometreye yakm artışı ve bu artışın zabıta hizmeti noktasından ehemmiyeti göz önüne alın
mıştır. Hududun bu kadar genişlemesinden dolayı, yerine gereken kuvvetler ikame edilinceye kadar 
bu kanuna bağlı jandrma kadrolarının muhafazasında emniyet cephesinden zaruret mutlaktır. 
Ayrıca Hatayrn anavatandan ayrıldığı günden bu güne kadar geçirdiği tahavvülât ve hâdisat ile 
dahilî emniyet ve asayişi üzerindeki müessirler göz önüne alınırsa halen mevcud olan ve aynen 
bu kanunla teklif edilen emniyet polis kadrolarının da muhafazası zarurî bir keyfiyettir. 

Vekâletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er azadan mürekkeb 
Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 6 - VII - 1939 

Esas No. 1/206 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 - VI - 1939 tarih ve 6/3459 
sayılı tezkeresile 30 - VI - 1939 tarihinde encü
menimize havale buyurulan (Hatayda vilâyet 
kurulmasına dair kanun lâyihası) Başvekil, Da
hiliye ve Maliye vekilleri huzurile incelendi. 

Kanun adının (Hatay vilâyeti kurulmasına 
dair kanun) şekline konduktan sonra birinci 
madde aynen kabul olundu. 

Hatay vilâyeti merkezinin Antakya mı İsken-
deron mu olması hakkında yapılan münakaşalaT 
neticesinde vilâyet nüfusundan dörtte üçünün 
Antakyaya civar yerlerde tekasüf etmiş ve iktı-
sdî münasebetlerinin de bura ile bulunmuş ol

ması ve kültür ve emniyet bakımından Antak-
yanın daha ehemmiyetli görülmesi ve vilâyetin 
de daha ortalarına düşmesi cihetle merkezin, Hü
kümetin teklifi veçhile Antakya'da bırakılması 
ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

İkinci madde, bağlı yeni topraklara aid teşki
lât cedvelinde de olduğu gibi tasvib edilmiş ve 
yalnız Yaylada'ğı kazasına (Kışlak) namile bir 
nahiye ilâve olunmuş ve İcra Vekilleri Heyeti
ne Hassa kazasına ayrı nahiye halinde ayrılacak 
köyleri ayırmağa ve icab ederse Aktepe, nahiyesi
nin adını ve merkezini değiştirmeğe salâhiyet 
veren bir şerh yazılmıştır. 
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Vilâyetin komşu vilâyet kazalarile münase
beti de incelenerek iktisadiyatı tamamen îsken-
derona intikal ettiği görülen Dörtyol kazasının 
Seyhan vilâyetinden ayrılarak yeni vilâyete bağ
lanması münasib görülmüştür. Yine eskiden bir 
kaza olduğu halde köylerinin bir kısmı Hatayda 
kalmış olması yüzünden nahiyeye çevrilen Hassa 
nahiyesinin islâhiye kazasından ayrılarak ayrı 
bir kaza yapılması ve yeni vilâyete bağlanması 
ve yeni topraklardan da münasib grüleeek köy
lerin ayrı bir nahiye halinde bu kazaya verilmesi 
tensib olunmuştur. Buna göre hazırlanan madde 
de lâyihaya üçüncü madde olarak konmuştur. 

Vilâyet ve yeni teşkil olunan kaza ve nahiyeler 
memurlarının kadrolarına aid Hükümetin üçün
cü maddesine bağlı cedvel ve dördüncü maddesine 
bağlı müstahdemler cedveli bir taraftan ihtiyaç've 
diğer taraftan malî vaziyet göz önünde tutularak 
tadil edilmiş ve bu maddeler lâyihaya dördüncü 
ve beşinci madde olarak konmuştur. 

Hükümetin beşinci maddesi tadil gören me
mur ve müstahdem kadrolarına ve masraflara gö
re tadil olunarak lâyihada altıncı madde olmuş
tur. 

Antakya ve îskenderon hastanelerinin idare 
ve idamesi için 117 580 liralık tahsisat konmuş 
ve Antakya lisesinde leylî ücretli talebe için 145 
lira ücret tensib edilmiş ve yeni topraklarda ku
rutma ve sulama işlerinin teminine imkân ver
mek üzere bu mıntakada 3132 sayılı kanunun şü
mulü dairesine sokulmuştur. 

Hatay hükümeti kendi mevzuatına göre ver
giler tahakkuk ettirmiş ve bunları tahsil etmek
te bulunmuştur. Bu vergiler tamamen bizim mev
zuatımıza ve vergi nisbetlerimize uygun olduğu 
gibi vergi yılı da takvim yılı bulunması ayrıca bir 
ayrılık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan teşkilâtı yaparak bütün vergi
lerde kendi mevzuatımızı derhal tatbika da im
kân yoktur. 

Bunun için bir taraftan teşkilâtı yapmağa ve 
kendi mevzuatımıza göre vergilerin tahakkukunu 
temin etmeğe imkân bırakmak ve diğer taraftan 
bu istihzar devresinde tahakkuk etmiş ve edecek 
Hatay vergilerini tahsile mesağ vermek üzere in
tikal devrine mahsus muvakkat malî hükümler 
konmasına ihtiyaç görülmüştür. Maliye vekâleti-

le birlikte Su komisyonunca hazırlanan beş mu
vakkat madde bu maksadla lâyihaya ilâve olun
muştur. Af fi muvafık görülen 169 332 liralık 
vergi bakayası için de bir madde konmuştur. 

Hususî idare teşkilâtı yapılıncaya kadar da 
bu idarenin gerek varidatını tahsil ve masrafla
rını tediye etmek ve gerek hizmetlerinin yürü
tülmesini temin eylemek maksadile lüzumlu gö
rülen 6, 7, 8, 9 ncu muvakkat maddeler konmuş
tur. 

Belediyelerde de intikal devrine aid hususi
yetleri temin etmek üzere 10 ncu ve köy idarele
rine aid de 11 nci muvakkat maddeler ilâve olun
muştur. 

Hatayda mevcud mütekaidlerin, yetimlerin ve 
dullarm tekaüd maaşları hakkında Hükümetin 
teklif etmiş bulunduğu ikinci muvakkat madde 
de ,tasvib olunarak 12 nci muvakkat madde ha
linde lâyihaya alınmıştır. 

Arzolunan şekillerde hazırlanan lâyiha müsta-
celen ve tercihan müzakeresi teklifile Yüce ma
kamınıza takdim olunur. 

Muvakkat E. Reisi M. M . Kâtib 
Diyarbakır Tokad İstanbul 

Dr. î. T. Öngören Galib Pekel F. Öymen 
Afyon K. Ankara Antalya 

M. Gönenç A. Baytın Dr. M. Soykam 
Bursa Bursa Çanakkale 

F. Güvendiren Dr. G. Kahraman Reşad Nuri 
Güntekin 

Çanakkale Çankırı Denizli 
R. Bulayırlı Dr. A. Arkan E. A. Tokad 

Edirne Elâzığ Erzincan 
Dr. F. Memik M. F. Altay S. Başotaç 

Eskişehir İstanbul . İzmir 
Emin Sazak t. Alâettin Gövsa Nazmi İlker 

Kars Kars Kastamonu 
Gl. Muhittin Akyüz Ş. Karacan R. Saltuğ 

Kastamonu Kocaeli Kocaeli 
M. Celâl Bayar Salah Yargı t. Dıblan 

Malatya Mardin Mardin 
Nasuhi Baydar Gl. S. Düzgören II. Menemencioğlu 

Srvas Tokad Tunceli 
A. N. Demirağ N. Poroy M. Yenel 

Urfa Zonguldak 
Gl. Ahmed Yazgan Rifat Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Halayda vilâyet kurulmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Fran
sa Cumhuriyeti arasmda 23 haziran 1939 ta
rihinde akdedilen anlaşmanın birinci madde
sinde gösterilen hudud tashihi neticesinde Tür
kiye millî hududu dahiline giren Hatay arazi
si Türkiyeye ilhak edilmiştir. 

MADDE 2 — isimleri bu kanuna bağlı 1 nu
maralı cedvelde yazılı kazalarla vilâyet mer
kezine ve bu kazalara bağlı nahiyeleri ihtiva 
etmek ve merkezi Antakya olmak üzere Ha
tay vilâyeti kurulmuştur. 

Vilâyetin idarî taksimat sınırları icra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ku
rulan vilâyet memurlarının derece, aded ve 
maaşları bu kanuna bağlı 2 numaralı cedvel
de gösterilmiştir. Bu cedveldeki kadrolar, aid 
oldukları vekâletlerin ve mülhak bütçeli dai
relerin kadrolarına eklenmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanuna bağlı 3 numaralı 
cedvelde gösterilen müstahdemlerle nakil va
sıtaları kadroları aid oldukları vekâletlerle 
mülhak bütçeli dairelerin 1939 malî yılı kad
rolarına ilâve olunmuştur. 

MADDE 5 — Yukarıki maddelerde işaret 
olunan 2 ve 3 numaralı cedvellerdeki memur 
ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerile teşkilâ
ta aid masraflar karşılığı olarak vekâletlerle 
mülhak bütçeli dairelerin 1939 yılı malî büt
çesinin bu kanuna bağlı 4 numaralı cedvelle 
gösterilen tertiblerine ( ) kadar 
munzam tahsisat konulmuştur. 

MUVAKKAT BÎRÎNCÎ MADDE : 
Hatay hususî muhasebe teşkilâtı kurulunca

ya kadar hususî idare muamelâtı aşağıdaki şe
kilde cereyan eder: 

A - Varidat maliyece tahakkuk ettirilerek 
tahsil ve ayrı bir hesaba kaydolunur. 

B - Sarfiyat vilâyet idare heyeti tarafından 
tanzim ve usulen tasdik olunacak bütçeye göre 
Hazinece yapılır. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE : 
Hatay vilâyetinin teşekkülü dolayısile hi-

yar hakkını Suriye ve Lübnan lehine istimal et
meyen ve Hatayda ikamet eden mütekaid, ey
tam ve eramil hakkmda tatbik edilecek esaslar 
ve bunların mükteseb haklan hususî bir kanun
la ayrıca tesbit edilinceye kadar halen almakta 
oldukları istihkaklarının aynen tediyesine de
vam olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - VI - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. h\ Saydam , N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. A firak 
Mf. V. Na. V. lîc. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Ti. Karadeniz Muhlis EYkmen 

Mü. V. Ti. V. 
îstanbulda C. Ergin 
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MUVAKKAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Cumhuriyeti arasında 23 haziran 1939 tarihin
de akdedilen anlaşmanın birinci maddesinde gös
terilen hudud tashihi neticesinde Türkiye millî 
hududu dahiline giren Hatay arazisi Türkiyeye 
ilhak edilmiştir. 

MADDE 2 — İsimleri bu kanuna bağlı 1 nu
maralı cedvelde yazılı kazalarla vilâyet merkezi
ne ve bu kazalara bağlı nahiyeleri ihtiva etmek 
ve merkezi Antakya olmak üzere Hatay vilâyeti 
kurulmuştur. 

Vilâyetin idarî taksimatı sınırlan İcra Vekil
leri Heyetince tesbit olunur. 

MADDE 3 — Dörtyol kazası Seyhan vilâye
tinden almarak Hatay vilâyetine verilmiştir. 

islahiye kazasma bağlı Hassa nahiyesi, mer
kezi Hassa olmak üzere, kazaya çevrilmiş ve Ha
tay vilâyetine bağlanmıştır. Yeni ilhak edilen 
topraklardan bir nahiye halinde bu kazaya ve
rilecek köyler ve nahiyenin adı ve merkezi İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

MADDE 4 — Vilâyet ve yeni kaza ve nahi
yeler memurlarının derece, aded ve maaşları bu 
kanuna bağlı 2 numaralı cedvelde gösterilmiştir. 
Bu cedveldeki kadrolar, aid oldukları vekâletle
rin ve mülhak bütçeli dairelerin kadrolarına ek
lenmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna bağlı üç numaralı 
cedvelde gösterilen müstahdemlerle nakil vasıta
ları kadroları aid oldukları vekâletlerle mül

hak bütçeli dairelerin 1939 malî yılı kadrolarına 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 6 — Muhtelif tertiblere tefrik şekli 
bağlı (4) numaralı cedvelde gösterildiği üzere 
umumî muvazeneye dahil dairelerin 1939 malî 
yılı bütçelerine (2 006 347) lira, Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü bütçesine 
(105 824) lira, Vakıflar umum müdürlüğü büt
çesine (27 020) lira, Orman umum müdürlüğü 
bütçesine (18 950) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 7 — 1939 malî yılı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti bütçesinin 585 nci faslın
da (Antakya ve Iskenderon hastaneleri) unva-

nile yeniden açılan (12) nci maddeye (117 580) 
lira fevkalâde tahsisat konmuştur. 

MADDE 8 — 34İ3 sayılı kanuna bağlı ced-
vele aşağıda yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Memuriyet unvanı Aded Ücret 

Müdür 2 50 
Muavin 6 35 

MADDE 9 — 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (M) cedveline (145) lira 
ücretli Antakya lisesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 10 — Hatay vilâyeti 3132 sayılı 
kanunun birinci maddesi şümulü dairesine idhal 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — İlhak tarihine 
kadar Hatay mevzuatına göre tahakkuk ettiril
miş veya 1 ikinci kânun 1940 tarihine kadar ta
hakkuk ettirilecek olan vergilerin tahsiline de
vam olunur. 

Bunlardan Varidat bütçesinde mukabili bu
lunmayanlar müteferrik hasılat faslma irad kay
dedilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — İlhak tarihinde 
Hatay arazisinde kazanç vergisine tâbi bir iş ve 
teşebbüsle iştigal edenlerin 2395 numaralı ka
zanç vergisi kanunile zeyil ve tadilleri ve 2416, 
2728, 2729 saydı kanunlar ahkâmı mucibince 
mükellefiyetleri 1 ikinci kânun 1940 tarihniden 
başlar. Ancak vergileri, tediye sırasında kesilen
ler hakkmda bu kanunların hükümleri 1 eylül 
1939 tarihinden itibaren tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — İlhak tarihinde 
Hatayda mevcud smaî müesseselerden 2430, 
2466 ve 2731 numaralı kanunlar mucibince alın
ması lâzım gelen muamele, buğday koruma ve 
istihlâk vergileri 1 kânunusani 1940 tarihine ka
dar almmaz. 

2442 saydı kanun mucibince alınması lâzım 
gelen elektrik istihlâk vergisi de 1 ikinci kânun 
1940 tarihine kadar almmaz. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 2395 numaralı 
kanunun 30 ncu maddesinin birinci fıkrasmda 
yazdı daire ve müesseseler haricindeki bilûmum 
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hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde çalışan hiz
met erbabından bordroya tâbi olanların 2395, 
1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunlarla zeyil ve 
tadillerine göre mükellefiyetleri 1940 takvim 
yılı bidayetinden başlar. Ancak bu tarihden ev
velki aylara aid olub da tediyesi bu tarihden 
sonra yapılan maaş, ücret ve yevmiyelerden mez
kûr vergiler almmaz. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Hatay Devleti 
tarafından 1 ikinci kânun 1938 tarihinden 31 
birinci kânun 1939 tarihine kadar tahakkuk 
ettirilmiş olup ilhak tarihinde tahsil edilme
miş bulunan vergi, resim ve harçlardan müs
kirat ve saydiye resimlerile tuz bedelleri ve 
millî emlâk satış bedelleri hariç olmak üzere 
diğerlerinin kayidleri terkin olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Vilâyette husu
sî idare teşkilâtı ikmal edilinceye kadar; 

A) Umumî meclis ve daimî encümen vazife
leri vilâyet idare heyeti tarafından yapılır, 

B) Muhasebei hususiye işleri Maliye teşki
lâtı tarafından görülür. Varidat, açılacak ida-
rei hususiye emanet hesabına kayid ve mas
raflar hususî idare bütçesine göre bu hesabdan 
tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 7 — A : Hatayda kâ
in bilûmum arazi,2901 sayılı kanun hükmüne 
göre yeniden tahrir ve kıymetleri tahmin olu
nur. Bunlardan kadastrosu yapılmış olanların 
yalnız kıymetleri tahmin edilir. Bu iş için icab 
eden sarfiyatın 2901 ve 3161 sayılı kanunlarla 
verilmiş olan tahsisattan yapılmasına ve sarfe-
dilen mikdarm 3586 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinde yazılı şekilde mahsub edilmesine Ma
liye vekâleti salahiyetlidir. 

B : Yeni bina ve arazi tahriri yapılıncaya 
kadar bina ve arazi vergilerine matrah 
ilhak tarihinde mevcud irad ve kıymetlerdir. 
Bu vergiler, haziran 1940 tarihine kadar Ha
tay mevzuatına göre tahakkuk ettirilib tahsil 

olunur. 1996 sayılı kanun hükümleri bu tarihte 
tatbik mevkiine konur. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Hatay Hükü
metince tahakkuk ettirilmiş bulunan yol vergi
sinin 1 kânunusani 1940 tarihine kadar tahsi
line devam olunur. 

MUVAKKAT MADDE 9 — Hususî idarele
re aid diğer vergiler bu kanunun neşri tarihin
den itibaren tarh ve tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 10 — Belediyeler: 
A) 1 eylül 1939 da belediye kanununa göre 

yeni belediye meclisleri seçilecektir. Yeni ida
reler işe başlayıncaya kadar mevcud idareler 
belediye işlerini yürütür. 

B) 1 ikincikânun 1940 tarihine kadar mev
cud bütçelerin tatbikma ve Hatay kanunlarına 
göre tahakkuk ettirilen belediye resim ve ver
gilerinin tahsiline devam olunur. Bu tarihten 
itibaren belediye kanunu hükümlerine göre 
yeni meclis tarafından yapılacak beş aylık büt-

I çe tatibk ve belediye mevzuatına göre yeni ver
gi ve resimler tarh ve tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 11 — 1939 eylül ayı 
içinde yeni ilhak edilen bütün köylerde, köy ka
nunu hükümlerine göre, muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçilecektir. Yeni seçimin sonuna kadar 
mevcud köy idareleri vazifelerine devam ederler. 

MUVAKKAT MADDE 12 — Hatay vilâyeti
nin teşekkülü dolayısile hiyar hakkını Suriye ve 
Lübnan lehine istimal etmeyen ve Hatayda ika
met eden mütekaid, eytam ve eramil hakkında 
tatbik edilecek esaslar ve bunlarm mükteseb 
haklan hususî bir kanunla ayrıca tesbit edilin
ceye kadar halen almakta oldukları istihkakları
nın aynen tediyesine devam olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Vilâyet merkezi 

Antakya 

- 9 — 
Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Kaza, Nahiyeler 

Iskenderon 
Kxwkh»n 
Beyhaniye 
Yayladağı 
(Merkezi Ordu) 

Bedirge, Karsu, Bapturun, Süveydiye, Hızır-
bey, Harbiye, Şeyhköy 
Beylân, Arsus 
Aktepe 
Hamam 
Bezge 

Muvakkat encümenin değ iştirişine bağlı • cedveller 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Vilâyet merkezi 

Antakya 

Kaza adı 

Iskenderon 
Kırıkhan 
Heyhaniye 
Yayladağı 

Kaza merkezi 

_ . ... 

Iskenderon 
Kırıkhan 
Reyhaniye 
Ordu 

Nahiyeler 

Bedirge, Karsu, Bap
turun, Süveydiye, Har
biye, Şeyhköy, Hızır-
bey 
Belen, Arsus 
Aktepe [1] 
Hamam 
Bezge, Kışlak 

[1] Bu nahiye sahasından lüzumlu görülen köyleri ayrı bir nahiye halinde Hassa kazasına 
bağlanmasına ve Aktepe nahiyesinin lüzuma göre adını ve merkezini değiştirmeğe İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 
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[2] NUMARALI OEDVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

8 1 nci sınıf meteorolojist 
9 2 » » 

12 1 » asistan 
14 2 » » 

1 50 
1 40 
2 25 
2 20 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

7 2 nci sınıf Müftü 
1 1 5 » • > 
12 5 » » 
12 Müftü müsevvidi 
13 Vaiz 
14 Müftü kâtibi 

MALİYE VEKÂLETİ 

5 Defterdar 
8 Muhasebe müdürü 
9 Malmüdürü 

10 » 
11 Veznedar 
12 » 
13 » 
11 Muhasebe memuru 
1 2 » 
13 Muhasebe kâtibi 

Varidat 

1 
1 
1 
1 
4 
2 

60 
30 
20 
20 
20 
15 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
7 

80 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
20 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
10 

11 

Varidat müdürü 
Varidat kontrol memuru 

» memuru 
» » 
» » 

Varidat memur muavini 
Seyyar tahakkuk ve yoklama me
muru 
Seyyar tahakkuk ve yoklama me
muru 

1 
1 
3 
2 
4 

11 

1 

1 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

35 

30 

D. Memuriyetin nevi 

kontrol memuru 
» » 

memuru 
kâtibi 

Aded Maaş 

2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 

25 
20 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
40 
35 
25 
20 
15 
30 

12 Seyyar tahakkuk ve yoklama me
muru 

13 Mııhafaza memuru 
9 Millî emlâk kontrolörü 

10 Müdür 
11 ikinci müitteyyiz 
12 Memur 
13 » 
9 Tahsilat müdürü 
9 

10 
12 
13 
14 » » 
11 icra memuru 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

9 Tapu sicil müdürü 
11 Mümeyyiz 
12 Tedkik memuru 
10 Kontrol memuru 
11 Fen memuru 

9 Tapu sicil muhafızı 
10 » » » 
11 » » » muavini 
12 » » » » 
12 » » » kâtibi 
13 Tapu sicil kâtibi 
14 » » •» 

HATAY GÜMRÜK TEŞKİLÂTI İÇİN GÜM
RÜK VE İNHİSARLAR KADROSUNA İLÂ

VE EDİLECEK KADRO 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
5 
7 

40 
30 
25 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
15 

4 
6 
7 

10 

Başmüdürler 

Başmüdür 
Müdür (S. I) 
S. 1. müdür muavini 

Başmemurlar 

Başmemur 

1 
1 
1 

3 

90 
70 
60 

35 
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D. Memuriyetin nevi 

Memurlar [1] 

11 S. I. memur 
12 S. 2. » 

t er a ve takib memurları 

10 İcra ve takib memuru 

Muayene memurları 

7 S. 1. başmuayene memuru 
9 S. 1. muayene memuru 

11 S.'-2. » » 

Memurlar [2] 

9 Servis şefi (S. 1) 
10 » » (S. 2) 
11 » » (S. 3) 
12 Memur 
13 » 

Veznedarlar 

11 Başyeznedar 
12 Veznedar 

Muhasebe memurları 

11 Şef (kısım şefi) 
12 Muhasebe memuru 
13 Memur 
13 » . [3] 

Kimyagerler 

6 Kimyager (S. 1) 

11 Memur 

14 S. 2 Kolcu 

îhityat memurlar 

Kolcular 

— 11 — 
Aded Maaş D. 

2 30 
4 25 

1 35 

1 60 
2 40 
9 30 

3 40 
5 35 
1 30 

13 25 
8 20 

30 
25 

1 30 
6 25 
3 20 
4 20 

.1 70 

30 

22 15 

[1] Veznedarlık vazifesi de üzerlerindedir. 
[2] Bu memurlardan gümrük idaresindeki am

bar ve antrepolarda istihdam edilenlere (ambar) 
veya (antrepo) memuru unvanı verilir. 

[3] Veznedarlık vazifesi de üzerindedir. 

14 
15 

9 
10 
11 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL 
KOMUTANLIĞI 

13 Birinci sınıf piyade ve süvari mu
hafaza ve muamele memuru 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

1 Vali 
5 Vali muavini 
6 Mektupçu 

11 Vilâyet tahrirat kâtibi 
13 » evrak memuru 
14 » » kâtib 
11 » idare heyeti kâtibi 
14 » » » » 
11 » » » başkâtibi 

8 Umuru hukukiye müdürü 
13 » » kâtibi 
8 Nüfus müdürü 

13 Vilâyet nüfus kâtibi 
14 » » » 
10 tSeferberlik müdürü 
14 » kâtibi 

6 Kaymakam 
7 > 

13 Kaza tahrirat kâtibi 
14 Kaza tahrirat kâtibi 
13 » nüfus memuru 
15 » » kâtibi 
14 » » » 
15 Naîhiye müdürü 
11 » » 
15 » tahrirat kâtibi 
15 » nüfus kâtibi 

26 
12 
12 

20 
15 
10 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
5 
2 
3 
2 
13 
15 
8 

150 
80 
70 
30 
20 
15 
30 
15 
30 
50 
20 
50 
20 
15 
35 
15 
70 
60 
20 
15 
20 
10 
15 
35 
30 
10 
10 

EMNİYET İŞ. U. MıÜDÜRLÜGÜ 

6 Emniyet müdürü 
Emniyet âmiri 

» » 
Başkomiser 
Komiser 

1 70 
1 50 
4 40 
4 35 
6 30 
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D. 

12 
13 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Komiser muavini 
Polis memuru 
Muamelât memuru 

15 
120 

1 
3 
4 
6 

25 
20 
35 
30 
25 
20 

SIHHAT VE I. MUAVENT VEKÂLETİ 

4 Birinci sınıf Sıhhat ve içtimaî mu
avenet müdürü 

8 Birinci sınıf Hükümet tabibi 
9 Hükümet tabibi 

13 Birinci srnıf küçük sıhhat Me. 
14 Sıhhat memuru 
13 Birinci sınıf sıhhat Md. Kâ. 
14 Sıhhat müdürlüğü kâtibi 

Hasta/neler, sıhhî ve içtimaî muavenet mües
seseleri eczacıları 

1 
4 
2 
6 
6 
1 
1 

90 
50 
40 
20 
15 
20 
15 

7 Birinci sınıf eczacı 
9 Eczacı 

60 
40 

Hastaneler, [sıhhî ve içtimaî muavenet mü
esseseleri hemşireleri 

13 Birinci sınıf hemşire 
14 îkinei sınıf » 

Antakya hastanesi 

11 idare memuru ve mutemed 
12 Ayniyat mutemedi ve ambar M. 
13 Kâtib ve mubayaa memuru 

İskender on hastanesi 

13 idare memuru, mutemed ve ayni
yat mutemedi 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

20 
15 

1 30 
1 25 
1 20 

20 

5 
6 
8 
9 

10 

Hâkimler 

Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi 
müddeiumumi ve muavinleri, 
icra hâkim ve muavinleri 
sorgu hâkimleri, hâkim mua
vinleri ve temyiz raportörleri 

9 
11 
10 

80 
70 
50 
40 
35 

D. 

11 
12 
14 

Mıemuriyetin nevi Aded Maaş 

Kâtibler 

Başkâtib ve muavinleri ve 
müddeiumumi ve sorgu hâ
kim ve zabıt ve icra kâtib-
leri 

1 30 
7 25 

10 20 

10 İcra memur ve muavinleri 
11 » » » 
12 » » » 
14 » » » 
15 Mübaşir 

Ceza vç tevkif evleri 

10 Müdür 
14 Memur 
12 Hesab memuru 

MAARİF VEKÂLETİ 

10 
10 
1 
1 
1 
4 
22 

15 
10 
35 
30 
25 
20 
10 

1 35 
4 20 
1 25 

Maarif daireleri 

5 Maarif müdürü 
11 2. S. mümeyyiz 
13 Kâtib 

1 80 
1 30 
2 20 
1 15 

MAARİF MÜDÜRLERİ, MÜDÜR MUAVİN -
LERİ, LİSE, ORTA VE MUALLİM MEKTEB-
LERİ MUALLtMLERtLE MUALLİM MUA-

VİKLRİ 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» ve stajiyer 

Memur 
14 

1 
1 
3 
2 
8 
5 

10 
2 

2 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

İlk tedrisat müfettişleri 

10 İlk tedrisat müfettişleri 
11 » » > 

35 
30 
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Memuriyetin nevi 
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Aded Maaş D. 

90 
70 
60 
50 
40 

70 

50 
30 

NAFİA VEKÂLETİ 

Fennî memurlar 

Nafia müdürü (başmühendis) 1 
Şoseler yüksek mühendisi 1 
Şoseler mühendis veya baş fen merum 2 

» » » » » 2 
» » » » » 2 

Yapılar yüksek mühendisi veya 
yüksek mimarı 1 
Yapılar mühendis veya baş fen 
memuru 1 
Yapılar ressam veya fen memuru 1 

İKTISAD VEKÂLETİ 

10 1 nci mümeyyiz 1 35 
11 Mümeyyiz 1 30 
12 Memur 3 25 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

6 Ziraat müdürü 1 
8 Zeytincilik mütehassısı 1 
8 Meyve ve sebze mütehassısı 1 
9 Mücadele mütehassısı 1 

11 Ziraat muallimi 6 
13 Kâtıb 1 
6 Veteriner müdürü 1 
9 Gümrük veteriner müdürü 1 
9 Veteriner (kazalar ve hudud kapı

l a n için) 2 
10 » » » » 3 
13 Hayvan sağlık memuru (kazalar ve 

nahiyeler için) 4 
13 Kâtib 2 

70 
50 
50 
40 
30 
20 
70 
40 

40 
35 

20 
20 

MÜNKALÂT VEKÂLETİ 

8 Liman reisi 1 50 
11 » » 1 30 
13 » memuru 2 20 
14 » » 2 15 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

TİCARET VEKÂLETİ 

5 

12 
13 

Mmtaka ticaret müdürü (ihtisas 
mevkii) 
Memur 

» 

1 
1 
1 

70 
25 
20 

MÜLHAK BÜTÇE 

POSTA, TELGARF VE TELEFON UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Levazım müdürlüğü 

10 
12 

Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 

35 
25 

Vilâyetler 

6 Merkez müdürü 
8 » » muavini 
9 Tebligatı adliye murakıbı [1] 

10 Merkez şefi 
11 » 
10 Şebeke şefi 
10 Başmakinist 
12 Makinist 
10 Servis şefi 
11 » 
12 Memur [2] 
13 » [3] 
16 » 

Taşra muhasebecilikleri 
9 Muhasebeci 

1 
2 
1 
5 
5 
1 
2 
6 
4 
6 
10 
10 
10 

70 
45 
40 
35 
30 
35 
35 
25 
35 
30 
25 
20 
16 

63 

40 

[1] 30 - IX -1939 dan itibaren sekiz aylıktır. 
[2] Üç adedi 30 -IX -1939 dan itibaren sekiz 

aylıktır. 
[3] Üç adedi 30 -IX -1939 dan itibaren sekiz 

aylıktır. 
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Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Muhasebe şef ve kontrolörü 
Muhasebe memuru 

35 
25 

D Memuriyetin nevi 

13 Muhasebe memuru 
11 Veznedar 

Aded Maaş 

20 
30 

C - Oedveli 

Memuriyet unvanı Aded Maaş Baliği 

Başmüvezzi 
» 

Müvezzi ve 

ve başbakıcı [1] 

bakıcı 
» 

[3] 
[2] 

7 
20 
30 

20 
15 
10 

60 
50 
41 

57 

[1] 2 adedi 30 - IX - 1939 dan itibaren sekiz 
aylıktır. 

[2] 30 - IX - 1939 dan itibaren sekiz aylıktır. 
[3] Beş adedi 30 - IX - 1939 dan itibaren se

kiz aylıktır. 

VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

I). Memuriyetin nevi Aded Maaş 

9 Müdür 
14 Memur 
12 Mümeyyiz 
16 Memur ve kâtib 
19 Memur ve kâtib 

1 
3 
1 
5 
2 

40 
20 
25 
16 
10 
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[3] NUMARALI CEDVEL 

Aded Ücret 

DEVLET METEOROLOJİ tŞ. U. MD. 

Telsiz muhabereci 
Hademe ve bekçi 
Hademe 
Rasa'dcı [1] 

2 100 
2 25 
1 20 
5 200 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Müftülük hademesi 

MALİYE VEKÂLETİ 

Tahsilat 

Tebliğ memuru 
Yaya tahsildarı 

» » 
Atlı tahsildaT 

» » 
Daktilo 

Tebliğ memuru 

Kolcu ve kantarcı 
Daktilo 

Varidat 

Hukuk müşavirliği 

Hazine avukatı 

Kâtib 
Muakkib 

Odacı 

1 50 
2 40 
2 40 
1 50 

2 140 
4 85 
3 50 
4 50 

Levazım 

25 
20 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisatı dahilinde beherinin ücretini tayinine 
Umum müdürlük mezundur. 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

TAPU VE KADASTRO U. MÜDÜRLÜĞÜ 

Daktilo 

Odacı 

2 
4 
1 
5 

40 
35 
25 
20 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKÂLET! 

1 
5 

1 
4 
1 

10 
# 4 

1 

25 
20 

50 
50 
40 
60 
50 
40 

Odacı 
Veteriner 
Nalband ustası 
Saraç ustası 
Şoför [1] 

DA 

Müvezzi 
Odacı 

» 

25 
150 
90 
80 

25 45 

DAHILIYE VEKÂLETI 

1 
5 
2 

15 

30 
25 
20 
5 

EMNİYET İŞ. U. MÜDÜRLÜĞÜ 

Kaptan 
Makinist 
Makinist muavini 
Sandalcı 
Tayfa 

Odacı 
Doktor 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1 
1 
1 
4 
3 

8 
1 

60 
40 
30 
30 
20 

20 
50 

Mevcud (4) kamyon için 

Şoför 30 

[1] Şoför yerine er kullanıldığı takdirde ayda 
maktuan 15 lira verilir. 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 

Odacı 

Muayene ve tedavi evi hademesi 

Antakya hastanesi 

Baştabib ücreti 
Asistan 
Makinist ve ütücü 
Hasta kabul memuru 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [1] 
Stajiyer hademe 

Iskenderon hastanesi 

Baştabib ücreti 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [1] 
Stajiyer hademe 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Süvari mı 
Odacı 

Ceza ve tevkif evleri 

Başgardiyan 
Gardiyan 
Kadın gardiyan 

» » 

1 25 
6 15 
4 17,5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

75 
60 
50 
50 
50 
35 
15 
30 
25 
20 
25 

13 260 
8 5 

1 30 
1 30 
1 10 
1 25 
8 160 
2 5 

16 40 
19 20 

1 40 
15 20 

6 20 
3 18 

[1] Azamî otuz lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisatı dahilinde beherinin ücretlerinin tayini 
vekâlete aiddir. 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MAARİF VEKÂLETİ 

Doktor 
Hademe 

İ 
12 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

Mıntaka iktısad müdürü 
Sanayi ve iş müfettişi 
Daktilo 
Odacı 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

TİCARET VEKÂLETİ 

Kontrolör 

Daktilo 
» 

Odacı 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı: 

Nevi Adedi 

Kamyonet 
Motosiklet 
Arazi otomobili 
Arazöz 

6 
13 
3 
3 

50 
15 

1 250 
1 200 
1 65 
1 25 

1 
3 
1* 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
30 
20 

200 
150 
100 
50 
40 
25 

VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Odacı 

Muhafaza memuru (süvari) 

1 25 
3 20 
1 40 
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Aded Ücret 

Tahsildar 
» 

30 
20 

ORMAN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Orman fen memuru 
Muhasebe kâtibi 
Orman kâtibi 

» 
1 nci smıf orman mesaha 
2 » » 
3 ncü sınıf •» 

memuru 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
7 
5 

38 

110 
80 
60 
50 
40 
35 
30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
Avukat 

Bisiklet 

Nakil vasıtaları 

20 

30 
35 
25 
20 
75 

F. M. 

[4] NUMARALI GETVEL 

Muhassasatm nevi 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

125 1 Memurlar maaşı 

128 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

135 1 Tenvir ve teshin 

137 2 İcar bedeli 

138 Daimî memuriyet harcırahı 

DİYANET İŞLERİ REİSLÎuı 
151 1 Memurlar maaşı 

154 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

160 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

161 1 Tenvir ve teshin 

162 Vilâyetler müteferrikası 
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Lira 

5 300 

4 700 

600 

200 

700 

500 

9 550 

1 250 

200 

125 

125 
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î \ M. Muhassasatın nevi Lira 

163 1 îcar bedeli 400 

164 Daimî memuriyet harcırahı 200 

r MALİYE VEKÂLETİ 

176 1 Memurlar maaşı 58 300 

179 1 Daimî müstahdemler 

189 , Daimî memuriyet harcırahı 

192 3 Defterdar, varidat müdürleri, kontrol ve memurlarının teftiş ve devir har
cırahı 

201 Atlı tahsildarlara verilecek hayvan yem bedeli 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

280 1 Memurlar maaşı 23 950 

325 Daimî memuriyet harcırahı 

( S. Sayısı : 201) 

25 100 

1 300 

750 

3 120 

283 1 Daimî müstahdemler 3 450 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

311 1 Memurlar maaşı 77 200 

314 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

321 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

322 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

323 Vilâyetler müteferrikası 

324 1 icar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

Pesıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1 000 

2 500 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 

2 000 
5 000 

7 000 

7 500 
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Muhassasatm nevi 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafı 

1 Kimyahaneler makiha, alât ve levazımı bedeli ve tamirleri masrafı ve hariç
te yaptırılacak tahlil ve kimyager ücreti 

4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 

Fasıl yekunu 

Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 

İnşaat ve tamirat 

1 Maaşatı umumiye 

Müstahdemler ücreti 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

1 icar bedeli 
2 Defatir ve matbu evrak 

Fasit yekûnu 

1 Mubayaa bedeli 
3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 

2 3303 sayılı kanun mucibince verilecek yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

1 Harbiye ve lise talebeleri, erat ve muhafaza memurlarile deniz vesaiti müs
tahdemlerinin melbusatı 

2 Harbiye ve lise talebesile kıta kara ve deniz eratının ve muhafaza memurla
rının teçhizatı, spor teçhizatı, baskül, kantar mubayaası ve tamiratı 

3 îaşe, tenvir, teshin ve mahrukat masrafları 

Fasıl yekûnu 

Lira 

1 500 

1 000 

500 

500 

10 000 
1 000 

11 000 

3 000 

10 000 

111 280 

14 450 

1 500 

500 

1 000 

8 000 
500 

8 500 

126 420 
12 000 

138 420 

8 400 

30 370 

38 820 
102 360 

171 550 
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İSİ. Muhassasatm nevi Lira 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

1 Memurlar maaşı 63 750 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Vilâyetler müteferrikası 

1 îcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Posta ve telgraf ücreti 

DeVir harcırahı ve yem bedeli 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 
3 Hususî kanun mucibince nahiye müdürlerine verilecek hayvan yem bedeli 

2 Nüfus tahriri 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 Memurlar maaşı 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

'i S. Sayısı : 2011 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

/an yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

, 

Ü 

3 300 

1 000 

1 000 
1 000 

2 000 

950 

1 500 
1 000 

2 500 

1 850 

500 

800 

250 

4 100 

400 
400 

2 000 

2 800 

6 500 

- - » • • • 

110 800 

5 200 



ft it. 
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Muhassasatm nevi 

433 

434 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

435 

Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Vilâyetler müteferrikası 

437 1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

438 Daimî memuriyet harcırahı 

441 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

442 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

447 Nakil vasıtaları masrafı 
1 Mubayaa 
2 Tamir 
3 işletme 

448 Polis telefonları tesis, tamir ve işletme masrafı 

449 Polis karakollarının tamir masrafı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
461 

463 

469 

470 
1 
2 

Maaşatı umumiye 

Müstahdemler ücreti 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

ti ıra 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1 000 

i öoo 
8Ö0 

1 800 

700 

2-000 
500 

2 500 

500 

250 

100 

4 500 
500 

1 000 

6 000 

1 000 

4 500 

317 081 

471 Vilâyetler müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

1 200 

3 000 

10 000 
1 000 

11 000 

1 500 
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MuhassâBatın- nevi Lîra 

472 Mütenevvi masraflar : 
1 İcar bedeli 
2 Def atir ve matbu evrak 

473 Daimî memuriyet harcırahı 

474 Muvakkat memuriyet harcırahı 
V 
479 Tayinat : 

1 İaşe bedeli 
2 Hayvan yem bedeli 

480 1 Melbüsat 
3 Muytabiye 

482 Nakliyat 

483 Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 

486 2 İşletme tamir ve yedek malzeme 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MÜAVENT V. 

542 1 Memurlar maaşı 

546 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Fasıl yekûnu 

-

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

* 

10 000 
1 500 

11 500 

5 000 

5 000 

211 039 
37 631 

248 670 

68 350 
5 616 

73 966 

5 000 

3 000 

10 000 

553 

554 Vilâyetler levazımı : 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

555 Vilâyetler müteferrikası 

556 1 İcar bedeli 

557 Daimî memuriyet harcırahı 

27 700 

Fasıl yekûnu 

11 850 

2 710 

225 
200 

425 

160 

600 

2 000 
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1 000 

11500 

600 

5 025 
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F. M. Muhassasat m nevi Lira 

558 Muvakkat » » 

566 Trahom mücadele masrafı 

574 Seyyar küçük sıhhat memurlarma 1754 numaralı kanun mucibince veri
lecek yem bedeli 

585 7 Muayene ve tedavi evleri 
• « 

ADLÎYE VEKÂLETİ . / ' 
592 Maaş: 

1 Memurlar maaşı 87 950 

595 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

602 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

605 1 İcar bedeli 

611 Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

615 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin harcırahı, ehli
vukuf ve ehlihibre ve şahidlerin yol masrafları ve ücretleri, müdavatı ev
veliye ve fethi meyit masrafları ve cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâ-
zımgelen sair masraflar 5 000 

15 340 

500 

5 000 

398 

618 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda dört lira kırk beş kuruş hesabile ve
rilecek yem bedeli 712 

620 1 Tayinat 10 000 
2 Tabib ve tedavi ücretleri ve ilâç bedeli " 200 

Fasıl yekûnu 10 200 

MAARİF VEKÂLETİ ! 
632 1 Memurlar maaşı 40 200 

635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 2 300 

637 1 Müdür ve muavin ücretleri 3 100 

NAFİA VEKÂLETİ 

702 1 Memurlar maaşı 18 050 
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713 

714 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyetler levazımı: 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

715 Vilâyetler müteferrikası 

716 1 icar bedeli 

718 Muvakkat memuriyet harcırahı 

726 2 Resim, hendese ve fotoğraf makineleri 

İKTISAD VEKÂLETİ 

756 1 Memurlar maaşı 

759 Vilâyetler daimî müstahdemleri ücreti 

770 Daimî memuriyet harcırahı 

771 Muvakkat memuriyet harcırahı 

Lira 

, ! 

Fasıl yekûnu 

500 

300 
400 

700 

200 

1 000 

1 500 

400 

4 100 

5 400 

1 000 

530 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

796 1 Memurlar maaşı 

799 • Vilâyet müstahdemleri ücreti 

806 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

809 1 icar edeli 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

813 Resmî telefon tesis ve mükâleme nıasraflarile ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 

825 Geceleri vazife gören liman memurlarına verilecek ücret 

4 450 

1 700 

1 400 

2 000 
500 

2 500 

500 

500 
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TİCARET VEKÂLETİ 

831 1 Memurlar maaşı 

834 1 Daimî müstahdemler 

840 1 Tenvir ve teshin 

841 Vilâyetler müteferrikası 

842 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

843 1 icar ıbedeli 

844 Daimî memuriyet harcırahı 

848 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

866 1 Memurlar maaşı 

877 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

878 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

880 1 îcar bedeli 

881 Daimî memuriyet harcırahı 

882 Muvakkat memuriyet harcırahı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

929 Müstahdemler ücreti 

933 Mefruşat 

934 1 Kırtasiye malzemesi 

935 Müteferrika : 

Lira 

3 450 

5 

1 

1 

650 

300 

300 

700 

000 

920 

300 

24 100 

Fasıl yekûnu 

' 

1 500 

950 
1 000 

1 950 

1 200 

3 000 

4 000 

15 000 

2 400 

375 

145 

, i JpS. Stopü ;.2pi) 
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Muhassasatın nevi 

937 Mütenevvi masraflar 
1 Bedeli icar 
2 Defatir ve evrakı matbua 

938 Daimî memuriyet harcırahı 

939 Muvakkat memuriyet harcırahı 

944 1 Tayinat 
3 Mahrukat ve tenvir ve teshin 

954 Nakliyat 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

5 000 
150 

5 150 

2 000 

15 000 

3 000 
1 000 

4 000 
= = = = = 

1 520 

2 006 347 

POSTA VE TELGRAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 1 Memurlar maaşı 

4 1 Vilâyetler daimî müstahdemleri 

9 Vilâyetler mefruaşt ve demirbaşı 

10 1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

11 Vilâyetler müteferrikası 

12 1 îcar bedeli 
3 Defatir ve matbu evrak 
6 Melbusat 

13 Daimî memuriyet harcırahı 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

10 J3ütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye, primler 

81 074 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

yevmiye, primler 

3 000 

2 000 

1 000 
500 

1 500 

500 

1 800 
3 000 
2 400 

7 200 

1 500 

1 000 

200 
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20 1 Nakliyat 
2 Bendiye 
3 Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedeli, tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

23 1 Mubayaa 
2 Tamir 

3 'işletme, hayvan yem bedelleri ve sair masrafları 

Fasıl yekunu 

UMUMÎ YEKÛN 

VAKIFLAR UMM UM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 1 Memurlar maaşı 

3 1 Daimî müstahdemler ücreti ; 

8 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

9 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fası yekûnu 

10 Vilâyetler müteferrikası 

11 Mütenevvi masraflar: 
1 İcar bedeli 
2 Masarifi muhakeme 
3 Defatir ve evrakı matbua 
4 Melbusat • 

Fasıl yekûnu 

12 Daimî memuriyet harcırahı 

13 Muvakkat » » 

15 Resmî telefon masrafı : 
*1 Tesis masrafı 
2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 
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Muhassâsatm nevi Lira 

Posta ve telgraf ücreti 300 

Tamirat ve inşaat: 
Vakıf akarlarla resmî mahiyette kullanılan ve ir ad getirin iyen binalar ta 
mir ve inşası 
Hayrat tamiri 

Umuru hayriye masrafları: 
Cami ve mescidlerin hademe vazifesi ve tahsisatı fevkalâdeleri 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (mubayaa, tamir) ve müteferrika 

Orman umum müdürlüğü 
Müstahdemler ücreti 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 50 

Mukannen masraflar 
Aidat 200 
Reddiyaıt 200 
Mahkeme harçları 400 

Fasıl yekûnu 800 

Vakıf akarlar masrafı 
Vakıf akarlar vergi ve belediye resimleri 1 000 

Yeniden alınacak tapu senedleri harç ve masrafı 500 

Fasıl yekunu 1 500 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi masrafı 
Bakım masrafı 2 000 
Fen m'emurlarile süvari muhafaza memurlarının hayvan yein bedeli 240 

Fasıl yekûnu 2 240 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri muvazzaf azaları huzur ücreti 100 

Fasıl yekunu 

leri 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 

2 000 
2 000 

4 000 

5 000 
500 
500 

6 000 
, — , ,. a — • . 

27 020 

18 950 

• * "<m»ım 
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İIATÂY VİLÂYETİNDE ADLI KANUNLARIN TATBlK ŞEKLÎNE VE İLÂMLARIN İN
FAZI TARZINA DAİR KANUN LÂYİHASI 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hukuk kısmı 

Hatay Devletinin teşekkülünden sonra her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bazıları 
orada da tatbik mevkiine konmuşsa da bu kanunların hangi hükümlerinin tatbik olunduğu kati
yetle malûm değildir. Hataym ilhakından sonra orada mevcud ve meri kanunlar yerine ilhak eden 
Devletin kanunlarının tatbiki tabiî bulunmuş olduğundan bu kanunlara tevfikan iktisab edilmiş olan 
hakların şümul ve netayicini arzeylediğimiz şu kanunla tanzim etmiş bulunuyoruz. 

Türk kanunlarının Hatay kanunları yerine geçmesi üzerine hukuku esasiye sahasında eski ve 
yeni kanunların tatbiki tarzına dair kanunu medenî ve ticaret kanununun sureti tatbikına müte
dair kanunlar hükümleri aynen bu kanunla vazolunmuş ve- kıyas tarikile istifade edilmesi düşü
nülmüştür. 

Hataym Türkiyeye ilhakından evvel sadır olan hukukî ilâmlar iki cepheden tedkik olunmuştur. 
Gerek Hatay Devletinin teşekkülünden evvel ve gerek sonra sadır olmuş bulunan ilâmlarda huku
ku hususiyei düvel prensibleri ve kanunlarımızın müstenid olduğu esas kaideler nazarı dikkate 
alınmış ve hem Devletin hakimiyet hukuku, hem de Hatayda mukim olanların mükteseb hakları göz 
önünde tutulmuştur. Bu esastan hareketle Fransa Devletine izafeten verilmiş hükümlerden kesbi 
katiyet etmiş olanlar lüzumu tenfiz kararma tâbi tutulmakla beraber verilen hükümlerin bu Devle
tin o yerdeki hakimiyet hakkına istinaden verilmiş olduğu nazarı itibare alınarak hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun lüzumu tenfize dair sair şartları aranmamış ve kesbi katiyet etmemiş olan 
ilâmların icrası taleb üzerine Temyiz mahkemesinin tedkikatına tâbi bırakılmıştır. Hatay Devleti
nin tegekkülünü müteakib verilen kesbi katiyet etmiş ilâmlar kabili icra addedilmiş ve kaziyei 
muhkeme halini iktisab etmemiş ilâmların hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan temyiz 
edilebileceği kabul edilmiştir. 

İcra ve iflâs işlerinde Türk icra ve iflâs kanununun aynen tatbiki düşünülmüş ve avukat veya 
noter olarak Hatayda vazife ifa edenlerin iktisabettiği haklar kabul edilmiş, ancak bütün' Türk ül
kesinde olduğu gibi avukatlık kanununun baro teşekkülüne ve baronun vezaifine ve avukatların 
riayete mecbur oldukları kaidelere dair sair hükümlerile 3456 numaralı noter kanunile noterlerin 
tâbi oldukları sair vezaif ve mükellefiyetler Hat aydaki avukat ve noterlere de tahmil ve teşmil 
olunmuştur. 

Esbabı mucibe 

Ce&a kısmi 

Hataym Türkiye Cumhuriyetine ilhakından evvel Hataydaki adlî ve kazaî muaimeleler iki safha
da inıütalea edilmiştir. 

Birinci safha; Hatay meclisinin teşekkülü tarihi olan 2 - IX - 1938 tarihine kadar cereyan eden 
kazaî muamelelerdir. 

ikinci safhada mezkûr meclisin tarihi teşekkülünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ta'rafmdan 
ilhakı tarihine kadar cereyan eden kazaî muamelelerdir. 

Hatay Hükümeti 22 eylül 1938 tarihli ve 3 numaralı bir af ve tecil kanunu neşretmiştir. Bu ka
nuna göre Hatay meclisinin teşekkülü tarihine kadar umumî ve hususî kanun ve kararnamelerde 
yazılı kabahat efalinden mahkûm olanlar af edilmişlerdir. 

Bizim kanunumuzda cürüm olarak ifade edilen cünha ve cinayet efaline gelince; Bunlardan ahzll 
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gasıb ve nehbügaret ve Adabı umumiye aleyhine işlenen cürümlerden maznun olanlar hakkındaki 
takibat ile bu cürümlerden mahkûm olanlar hakkındaki hükümlerin infazı tecil edilmiş ve bu cü
rümlerden ma'dasından zimmet ve ihtilas cürümleri müsıtesna olmak üzere maznun ve mahkûm olanlar 
af edilmişlerdir. Şu suretle bu af kanununa göre zimmet ve ihtilas cürümleri kanunun şümulü ha
ricinde kalmıştır. Adattı öldürmek, ahzugasıb ve nehbügaret cürüm lerile. âdabı umumiye aleyhine 
işlenen cürümler tecil edilmişlerdir. Yani tecile tâbi tutulan bu cürümlerin failleri tecil müddcyti 
içinde ayni neviden veya daha ağır bir cürüm işledikleri takdirde haklarındaki tecil kararınıu mür-
tefi olması icab eder. 

Bu af ve tecil kanununun tatbiki üzerine Hatayda hâsıl olan vasiyet şudur. Zimmet ve ihtilas 
cürümlerinden dolayı Hatayda infaz halinde bazı hükümler mevcud olabilir. Bundan maada tecile 
uğrayan cürümlerle eczalardan da failleri tarafından müruru zaman müddeti içinde ayni neviden 

veya daha ağır cürümlerin işlenmesi dolayısile tekrar takib veya infaz edilenler de bulunabilir. 
Hatay Meclisinin teşekkülü tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan Hatay Hükümetince affin 

şümulü haricinde bırakılan bu mahdud kısmı da Hükümetimiz umumî bir affe tâbi tuttuğu tak
dirde Fransız mandası altında geçen safhaya aid bütün cezaî muameleler katği surette tasfiye 
edilmiş olacaktır. Esasen yukarıda arzedildiği üzere Hatay Hükümeti bir seneye yakın bir zaman 
evvel neşir ve tatbik ettiği af kanunile Hatayda o zamana kadar cürüm işlemiş olanlar hakkında
ki takibatı durdurmuş ve erbabı ceraimi tahliye etmiş olmak itibarile mezkûr affin şümulü ha
ricinde kalan ve pek mahdud mikdara inhisar eden ceraim erbabının affi mahalli asayişi ihlâl 
edecek mahiyette olmamakla beraber ecnebi bir Devlet teşkilâtı tarafından yapılan kazaî mua
melelerin ve verilen hükümlerin muteber tutulmasından tevellüd edecek mahzurları da bertaraf 
etmiş olur. 

Hatay Meclisinin teşekkülünden sonraki safhaya gelince: 
Bu safhada esasen Hatay Hükümeti tarafından bizim kanunlarımız iktibas edilerek tatbik 

edilmiştir. Bu mıntakada vazife gören hâkimlerin büyük bir kısmı bizim kadrolarımızdan ayrı
larak orada vazife almışlardır. Bu idare Türkiye Cumhuriyeti idaresine yabancı olmadığı ci
hetle bu safhadaki adlî ve kazaî muamelelerin ve katğileşmiş hükümlerin muteber tutulması şık
kı tercih edilmiştir. 

Binaenaleyh Hatay Devletinin teşekkülünden sonra işlenmiş suçlar hakkında derdest bulunan 
dava ve muamelelerin ve katğileşmemiş hüküm ve kararların bulundukları noktadan itibaren Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarının hükümleri dairesinde intaç edileceği projeye yazılmıştır. 

Bu karar ve hükümlerin katğileşmiş olanları da bittabi muteber tutulmuştur. Şu kadar var 
ki, suçlular bizim esas ve usul kanunlarımızın leh de olan hükümlerinden istifade edeceklerdir. Bu 
cihet esasen ceza kanunumuzun bir prensibidir. 

Hatayda cari olan eski kanunlara nazaran mükteseb hukuk da mahfuzdur. Bu cihetler 
umumî ceza prensiblerinden olmakla beraber projede de tasrih edilmiştir. 

Vekâletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen S er azadan mürekkeb 
Muvakkat encümen mazbatası 

«*. S. M. M. 
Muvakkat encümen 6 - Vll - 193$ 
£SM No. 1/306 

Karar No> 3 
Yüksek Ueisİiğe 

Başvekâletin 29 - VI - İ939 tarih ve 6/3459 sa- kanunların tatbik şekline ve ilâmların infazı tar-
yılı tezkeresile 30. - VI - 1939 tarihinde Encünıe- zina dair kanun lâyihası) Başvekil ve Adliye ve-
nimize havale buyurulan (Hatay vilâyetinde adlî kili huzurlarile incelendi. 
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Yöni ilhak olunan bu topraklarda adlî kanun

larımızın tatbik ve ilâmların infaz şekline aid 
serdolunan muieb sebebler Encümenimizce de ta
mamen kabule şayan görüldüğünden lâyiha ol
duğu gibi tasvib edilmiştir. 

Müstacelen ve tercihan müzakeresi teklifile 
Yüce makamınıza sunulur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Tokad istanbul 

Dr. 1. T. öngören Galib Pekel F. öymen 
Afyon K. Ankara Antalya 

,M. Gönenç A. Bay tın Dr. M. Soykam 
Bursa Bursa Çanakkale 

F. Güvendiren Dr. G. Kahraman Neşad Nuri 
GünteMn 

MADDE 1 — İlhakın meriyete girdiği ta
rihten evvelki hâdiselerin hukukî neticeleri vu
kuu tarihlerinde Hatayda meri olan kanunlara 
tâbi kalırlar. Bu hususta kanunu medeninin 
sureti meriyeti ve şekli tatbiki hakkındaki 864 
numaralı kanunun 1 ile 42 nci maddeleri ve ti
carî mesailde de ticart kanununun sureti tatbiki 
hakkındaki 866 numaralı kanun hükümleri kı
yas yolile tatbik olunur. 

MADDE 2 — îlhakm meriyet kesbettiği ta
rihe kadar Hatayda meri kanunlara göre yapıl
mış olan muameleler muteberdir. O tarihten son
raki muamelelere kaldıkları noktadan itibaren 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 3 — Hatay Devletinin teşekkülün
den evvel sadır olmuş ve Fransa Devletine iza
feten verilmiş olan hukuk ve ticaret davalarına 
mütedair kesbi katiyet etmiş ilâmlar hakkmda 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 357 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. Bu maddeye gö
re verilecek tenfiz kararmda mezkûr kanunun 
bu hususa mütedair vazeylediği diğer şartlar 
aranmaz. 

MADDE 4 — Hatay Devletinin teşekkülün-

Çanakkale 
B. Bulayırlı 

Denizli 
E. As. Tokad 

Erzincan 
S. Başotaç 

izmir 
Nazmı İlker G 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 
Kocaeli 

/ . Dıblan 
Mardin 

T. Menemencioğlu 
Kocaeli 

M, Yenel 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Edirne 
Dr. F. Memik 

Eskişehir 

Çorum 
Ş. Baran 

Elâzığ 
M. F. Altay 

istanbul 
Emin Sazak t. Alâettin Gövsa 

Kars 
l. Muhittin Akyüz 

Kastamonu 
B. Saltuğ 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kars 
Ş. Karacan 

Kacaeli 
S. Yargı 
Mardin 

S. Düzgören 
Tokad 

İV. Poroy 
Zonguldak 

Bifat Vardar 

den evvel sadır olmuş ve Fransa Devletine izafe
ten verilmiş olan hukuk ve ticaret davalarına 
mütedair henüz kesbi katiyet etmemiş karar
lar alâkalıların talebi üzerine Ankarada Temyiz 
mahkemesi tarafından tedkik olunur. Temyiz 
mahkemesi bunları hâdiselerin cereyan ettiği za
manda meri kanunlara tevfikan tedkik ile ka
rara bağlar. 

MADDE 5 — Hatay Devletinin teşekkülün
den sonra hukuk ve ticaret davalarına dair sa
dır olan kesbi katiyet etmiş ilâmlar doğrudan 
doğruya kabili icradır. Hatay mmtakası hari
cindeki bir gayrimenkule veya Türk tebaasın
dan birine taallûk eden ilâmlar resen Temyiz 
mahkemesi tedkikatmdan geçmedikçe icra olu
namaz. 

MADDE 6 — Hatay devletinin teşekkülün
den sonra hukuk ve ticaret davalarına dair sa-
dir olan ve henüz katiyet kesbetmemiş bulunan 
hüküm ve kararlardan aleyhlerine kanun yolu
na müracaat edilenler temyizen tedkik olunur. 

Temyiz edilmemiş bulunanlar hukuk usulü 
muhakemeleri kanununa göre temyiz edilebilir. 
Temyiz mahkemesi hâdiseleri idare eden kanun
lara göre tedkik eder. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
Hatay vilâyetinde adlî kanunların tatbik şekline 

ve ilâmların infazı tarzına dair kanun 
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îlhak tarihinden evvel tebliğ olunan hüküm 
ve kararlar aleyhine kanun yoluna müracaat 
müddeti ilhak tarihinden başlar. 

MADDE 7 — İlhakm meriyete girdiği sırada 
görülmekte olan davalarla tahkikat ve icra if
las işlerinde ilhak tarihinden sonra yapılacak 
muamelere için 2503 saydı Adliye harç tarifesi 
kanunu hükümlerine tevfikan harç alınır. 

HADDE 8 — icra ve iflâs işlerinde ilhak ta
rihinden sonra yapılacak muameleler 2004 sa
yılı icra ve iflâs kanunu hükümlerine tâbi olur. 

MADDE 9 — İlhak tarihinden evvel Hatay-
da meri kanunlara göre avukatlık veya dava ve
killiği ruhsatnamesini istihsal etmiş olanlarla 
mevcud kanunlara göre avukatldc yapmak hak
kını haiz bulunanlar ve noter olarak vazife 
görenler avukatlık ve noterlik yapmakta de
vam ederler. Bunlar hakkmda 3499 sayılı avu
katlık ve 3456 sayılı noter kanununun sair hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 10 — Hatay Millet Meclisinin te
şekkülünün tarihi olan 2 - IX -1938 tarihine ka
dar işlenmiş olan suçlardan dolayı maznun ve
ya mahkûm olanlar affedilmiştir. 

MADDE 11 — Hatay Devletinin teşekkü
lünden sonra işlenmiş suçlardan dolayı der
dest bulunan ceza davaları hakkında cereyan 

eden muhakeme ve muameleler ve katğileşme-
miş olan hüküm ve kararlar muteber olup bu
lundukları noktadan itibaren Türkiye Cumhu
riyeti kanunları hükümleri dairesinde icra 
edilir. 

MADDE 12 — Hatay Devletinin teşekkü
lünden sonra işlenen suçlar hakkında katğile-
şen hüküm ve kararlar da muteberdir. Bun
ların tatbik ve infazında eski kanunlara naza
ran mükteseb haklar mahfuz olduğu gibi Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarının lehde olan hü
kümleri de nazara alınır. 

MADDE 13 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 14 — İşbu kanunun icrasına Adli
ye vekili memurdur. 

28-VI-1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam N. Ttnaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. G&besoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. t. V. Ad. V. Y. 

Dr, H. Alataş R. Karadeniz ' 
Zr. V. Mü. V. Ti. V. 

Muhlis Erkmen Istanbulda C. Ergin 

(.S. Sayısı: 201) 



— 33 — 
İSKENDERUN LİMANININ BÜTÜN TESİSAT VE VESAlTl ÎLE BİRLİKTE DEVLET LİMAN

LARI IŞLETME UMUM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E D E V R I N E D A I R K A N U N LÂYIHASI 

Esbabı mucibe 

Anavatana iltihak etmiş bulunan Hataydaki Iskenderon limanı işletme işlerinin, bu gibi liman 
işletme hizmetlerini ifa maksadile kurulmuş olan Devlet limanları işletme umum müdürlüğü tara
fından işletilmesi derpiş edilmiştir. 

Esasen bu Umum müdürlüğün teşkiline a'id bulunan 3633 numaralı kanunun 4 ncü maddesi hü
kümleri de bu hususu müeyyed bulunmakta olduğundan mezkûr limanın devir ve teslim alınacak 
bulunan tesisatının Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne verilmesinde iktisadî zaruret mü
talaa edilmiştir. 

Ancak mahallinden alınan malûmata göre limana hemcivar olan ve demiryolu işletmesile pek sıkı 
alâkası bulunan bazı tesisatın tamamile liman emrinde bulunduğu anlaşılmış olduğundan demiryolu 
münakalâtını her hangi bir müşkülâta maruz bırakmamak üzere mevcd tesisatın bu iki işletme 
aTasmda taksimi salâhiyetini mahfuz bulundurmak üzere projeye o yolda hüküm konulmuştur. 

Vekâletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er azadan mürekkeb Muvakkat 
encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümeni 

Esas No. 1/206 
Karar No. 4 

6 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 - VI - 1939 tarih ve 6/3459 
sayılı tezkeresile 30 - VI - 1939 tarihinde Encü
menimize havale Duyurulmuş olan (Iskenderon 
limanının bütün tesisat ve vesaitile birlikte Dev
let limanları işletme umum müdürlüğüne devri 
hakkındaki kanun lâyihası Başvekil ve 
Münakalât vekili huzurlarile okunub incelendi. 
Yapılan tedkiklerde (Payas Iskenderon) demir
yolunun da Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğüne devri de lüzumlu gö
rüldüğünden Iskenderon limanile beraber bunun 
da devrini temin edecek hüküm konması tasvib 
ve lâyiha buna göre tadil edilmiştir. Kanunun 
serlevhası da ihtisar edilerek (Iskenderon lima-
nmm Devlet limanları işletme umum müdürlü
ğüne ve Payas - Iskenderon demiryolunun Devlet 
demiryolları ve limanları işletmesi umum mü
dürlüğüne devri hakkında kanun lâyihası) şek
line konmuştur. 

Müstacelen ve tercihan müzakeresi teklifile 
hazırlanan lâyiha ilişik olarak Yüce makamınıza 

arzolunur. 
Muvakkat E. Reisi 

Diyarbakır 
Dr. 1. T. öngören 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Denizli 
E. A. Tokad 

Erzincan 
S. Başotaç 

izmir 
N. İlker 
Kastamonu 

M. C. Bayar 
Kocaeli 

/. Dıblan 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Zonguldak 
R. Vardar 

M. M. 
Tokad 

G. Tekel 
Ankara 

A. Bayhn 
Bursa 

Kâtib 
istanbul 
F. öymen 

Antalya 
Dr. M. Soykam 

Çanakkale 
Dr. G. Kahraman R. N. Gültekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Edirne 
Dr. F. Memik 

Eskişehir 
E. Sazak 
Kars 

G. M. Akyüz 
Kastamonu 

M. R. Saltuğ 
Malatya 

İV. Baydar 
Tokad 
N. Poroy 

Çorum 
Ş. Baran 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

istanbul 
/. A. Gövsa 

Kars 
Ş. Karacan 

Kocaeli 
S. Yargı 

Mardin 
Gl. S. Düzgören 

Tunceli 
M. Tenel 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Îskenderon limanının bütün tesisat ve vesaiti 
• ile birlikte Devlet limanları işletme umum mü

dürlüğüne devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Iskenderon limanı, mevcud bü
tün liman tesisat ve vesaiti ile Devlet limanlan 
işletme umum müdürlüğüne devredilir ve 3633 
numaralı kanunun dördüncü maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince mezkûr umum müdürlük tara
fından işletilir. Liman ve demiryollan işletme
lerini müştereken alâkalandıran tesisat ve vası
taları bu iki idare arasmda taksime Münkalât 
vekili salâhiyettardır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 -
raya Münakalât 

Bş.V^ 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

M. Erkmen 

- Bu kanunun hükümlerini ic-
vekUi memurdur. 

29 - VI 
Ad.V. 

1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralt 
Ik. V. 

H. Çakır 
G. î. V. ve Ad. V. V. 

' R. Karadeniz 
Mü. V. Ti. V. 

îstanbulda C. Ercin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİCİ 

îskenderon limanının Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğüne ve Payas - îskenderon de
miryolunun Devlet demiryollan ve limanlan 
işletme umum müdürlüğüne devri hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — îskenderon limanı, mevcud bü
tün liman tesisat ve vesaitile Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğüne ve Payas - îskende
ron arasındaki demiryolu Devlet demiryollan 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne devre
dilir ve bu müdürlükler tarafından işletilir. Li
man ve demiryollan işletmelerini müştereken' 
alâkalandıran tesisat ve vasıtaları bu iki idare 
arasında taksime Münakalât vekili salâhiyettar
dır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

>>»<< 
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S. Sayısı: 202 
Belediyelerce yap lacak istimlâk hakkındaki 2497 sayılı 
kanuna bazı hükümler ilâvesine ve mezkûr kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbataıs (1/210) 

T. G. 
Başvekâlet 26 - VI - 1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/3484 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediyelerce yaptırılacak istimlâk hakkındaki 2497 sayılı kanunda bazı değişiklik ve ilâveler 
yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 20 - VI - 1939 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Istanbuldan başlıyarak büyük şehirlerimizin imar plânlan hazırlanmış, bir kısmı tasdika iktiran 
etmek suretile tatbik mevkiine girmiştir. 

Belediyelerin yapacakları istimlâkler hakkındaki 2497 sayılı kanunda kısmî istimlâklere dair 
hükümler tesis edilmemiştir. 

ileri imar plânlarının tatbiki sırasında bilhassa îstanbulun bir çok semtlerinde bu usulün tatbiki 
estetik bakımdan olduğu kadar iktisadî mülâhazalarla da çok lüzumlu, faideli ve hattâ zarurî ola
caktır. 

Bazı yerlerde ve bilhassa îstanbulda genişlettirilmesi lâzım gelen yollarm tevsiine iki tarafında
ki bina arsaların çok kıymetli olması, kesif iskân veya ticaret mıntakasma tesadüf etmesi itibarile imkân 
yoktur. Bu gibi yerlerde ve mümkün olan sahalarda yolun genişliğine göre binaların fennen ve 
imar plânları mucibince muayyen olan irtifa haddinin fevkindeki kısımlarını kaldırarak hem sevi
yede ahenk temini ve hem de büyük bir servetin ziyadan vikayesi imkânları temin edilmiş olur. 

Bazı yerlerde yaya kaldırımlarının yola kalbi suretile yolun tevsii ve trotuvarlarm mevcud bi
naların alt kısımlarına alınarak üst kısımlarının kurtarılması ayni maksad ve menfaatlerin tahak
kukuna hadim olur. 

1 nci maddenin (A) ve (B) fkralarmdaki hükümler bu mülâhaza ile kaleme alınmıştır. 
Bir yolun veya bir meydanın genişlettirilmesine veya yeniden açılmasına karar verildiği zaman 

bunların genişliğinden fazla olarak taraflarından 20 şer metreye kadar binalı ve binasız yerleri is
timlâke 2497 sayılı kanunun 17 nci maddesi cevaz vermektedir. 

Bu hüküm, imar plânları yapılmamış olan şehir ve kasabalarda ihtiyacı karşılamağa kâfidir. 
imar plânları her yerin bünye ve hususiyetlerine göre iskân, ticaret ve sanayi mıntakaları der
piş etmekte ve bunların sahaları şehirlerin vaziyetine göre değişmekte bulunduğundan planlanıl 
tatbiki sırasında imar adalarının bir kısmında parsel derinlikleri bu mikdarı tecavüz eder. 

Bu gibi yerlerde 20 metrelik derinlikten ilerisinin istimlâkine salâhiyet olmayınca plân tat
bikatı akamete uğrar. Birinci maddenin (C) fıkrasındaki hüküm bu ihtiyacı karşılamak maksadile 
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tesis edilmiştir. Üst katlan kaldırılan bina çatılarının yapılıp eski haline getirilmesi yola veya 
yaya kaldırımına kalbedilen zemin katı cephe duvarlarının yıktırılıp bu gibi binaların lâakal 
eski metanetini temin edecek derecede kuvvetli mesnedlere sitinad ettirilmesi ve cephelerin eski
si gibi yaptırılması mükellefiyetlerinin belediyelere tahmili, bir imar adasında başlanan işler bi
tirilmedikçe diğerlerine geçilmemesi hükmünün tesisi ferdlerin himayesine ve işlerin tanzimine 
matuf teyid cümlesindendir. 

2 — imar plânlarının tatbiki sırasında ve imar adalarında yapılacak istimlâklerden elde edi
lecek yerlerin birleştirilip plâna uygun şekilde ifraza tâbi tutulması ve bu yerlerde plâna uy
gun şekil ve ebatta bina yapılması zarurî bulunduğuna göre tanzim ve ifrazdan sonra bu gibi 
yerlerin belediyeler tarafından müzayede ile satılması hem maslahata, hem de içtimaî adelet ve 
menfaat esaslarına uygun görülmüştür. 

İstimlâk edilecek yerlerin vaziyetine ve emsalinin alım satım rayicine göre değer pahası ve
rileceğine göre mülk sahihlerinin bu yüzden zarar görmeleri varid değildir. 

3 — Bu noktada alâkadarların hak ve menfaatleri üzerinde hassasiyetle tevakkuf edilmiş ve 
2497 sayılı kanunun istimlâk bedellerine aid olan hükümleri değiştirilmek suretile istimlâk edile
cek gayrimenkulun istimlâk esnasındaki vaziyetine ve emsalinin alım satım rayicine göre alınma
sı hususunda yeni ve çok faydalı hükümler tesis edilmiştir. 

4 — Lâyihanın 4 ve 6 ncı maddelerindeki hükümler istimlâklerde kabul edilen yeni esasa gö
re yapılması zarurî değişikliklerden ibarettir. 

5 — 2490 sayılı kanunun 5 nci maddesi istimlâki kararlaştırılan yerlerin sahihlerine hukuk 
usulü muhakemeleri hükümlerine göre tebligat yapılması esasını kabul etmiştir. Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 144 - 148 nci maddelerinde tebligata aid hükümler tesbti edilmiştir. 

Bilhassa tstanbulda Yeni cami meydanının istimlâkinde hüviyet ve ikametgâhları tesbit edile
meyen veya gösterilen yerlerde bulunamayan gayrimenkul mutasarrıf ve alâkalılarına tebligat ifa
sında müşkülât çekilmiş ve bu yüzden istimlâk muameleleri uzun zaman tekemmül edememiştir. 

Hukuk davalarında dava edilenin hüviyeti davacı nezdinde malûm olduğuna göre hüviyetin teay-
yün edememesi ihtimali bulunmadığından hukuk usulü muhakemeleri kanununda bu hususa aid hü
kümler tesisine lüzum görülmemiştir. 

Gayrimenkul kayidlerinden bir kısmının muamele görmemesi yüzünden bazan hakikî sahihleri an-
laşılamadığı gibi bazı ahvalde de bunların kimler olduğu ve nerelerde bulundukları, ikametgâhları 
teayyün edememektedir. 

İstimlâki kararlaştırılan gayrimenkul sahihlerinden bazıları işi uzatmak için tebligat yapılırken 
filân yerde bulunduklarını söyletmekte ve haber verilen bu yerlerde bulunamayınca yeniden göste
rilen ikametgâhlarında aranmak suretile tebliğ muameleleri hileli hareketler yüzünden nihayetsiz 
şekilde uzamaktadır. 

2497 sayılı kanunun beşinci maddesine eklenen hükümler bunlara son vermek ve istimlâk mua
melelerini sonsuz ve icabsız uzamalardan kurtarmak maksadını istihdaf etmektedir. 

Bina vergi kanunu yeniden inşa edilecek binalar için üç senelik vergi muafiyeti kabul etmiştir. 
İmar plânı tatbik edilen yerlerde açılan yolların iki tarafındaki adalarda inşaata izin verildiğinin 

ilân tarihinden itibaren bir sene içinde yapılmağa başlanıb da iki sene zarfında bitirilen binaların 
on sene eskiden mevcud olub da üç sene içinde plâna uygun şekle kalbedilen yerlerin beş sene müd
detle bina vergisinden muafiyeti hakkında tesis edilen hüküm, inşaatın teşviki ve binnetice plân 
tatbikatının teshili maksadlannı istihdaf etmektedir, 
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Âdİiye, Bütçe, Dahilîye ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er azadan mürekkeb Muvakkat 

encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/210 
Karar No. 2 

6-VII-1939 

Yüksek Reisliğe 

Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki 
2497 numaralı kanunda bazı değişiklik ve ilâve
ler yapriması hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
gönderildiğini bildiren 26 haziran 1939 tarihli ve 
3484 numaralı Başvekâlet tezkeresi Dahiliye en
cümenine tevdi kılınmış ve bu lâyihanın Adliye, 
Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden seçi
lecek üçer azadan müteşekkil Muvakkat encümen
de tedkik edilmesi için Dahiliye vekili tarafından 
yapılan teklif, Umumî heyetin 3 - VII - 1939 ta
rihli içtimaında kabul edilmiş olduğundan Encü
menimiz ; Dahiliye vekili hazır olduğu halde top
landı ve lâyiha tedkik olundu . 

Belediye istimlâk kanununda değişiklikler ya
pılması lüzumunu tebarüz ettiren mucib sebeb-
ler lâyihası müf adı tamamen vârid görüldü ve ka
nun lâyihası müzakere edildi. 

Dahiliye vekilinin verdiği izahattan; istimlâk 
muamelelerinde, belediyeler ile gayri menkul sa
hihlerinin müsavi şartlar dairesinde mahkemeye 
müracaat edemedikleri ve bilhassa bedel takdi
rinde hakem heyeti mazbatalarının mahkeme ka
r a n üzerinde müessir olduğu anlaşıldı. Bunun 
için istimlâk bedellerini takdir hususunda hem 
amme ihtiyacına ve hem adalet icablarma yan 
yana mevki veren tadil teklifleri kabul edildi. 

Bir de belediyelerin bu gün haiz olduğu is
timlâk salâhiyeti sahasının darlığı da tebarüz et
tirildiğinden bu salâhiyetin, imar projelerinin 
kolaylıkla tatbikına imkân verecek şekilde 
tevsi edilmesi maksadını istihdaf eden tadil me
tinleri de kabule şayan görüldü. 

Şu kadar ki; gerek tadili teklif edilen mad
delerin ve gerek muhakeme usulüne aid olubda 
değiştirilmesi lâzım gelen maddelerin aded ve 
mahiyetlerine göre; mevcud kanun maddeleri 
üzerinde tadiller yapmaktan ise ka'nunu tama
men değiştirmek daha uygun olacağı düşünüldü 
ve Hükümet lâyihası, yeni bir kanun şeklinde 

tanzim edildi; Şöyle ki: 
1 — Ca'ri kanunun birinci maddesi aynen 

alındı ve Hükümet teklifinde bu maddeye ek ol
mak üzere gösterilen hüküm, üçüncü madde ola
rak tanzim edildi. 

2 — Cari kanunun 17 nci maddesile Hükü
met teklifinde birinci maddeye ek olmak üzere 
gösterilen tadilin (C) fıkrası birbirile ilgili oldu
ğu için birleştirilerek lâyihamızın ikinci mad
desi tanzim edildi. 

3 — Karşılığı temin edilmeden istimlâk işle
rine başlanılmasını teyid etmek maksadını istih
daf eden Hükümet teklifindeki hüküm, lâyiha
mız da dördüncü madde olarak tanzim edildi. 

4 — Belediyenin istimlâk edilen gayrimen
kul üzerindeki tasarruf şeklini tevsi eden ve 
mükellefe vergi muafiyeti, veren Hükümet lâyi
hasının ikinci maddesi, iki ayrı hükmü muhtevi 
olduğu için iki maddeye ayrılmak suretile lâyi
hamızda 5 ve 6 nci maddeler olarak tanzim 
olundu. 

5 — Cari kanundaki ikinci madde muhtevası, 
lâyihamızda aynen ve 7 nci madde olarak tanzim 
edildi. 

6 — Cari kanunun 3 ncü maddesinde, değer 
paha olarak takdir edilecek kıymete esas ölçü 
olmak üzere gayrimenkulun vergi matrahları < 
gösterilmiştir. 

Bu ölçünün tatbikinde tesadüf edilen isabet
sizliği karşılamak üzere Hükümet lâyihasında 
3 ncü madde olarak yazılan ve kıymet takdirin
de o günkü rayiç kıymeti ölçü olmak üzere gös
teren tadil teklifi, lâyihamızda 8 nci madde ola
rak tanzim edildi. 

7 — Yalnız bir kısmı istimlâk edilecek olan 
gayrimenkullerin kıymetini takdir hususunda 
adalete daha yakın bir Ölçü olmak üzere teklif 
edilen Hükümetin 4 ncü maddesi, lâyihamızda 
9 ncu madde olarak daha açık bir ifade ile 
tanzim edildi. 

8 — İstimlâk muameleleri dolayısile yapıla-
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cak tebliğ işlerini kolaylaştıran Hükümetin 5 
nci maddesi hükmü, lâyihamızda 10 ve 11 nci 
maddeler olarak tanzim edildi. 

9 — Lâyihamızın 12 nci maddesinin tanzi
minde encümen reisi Salâh Yargı; takdir edilen 
istimlâk bedelini kabul etmiş gayrimenkul sahib-
lerinin o yerin en büyük mülkiye âmirine vere
cekleri bir istida ile beyan etmeleri ve bunun 
üzerine belediyenin mahkemeye dava açmaları 
muvafık olacağı ve cebri temellük olan istimlâ
kin hukukî mahiyeti bakımından gayrimenkul 
sahihlerine mahkemeye müracaat külfeti tahmil 
edilmemesi yolunda meri kanunda mevcud hü
kümden vaz geçilmesi için bir sebeb olmadığı 
için lâyihanın buna aykırı olarak kabul edilen 
12 nci maddesine muhalif olduğunu beyan etmiş 
ise de; lâyihanın tanziminde belediye ile gayri
menkul sahihlerine mütekabil ve mütenazır hak 
ve salâhiyetler temin etmek esas umde olarak 
kabul edilmiş olduğundan mahkemeye müracaat 
hakkının hem belediye ve hem gayrimenkul 
sahihleri için mütekabilen tanınması ekseriyetle 
kabul edildi ve madde bu suretle tanzim kılın
dı. 

10 — Lâyihamızın 12 - 20 nci maddeleri, 
istimlâke aid davaların rüyet merciini ve usu
lünü ve mahkeme kararlarının infaz ve icra şe
killerini tesbit ve tavzih edecek surette tanzim 
kılındı. 

11 — Cari olan kanunda mevcud olan «Şe
refiye» bedeli mikdan cüzî derece yükseltile
rek ve fakat gayrimenkul sahihleri lehine ka-
yidler ilâve edilerek 21 nci madde tanzim edildi. 

12 — Cari olan kanunda mevcud olan ve 

gayrimenkul sahihlerine istirdad salâhiyeti ta
nıyan hüküm, lâyihamıza 22 nci madde olarak 
yazıldı. 

13 — istimlâk muamelesine başlanılan bir 
gayrimenkul sahibinin o yerde yeni inşaat vü-
cude getirmek hakkını bir müddetle takyid eden 
23 ncü madde, hem belediye ve hem hak sa
hihleri için bir müeyyide olacağı kanaatile en-
cümenimizce ilâve edildi. 

14 — Belediyelerce yapılacak istimlâkler 
hakkında Hükümetçe hazırlanmış olan bu lâyi
ha, ehemmiyetli ve esaslı hükümleri ihtiva et
mekte bulunması noktasından çok faydalı bir 
kanun olacağı kanaatinde bulunan encümeni
miz; Devlet tarafından âmme menfaatleri na
mına yapılacak istimlâkler için de, Hükümet
çe bu esasları havi bir lâyiha ihzar edilmesi 
temennisinin mazbatamızda izhar edilmesini 
muvafık gördü. 

Lâyihanın ehemmiyetine mebni hükümleri 
en yakın zamanda tatbika başlanabilmek için 
müstaceliyet kararile müzakere edilmek üzere 
Umumî heyetin tasvibine arzedilmesine karar ve
rildi. 

Yüksek Reisliğe takdim edilir. 
Muvakkat E. Es. M. M. Kâtib 

Kocaeli Mardin Kayseri 
Salâh Yargı Edib Ergin S. II. Ürgüplü 
Afyon K. Bingöl Gümüşane 

Haydar Çerçel Necmeddin Sahir D. Sakarya 
İstanbul Rize 

Galib Bahtiyar Göker Fuad Sirmen 
Rize Samsun Yozgad 

K. Kamu M. Ali Yörüker A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

belediyelerce yapılacak istimlak hakkındaki 2497 
sayılı kanuna bazı hükümler ilâvesine ve mezkûr 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE İ — 2497 sayılı kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki hükümler etklenmiştir : 

Tasdikli imar plânlarının tatbiki sırasında; 
a) Mevcud binaların imar plânına göre fazla 

olan katlarını, 
b) Yollarm veya yaya kaldırımlarının tevsii 

için binaların zemin katlarının lüzumlu olan 
kısımlarını, 

c) Yeniden açılacak veya genişletilecek yol, 
meydan, umumî bahçe ve yeşil sahalara lâzım 
olan yerlerden başka bunların etrafında imar 
plânma göre yapılacak binaların arsa derinlik
lerine kadar olan mahallerini istimlâke beledi
yeler salahiyetlidir. 

Kaldırılan katların değer bahası sahihlerine 
verileceği gibi bu gibi binaların üstünü örtme
ğe ve eski haline getirmeğe belediyeler mecbur
dur. 

Yola veya yaya kaldırımına kalbedilen ze
min katları cebhe duvarlarının hedmi, üst katlar 
için eski metaneti temin edecek kadar kuvvetli 
mesnedler tesisi ve cebhelerin eskisi gibi yap
tırılması belediyelere aiddir. 

Uyuşulduğu takdirde keşif dahilind karar
laştırılacak bedeli verilmek suretile bunların sa
hihleri tarafından yaptırılması da caizdir. 

Bir imar adasında başlanan bu gibi işler ta
mamlanmadıkça diğer adalara geçilemez. 

MADDE 2 — Birinci maddenin (C) fıkrasın
da gösterilen istimlâklerden elde edilecek yer
leri birleştirmeğe ve pilâna göre ifraz muame
lesi yapıldıktan sonra pilâna uygun tesisat vü-
cude getirilmek şartile bunları bilmüzayede sat
mağa Belediyeler salahiyetlidir, imar pilânı tat
bik edilen bölgelerde açılan yollarm iki tarafın
daki adalarda inşaata izin verildiğinin ilânı ta-
rinhinden itibaren bir sene içinde yapılmağa 
başlanıb da iki sene zarf mda bitirilen binalar on 
sene müddetle bina vergisinden muaf tutulur. 
Bu gibi yerlerde evvelden mevcud olub da üç sene 
zarfmda pilâna uygun şekle kalb edilen binalar 
için muafiyet müddeti beş senedir. 

MADDE 3 — 2497 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir: 

tstimlâk edilecek yere Belediye meclisi aza
sından ve emlâk sahihlerinden birer zatle Bele
diyede vazife sahibi olmayan mühendis veya mi
mar yahud fen memurundan ve bunların bulun
madığı yerlerde ebniye kalfası veya yapı işle
rinden anlryan bir zatten teşkil edilecek komis
yon marifetile o zamanki vaziyetine ve emsali
nin alım satım rayicine göre kıymet takdir olu
nur. Bu kıymet o gayrimenkulun değer bahası 
sayılır. 

MADDE 4 — 2497 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. Kıs
mî istimlâklerde gayrimenkulun tamamı için 
takdir edilecek kıymetten mal sahibine bırakı
lacak kısmın kıymeti tenzil olunduktan sonra 
bakiye istimlâk edilecek parçanm değer pahası 
saydır. 

Kısmen istimlâk edilen yerlerin geri kalan 
parçasmm havası veya ziyası kapanır, yahud in
tifa kabil olmaz ve sahihleri isterse o parçayı da 
Belediye istimlâke mecburdur. 

MADDE 5 — 2497 sayılı kanunun beşinci 
maddesine aşağıda yazılı hükümler ilâve olun
muştur : 

İstimlâk edilecek gayrimenkulun mutasar-
rrflarile alâkadarlarının hüviyet ve ikametgâh
ları tesbit edilemez veya bunlar gösterilen yer
de bulunamazsa tebliğ olunacak evrak tapu 

kaydma göre teayyun eden sahihlerinin isimle
rini muhtevi oduğu halde yirmi gün müddetle 
istimlâki kararlaştırılan yerin münasib bir nok
tasına ve belediye dairesile o semtin umuma 
mahsus mahallerinden birine açılır ve gazete 
bulunan yerlerde hulâsaları gazetelerle ilân 
olunur. Talik muamelesi usulü dairesinde tan
zim edilmiş zabıtla tevsik olunur. 

. MADDE 6 — 2497 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 
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İstimlâk olunacak gayrimenkule takdir edi
len kıymetin değer bahasından fazla olduğu id-
diasile belediye, istimlâk bedelinin indirilmesi 
için mahkemeye müracaat edebilir. Mahkeme 
2497 sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
hükümler dairesinde keyfiyeti tedkik ederek 
karara bağlar. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini yü-

MADDE 1 — Belediye kanununda yazılı, 
beldenin ve belde sakinlerinin medenî, sıhhî ve 
bediî ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi ve teh
likeden korunması için tesisat yapmak maksadi-
le binalı ve binasız gayrimenkulleri, bu kanun
da yazılı usuller dairesinde değer bahası peşin 
verilmek şartile istimlâke belediyeler salahiyet
lidir. 

Kanunu medeninin kaynaklar hakkındaki hü
kümlerine riayet edilmek şartile belde dışmdan 
getirilecek sularm kaynağı ve kaynaktan belde
ye kadar geçeceği yerleri dahi lüzum görürse be
lediyeler istimlâk edebilir. Kanunu medeninin 
(668 ve 669) ncu maddeleri hükmü mahfuzdur. 

MADDE 2 — Bir yolun veya bir meydanm 
genişletilmesine veya yeniden açılmasına karar 
verildikte yolun veya meydanm genişliğinden 
fazla olarak taraflarından yirmişer metreye ka
dar binalı veya binasız yerleri istimlâke beledi
yeler salahiyetlidir. 

Yeniden açılacak veya genişlettirilecek yol, 
meydan, umumî bahçe ve yeşil sahalara lâzım 
olan yerlerden başka, bunların etrafında imar 
plânma göre yapılacak binaların arsa derin
liklerine kadar olan mahallerini de istimlâke 
belediyeler salahiyetlidir. 

Tasdikli plâna göre bir hizada bulunması lâ-
zrmgelen binalardan hiza dışma çıkmış olan 
kısımlar dahi istimlâke tâbidir. 

MADDE 3 — Tasdikli imar plânlarının tat-

rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
20 - VI - 1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. T. V. 
A. Çetinkaya C. Ergin 

biki için : 
A) Mevcud binaların plâna göre fazla olan 

katlarını, 
B) Yollarm genişletilmesi için binaların ze

min ve bodrum katlarmm lüzumlu olan kısım
larını istimlâke belediyeler salahiyetlidir. 

Fazla katlan kaldırılan binalann üstünü der
hal örtmek ve eski evsafı dairesinde ikmal et
mek belediyelere aiddir. 

Yola kalbedilen zemin ve bodrum katlarının 
duvarlannı yıkmak ve bunlarm üstündeki bina 
kısmının eski metanetini temin edecek kadar 
kuvvetli mesnedler tesis etmek ve cebhelerini 
eski vasıfları dairesinde yaptırmak belediyenin 
borcudur. 

Uyuşulduğu takdirde keşif dahilinde karar
laştırılacak bedeli verilmek suretile bunların sa
hihleri tarafından yaptırılması da caizdir. 

MADDE 4 — İstimlâk bedeli karşılığı temin 
edilmiş imar mmtakalarmda başlanan işler ta
mamlanmadıkça, karşılığı temin edilmemiş di
ğer mıntakalarda istimlâk yapılamaz. 

MADDE 5 — İkinci maddede yazılı istim
lâklerden elde edilecek yerleri birleştirmeğe ve 
plâna göre ifraz muameleleri yapıldıktan sonra 
plâna uygun tesisat vücude getirmek şartile mü
zayedeye koyarak satmağa belediyeler salahiyet
lidir. 

MADDE 6 — İmar plânı tatbik edilen mmta-

MUVAKKAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Belediye istimlâk kanunu lâyihası 
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— 7 — 
kalarda açılan yollarm, meydanların, umumî 
bahçe ve yeşil sahalarm etrafındaki adalarda, 
inşaata izin verildiğinin ilânı tarihinden itibaren 
bir sene içinde yapılmağa başlambda iki sene 
zarfmda bitirilen binalar 10 sene müddetle bina 
vergisinden muaf tutulur. 

Bu gibi yerlerde evvelden mevcud olubda 
üç sene zarfmda plâna uygun şekle kalbedilen 
binalar için muafiyet müddeti beş senedir. 

MADDE 7 — Belediye namma istimlâk olu
nan yerlerin mesaha ve cins ve hududunu göste
rir mufassal bir haritası belediye mühendisi ve 
bulunmayan yerlerde nafia mühendisi ve bun
ların bulunmadığı yerlerde mimar ve fen me
muru ve bunlar da yoksa belediye kalfası tara
fından yapılarak belediye encümenine tevdi 
olunur. 

Encümence istimlâke lüzum görüldüğü tak
dirde, istimlâk sebeblerini bildirir bir mazbata 
yapılarak mahallin en büyük mülkiye âmirine 
gönderilir. 

En büyük mülkiye âmiri evrakm gelme
sinden itibaren 15 gün içinde, yapılacak istimlâ
kin amme menfaatlerine uygun olup olmadıoına 
karar vererek belediyeye bildirir. İstimlâkin 
amme menfaatlerine uygun olduğu hakkmdaki 
kararlar katğidir. 

İstimlâkin amme menfaatlerine uygun olma
dığına dair verilecek kararlara karşı, belediye 
encümenlerinin kararlarile, belediye teşkilâtı 
olan köy ve nahiye belediyeleri; bağlı bulunduk
ları kaza kaymakamına ve kaza belediyeleri va
liye ve vilâyet belediyeleri de Dahiliye vekâleti
ne itirazda bulunabilirler. İtiraz üzerine verile
cek kararlar katğidir. 

Belediye reisliği en büyük mülkiye âmirinin 
uhdesinde bulunan yerlerde istimlâkin amme 
menfaatlerine uygun olub olmadığı hakkmdaki 
kararlar, kaza belediyeleri için bağlı oldukları 
vilâyetin valisi ve vilâyet belediyelerine aid 
olanlar hakkmda da Dahiliye vekili tarafmdan 
katği olarak ittihaz olunur. 

Amme menfaatleri hakkmdaki katği karar
lar aleyhine Devlet şûrasına müracaat oluna
maz. 

MADDE 8 — İstimlâk edilecek binalar ve 
arsalar ile binalı ve binasız arazi ve bahçeler 
için belediye meclisince, meclis azasmdan bir 
ve belediye mıntakasmdaki emlâk sahihlerin

den bir ve belediyede vazife sahibi olmayan 
bir mühendis veya bir mimar ve bunlarm bu
lunmadığı yerlerde bir fen memuru ve bunun 
da bulunmadığı yerde bir ebniye kalfası veya 
yapı işlerini anlayan bir zattan mürekkeb üç 
kişilik komisyonlar teşkil edilir. Bu komis
yon marifetile o gayrimenkulun istimlâk tari
hindeki vaziyetine ve emsalinin alım satım ra
yicine göre kıymet takdir edilir. 

MADDE 9 — Kısmî istimlâklerde evvelâ 
gayrimenkulun kıymeti takdir edilir. Bundan 
başka sahibi uhdesinde kalacak olan parça
nın istimlâkten sonraki değişiklik dolayısile, 
alacağı kıymet te ayrıca takdir edilir. Bu 
kısım kıymetinin, tamam kıymetten tenzilin
den sonra baki kalacak mikdar, istimlâk edi
lecek yerin değer pahası sayılır. 

Kısmen istimlâk edilen yerlerin geri ka
lan parçasmm havası veya ziyası kapanır ve 
yahud o parçadan intifa kabil olmaz ve sahih
leri isterse belediye o parçayı da istimlâke mec
burdur. 

MADDE 10 — İstimlâk edilecek gayrimen
kulun haritası belediye tarafmdan 10 gün 
müddetle istimlâk olunacak yere ve ilân için 
belediye dairesinde muayyen mahalle asılır. 

İstimlâk edilecek gayrimenkulun sahiblerile 
alâkalıların hüviyet ve ikametgâhları tesbit 
edilemez veyahud bunlar gösterilen yerde bu
lunmazsa tebliğ olunacak evrak, istimlâki ka
rarlaştırılan yerin münasib bir noktasına ve 
belediye dairesine ve o semtin umuma mahsus 
mahallerinden birine, tapu kaydine göre ta
ayyün eden sahihlerinin ve alâkalıların isim
lerini muhtevi olduğu halde 20 gün müddetle 
asılrr. Gazete bulunan yerlerde evrakm hulâ
saları gazete ile de ilân olunur. 

Talik muamelesi, usulü dairesinde tanzim 
edilmiş bir zabıtla tevsik olunur. 

MADDE 11 — İstimlâki kararlaştırılan yer
lerin sahiblerile alâkalılara o yerin noteri ma
rifetile istimlâk keyfiyeti ve ikinci maddede 
yazılı haritanm bir sureti ve kıymeti, hukuk 
usulü muhakemeleri ve yukarıki madde hü
kümleri dairesinde tebliğ ettirilir. 

Noterler her tebliğ için mübaşirin zarurî 
'masrafından başka 20 kuruş maktu ücret alır
lar. Ayrıca harç ve resim alınmaz. 
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8 — 
Noterlik teşkilâtı olmayan yerlerde tebli

gat, belediye tarafından yapılır. 

MADDE 12 — istimlâk olunacak gayrimen
kul sahibleri ve alâkalıları veya belediye, 10 
ve 11 nci maddeler mucibince yapılan tebligat 
tarihinden itibaren 15 gün içinde, o gayri-
menkule takdir edilen bedel hakkında asliye 
hukuk mahkemesine müracaat ederek dava 
açabilirler. 

MADDE 13 — Dava arzuhalinin mahkeme-
ye kaydedildiği günden itibaren 8 gün zarfın
da diğer davalara tercihan taraflar mahkeme
ye davet edilir. Bu davalar basit muhakeme 
usulüne tâbidir. 

MADDE 14 — Vilâyet umumî meclisleri, 
her sene toplantılarmm ilk haftasında mülk sa
hihlerinden ve mühendis ve mimar ve yapı işle
rinden anlayanlardan vilâyetler için 30 dan aşağı 
ve 40 dan yukarı ve kazalarla belediye teşkilâtı 
olan nahiyeler için 10 dan aşağı ve 15 den yu
karı olmamak üzere ehli vukuf seçerler. Bunla
rın isimlerini havi bir liste mahallî asliye hu
kuk mahkemesine gönderilir. 

MADDE 15 — Asliye hukuk mahkemesi; yu
karıdaki maddede gösterilen listeye dahil veya 
hariç üçten az ve beşten fazla olmamak üzere 
ehli vukuf tayin eder. 

Üç kişilik heyetten birisi ve beş kişilik heyet
ten ikisi mimar ve mühendislerden ve bulunma
yan yerlerde yapı işlerinden anlayanlardan alı
nır. 

Ehli vukuf hakkmda umumî hükümler tat
bik edilir. 

Ehli vukuf heyeti, gayrimenkulun emsalinin 
alım satım rayicine göre takdir ve tayin ederek 
esbabı mucibeli bir raporla nihayet 8 gün içinde 
mahkemeye bildirir. 

MADDE 16 — Mahkemeye müracaat edilen 
hallerde, duruşmadan evvel istimlâk olunacak 
gayrimenkullere hemen vaz'iyed olunması bele
diyelerce zarurî görülür ise; o gayrimenkulun 
takdir edilen kıymeti, % 20 fazlasile millî ban
kalardan birine yatırılarak makbuzu mahkemeye 
tevdi edilir. 

Mahkeme; 10 ve 11 nci maddelerde yazılı şe
kilde bir tebliğ ile gayrimenkul sahibini mahke
meye davet eder ve 8 gün zarfmda gayrimen-

(S. Saj 

külün vaziyetini ve kıymet takdirine esas ola
bilecek bütün evsafını, tesbiti delâil usulü da
iresinde tevsik ettirerek o gayrimenkulun tapu 
sicilline keyfiyetin şerhedilmesini bildirir. 

Bu muamele, mahkemenin davetine icabet et
meyen veya delâilin tesbiti sırasında hazır bu
lunmayan gayrimenkul sahihlerinin gıyabında 
yapılabilir. 

MADDE 17 — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun mülkiyeti veya hisse mikdarı münazaalı 
bulunduğu hallerde dahi 16 nci madde hüküm
leri tatbik edilir ve sahibleri arasındaki ihtilâf
larda belediyeler, hasım olamaz. 

MADDE 18 — istimlâk olunacak gayrimen
kulun takdir edilen kıymetine kanunî müddet 
içinde mahkemeye müracaatla itiraz edilmediği 
ve tapu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi yap
tırılmadığı halde, takdir edilen kıymetin tama»-
mı millî bankalardan birine yatırılarak makbuzu 
mahkemeye tevdi edilir ve mahkeme 8 gün zar
fmda o gayrimenkulun belediye namma tescilini 
tapu dairesine tebliğ eder. 

MADDE 19 — 17 nci ve 18 nci maddelere 
tevfikan tapu sicilline şerh verilen ve belediye 
namma tapu dairelerince tescili yapılan gayri-
menkullerin tahliyelerini, başkaca hükme hacet 
kalmaksızın belediye, icra dairesinden isteyebi
lir. 

icra daireleri, gayrimenkul ellerinde bulu
nanlara bir tahliye emri tebliği suretile o gayri
menkulu tahliye ve teslim etmelerini bildirir. Bu 
müddet bitince gayrimenkul, usulü dairesinde 
tahliye ve belediyeye teslim edilir. Bu yerler 
başkasma kiralı ise tahliye olunması sebebile 
kiracı kiralayandan tazminat isteyemez. 

MADDE 20 — Asliye mahkemesi kararları, 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, bu ka
nunda yazılı hükümlere muhalif hallerden dola
yı temyiz olunabilir. 

Temyize müracaat, istimlâk muamelesini dur
durmaz. 

MADDE 21 — istimlâk sebebile sokağm veya 
umumî bahçenin veya meydan ve yeşil sahanm 
yüzüne çıkmakla veya her ne suretle olursa 
olsun sokağm yüzü artmakla yahud yüzünde 
bulunduğu yollar genişlemekle kıymeti artan 
yerlerin, 8 nci maddede yazılı komisyon tarafm-
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dan takdir edilecek olan eski kıymetile yeni 
kıymeti arasındaki farkın yarısı, şerefiye olarak 
bir defaya mahsus olmak ve beş senede ve beş 
taksitte tahsil edilmek üzere, belediye vergi ve 
resimlerinin tahsiline dair olan hükümlere göre 
istifa olunur. 

Katileşen şerefiye borçlan, belediyelerin tale-
bile duruşma yapılmaksızın mahkemece verile
cek karar ve yazılacak müzekkere üzerine tapu 
dairesince o gayrimenkulun sicilline şerh verilir. 
Bu suretle tapu sicilline şerh verilmiş olan gayri
menkulu satm alanlar, bu borcu ödemekle mükel
leftirler. 

Kıymetin artması, bir kısmmm istimlâkinden 
ileri gelen gayrimenkullerden yukarıki fıkra 
mucibince almması lâzım gelen şerefiyenin tama
mı, istimlâk bedelinden mahsub edilir. Şerefiye 
mikdarlarma karşı gayrimenkul sahihlerinin 
mahkemeye müracaat haklan mahfuzdur. 

MADDE 22 — İstimlâk olunan yerlerde ya
pılması mukarrer olan inşaat ve tesisattan bele
diye vaz geçer ve muameleyi iptal ederse veya is
timlâk muamelesinin katileşmesinden itibaren 
üç sene içinde belediyece birinci maddede yazılı 
istimlâk lüzumunu icab ettiren her hangi bir te
sisat yapılmıyarak istimlâk olunan yer olduğu 
gibi bırakılırsa; sahihleri istimlâk bedelini iade 
ederek o yeri geri alabilirler. 

MADDE 23 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan yapılacak istimlâk muamelesi, 10 ve 11 nci 
maddelerde yazılı tebligat ile cereyana başlar. 

Tebliğ tarihinden itibaren gayrimenkul sahi
binin, yerinde yeni inşaat vücude getirmek veya 
mevcud inşaatta esaslı değişiklikler yapmak 
hakları takyid edilir. Ancak bu takyidat tebliğ 
tarihinden itibaren bir seneden fazla devam ede
mez. 

Bu müddet içinde istimlâk muamelesi ikmal 
ve parası tediye edilmezse, gayrimenkul sahibi
nin mutlak tasarruf hakkı avdet eder. 

MADDE 24 — Bu kanun hükümleri Ankara 
İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk mua
meleleri hakkında dahi caridir. 

MADDE 25 — Belediyelerce yapılacak istim
lâk hakkındaki 2497 numaralı kanun ilga edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde katileşmemiş olan istimlâk işlerinde de 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 26 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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