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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Siird mebusu Hulki Aydının vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun hatırası
nı tebcilen bir dakika ayakta sükût edildi. 

Dilâver Resneli ile 
Ali Şenyaylaya aid Arzuhal encümeni mazbataları 

kabul edildi. 
Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarma aid raporun 

üçüncü fıkrası hakkında Maliye encümeni mazbatası 
bir müddet müzakereden sonra Maliye ve Bütçe en
cümenlerine havale edildi. 

Enver Türksal hakkındaki Arzuhal encümeni 
mazbatası üzerinde cereyan eden müzakere netice
sinde mazbata encümene iade olundu. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesa-

Lâyihalar 
1 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 

Belediyeler bankası memurları tekaüd sandığı teşkili 
hakkmda kanun lâyiahsı (1/435) (Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısım 
alacaklarının karşılıklı olarak ibrası hakkmda ka
nun lâyihası (1/436) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — Türkiye - Hollanda tediye anlaşması ve ik
tisadî iş birliği protokolü ile ticaret anlaşması ve 
bunların merbutlarının temdidi hakkmda kanun lâ
yihası (1/437) (Hariciye ve İktısad encümenlerine) 

4 — Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî eratı 
hakkmda kanun lâyiası (1/438) (Millî Müdafaa ve 

1 — Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya Some-
rin vefat ettiğine dair Başvekalet tezkeresi. 

BAŞKAN — Hükümetten gelmiş bir tezkere 
var okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya Somerin 

îstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde tedavide 

bı katğisine dair kanun lâyiası kabul edildi. 

Hâkimler kanunu ile bu kanunu tadil eden kanun
ların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve hâkim
ler kanununa bazı maddeler ilâvesine, 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur 
ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki kanu
na ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan sonra 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Şemsettin Günaltay İsparta Çanakkale 

Kemal Ünal Ziya Gevher Etili 

DİLEN EVRAK 

Bütçe encümenlerine) 
Tezkereler 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/271) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
6 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Bele

diye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Dahiliye encümeni maz
batası (2/17) (Ruznameye) 

7 — Devlet Demiryolları istimlâk kanununa mü-
zeyyel 1607 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/413) (Ruznameye) 

• • 

iken 11 - VI - 1940 tarihinde vefat etmiş oldu
ğu Dahiliye vekilliğinden bildirilmiştir arzede-
rim. Başvekil 

Dr. R. Saydam 
BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hatırasına 

hürmeten bir dakika ayakta sükût edilmesini 
rica ediyorum. (Bir dakika ayakta sükût edil
di). 

2 — HAVALE 

B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Oanıtez 
KÂTÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa 
tevzi edilecek araziye dair olan 1505 sayılı ka
nunun şümulü sahasının tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
İskân kanunu Muvakkat, Dahiliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları (3/148) [1] 

REFtK INOE (Manisa) — Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti, kanun maddeleri ara
sındaki bazı anlayış farklarının halli için mu
cibi tefsir gördüğü bir meseleyi Meclisten so
ruyor. Bu iş encümenlere havale olunuyor, so
rulan sual şudur: İskân kanununun muayyen 
bir maddesi mucibince gelecek muhacir, mülte
ci ve göçebelerle naklonulanlara toprak vermek 
istiyorum, bazi yerlerde de topraksız köylüle
re tesadüf ediyorum, bunun hakkında tatbik 
edeceğim kanunlarda mütereddid kaldım, elim
de bir kanun var, şark menatıkı dahilinde muh
taç zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 1097 
numaralı kanun. 

Bu kanun, bazı eşhasın şark mmtakasm-
dan garb mıntakasma, garb vilâyetlerine nak
line dairdir, 1505 numaralı kanun da; şark 
mıntakasında mevcud fakir zürraa tevzi edi
lecek araziye dair olan kanundur. Biz bu ka
nunun dördüncü maddesini tefsir etmişiz. De
mişiz ki; bu, şark mmtakasına aid bir kanun
dur amma, İcra Vekilleri Heyeti dilediği ye
re tatbik edebilir. Bu varken Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti soruyor; ben bazı çift
likleri alıp bazı muhtaç köylüye verebilir mi
yim? 

Bizim İskân encümenimiz de, verebilirsiniz, 
diyor amma, burada ismi yazılmryan ve encü
mende muhalif kalan bir arkadaş da, veremez
siniz, diyor. Çünkü bu tefsirin taallûk ettiği 
1505 numaralı kanundan sonra ayrıca iskân 
kanunu çıktı. Bu kanun, 2510 numaralı İskân 
kanunudur. Bu kanunun 21 nci maddesinin 
D fıkrasında şu tabir vardır: Muhacirlere, mül
tecilere, göçebelere ve naklolunanlara verile
cek topraklar sayıldıktan sonra, Hükümetçe 
satın alınacak veya istimlâk olunacak toprak
lardan. Binaenaleyh köylü hakkında, umumî 
mahiyette, bu şekilde tavizata müsaid değil
dir, şark mmtakasından naklolunanlara mah
sus olan maddeyi arazisiz köylü hakkında tat
bik etmeğe imkân yoktur. Tefsir de orta yer
den kalkmıştır. Bunun üzerine ancak ahkâmı 
umumiye dairesinde istimlâk yapmak lâzımge-
lir diyor. Ben, bu muhalif kalan arkadaşın nok-
tai nazarını muvafık görüyorum. Bir memleket 
var ki o memleketin içerisinde çiftlik var. 
10 000 dönüm çiftliği olan bir adamın elin
den çiftliğini alıp topraksız köylüye vermek 

[1] 201 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

istiyoruz. Bunu, topraksız köylüye vermek 
maksadmı takib ettiğimize göre yapılacak iş, 
bu kanun mucibince eğer göçebeye verilecek
se, naklolunanlara veya aşiret efradma veri
lecekse İstimlâk kanunu mucibince istimlâk 
muamelesini nasıl yapmağa mecbur isek köy
lüye vermek için de o şekilde istimlâk yap
mak ve istisnaî yola gitmemek zarureti vardır. 
Bendeniz bu hususta gayet kanunî düşünen ve 
mazbatada muhalif kalan arkadaşın noktai na
zarına iştirak ediyorum. Diyorum ki, şark 
menatıkmdan naklolunanlar kısmı istisnaidir. 
Naklolunmayanlara oldukları yerde arazi da
ğılacak ki yine mahallinde arazi istimlâk edi
lip verilecektir. Binaenaleyh Heyeti muhtere-
meden rica ediyorum; ekalliyette kalan muh
terem arkadaşın noktai nazarlarını kabul eder
seniz kanunun tatbikini daha iyi teğmin etmiş 
olursunuz. 

İSKÂN KANUNUN MUVAKKAT En. M. 
M. GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; elimizde bir kanun var, 1505 numa
rayı taşımaktadır. Bu kanun kendine mahsus 
bir istimlâk kanunudur. Bu kanun, toprağa 
muhtaç olan yerlilere, göçebelere, gelecek 
muhacirlere toprak vermek için ne şekilde 
toprakların almacağmı gösterir. Bu kanuna gö
re büyük topraklardan istimlâk yapılır, sa
hihlerine de 500 dönümden iki bin dönüme ka
dar toprak bırakılır. Üst tarafı alınır. Bun
lara, içinde müddeiumumiler de bulunan ma
hallî idare heyeti tarafından takdir edilen kıy
met üzerinden bedeli verilir. Bu bedel vergi 
kıymetinin sekiz mislinden aşağı, on mislinden 
yukarı olamaz. Kanunun koyduğu hükümler 
bunlardır. Bu bir nevi istimlâk usulüdür. Şim
di bu kanunun serlevhasile dördüncü madde
si arasında adeta bir mubayenet görülür. Ser
levhaya bakılınca bu kanunun adeta şark mm-
takalarına mahsus olduğu gibi bir mana çı
kar. Halbuki dördüncü madde nerelerde tat
bik edileceğini gösterir. Dördüncü madde ay
nen şudur: 

«İşbu kanunun Birinci umumî müfettişlik 
mıntakasında ve İcra Vekilleri Heyetinin lü
zum gördüğü ve göreceği yerde tatbik edilir» 
der. 
Şimdi burada acaba bu kanun birinci umumî 

müfettişlik mmtakası dahilinde İcra Vekilleri 
Heyetinin karar vereceği yerlerde mi tedkik edi
lir, yoksa hem birinci umumî müfettişlik dahi
linde hem de bunun haricinde İcra Vekilleri He
yetinin karar vereceği yerlerde mi tatbik edilir? 
Bunda tereddüd hâsıl olmuştur. Meclise gelin
miş, Meclis 200 numaralı tefsirinde demiş ki bu 
kanun hem birinci umumî müfettişlik dahilinde, 
hem de İcra Vekilleri Heyetinin karar vereceği 
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yerlerde tatbik edilir. Bu tefsir çıkmıştır. Bu 
tefsir çıktıktan sonra yapılacak şey bu kanunu 
memleketin her tarafında tatbik etmektir. Yal
nız birinci umumî müfettişlik dahilinde değil, 
îcra Vekilleri Heyeti kararile birinci umumî mü
fettişlik haricinde de tatbik edilmesi icab eder. 
Bu kanun bu şekilde tatbik edilegelirken bu 
sefer de Sıhhat vekâleti bir noktada tereddüd 
ediyor, diyor ki; böyle deniliyor amma, bu kanu
nun ikinci maddesinde şöyle bir fıkra vardır : 
« 1097 numaralı kanunun birinci maddesinde ta
yin edilen mmtaka dahilinde irae edilen ve Hü
kümetçe lüzum görülen mikdarı birinci madde
de yazılı eşhasa tevzi olunmak üzere » bu fıkra-
ile 1097 numaralı kanunun birinci maddesine gi
dilmiştir. 1097 numaralı kanunun birinci mad
desinde tayin edilen mmtaka da şu mmtakadır: 
O zamanki idarei örfiye mıntakası ve Ağrı vilâ
yeti yani bu günkü birinci umumî müfettişlik 
mıntakası ile dördüncü umumî müfettişlik mın
takası, bir de Ağrı vilâyetini ihtiva etmektedir. 
Halbuki 4 ncü madde tefsir edildikten sonra 
tabiatile artık 1097 numaralı kanuna atfetmeğe 
imkân yoktur. Madam ki kanunun tatbikat 
yerlerini 200 numaralı tefsir ile bütün memleke
te teşmil etmiş bulunuyoruz. O halde tabiatile 
îcra Vekilleri Heyetinin karar verdiği mahaller
de lüzum görüldükçe tatbik olunacak demektir. 
Bu sefer gerek muvakkat İskân encümeninin 
verdiği karar ve gerek, başka encümenlere da
ha uğramıştır, o encümenlerin de verdiği ka
rar bu merkezdedir. Vaktile 4 ncü madde tef
sir edilmiştir, bu madde tefsir edildiği zaman 
200 numaralı karar ile bu kanunun tatbik saha
sı hem birinci umumî müfettişlik mmtakasma 
ve hem de îcra Vekilleri Heyetinin karar ve
receği diğer yerlere teşmil edilmiştir. O halde 
1505 numaralı kanunun yazdığı hükümler birin
ci umumî müfettişlik mıntakası haricinde de tat
bik olunacaktır. 

Refik înce arkadaşımızın dokunduğu nokta
ya gelince ; Muvakkat encümende arkadaşlar
dan birisi şu şekilde bir mülâhaza serdetmişti : 
1505 numaralı kanundan sonra 2510 numaralı 
iskân kanunu çıkmıştır. îskân kanununun 21 
nci maddesinde iskân topraklarının hangi yerler 
olacağı sayılıdır. Burada 5 bend vardır. Bunlar
dan birisi de (D) fıkrasıdır. Bu fıkradaki, Hü
kümetçe satın alınacak veyahud istimlâk edilecek 
topraklar tabiri mutlak bir tabirdir. Arkadaş
lar dedi ki, buraya istimlâk edilecek topraklar 
tabiri konmuştur, bu tabirin mutlak olarak kon
ması 1505 numaralı kanunu ilga eder. Halbuki 
ilgalarla alâkadar o kanunun 50 nci maddesidir. 
Bu maddeyi tedkik ettik. îlga edilen hüküm
ler sayılırken 1505 numaralı kanundan bahsedil
miş değildir. Binaenaleyh istimlâk tabiri mut
laktır. Hangi kanuna uygun olarak istimlâk 
edilmiş olursa olsun, başka bir şekilde istimlâk 

edilecek topraklar istimlâk toprakları meyanma 
girmiş bulunacaktır. Bundan dolayı bu mülâ
hazayı varid görmedik. O arkadaş da bize il
tihak etti. Biz de bunu mazbatada zikrettik. 
Binaenaleyh bu günün ihtiyaçlarına uygun olan 
1505 numaralı kanun yerindedir. Encümenin 
teklif ettiği şekilde kabul buyurmanızı rica ede
rim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar, tek
nik ve ayni zamanda basit gibi görünen bu me
selenin arkasından çok esaslı hukuku tasarrufi-
ye meselelerinin çıkacağını tekaddümen arzet-
mek mecburiyetinde kaldım. Bu vaziyete göre 
bir taraftan Partimizin kararı ve programı ve 
diğer taraftan teşkilâtı esasiyemizin icabı dai
resinde büyük araziye rağbet, hukuku tasarrufi-
yeye kuvvet ve kıymet verip dururken, bu şera
it dahilinde istimlâkin bir zamanlar için de ol
sa artık cevazına imkân kalmadığını 2910 nu
maralı iskân kanununda göstermişiz. Gerek 
şark mmtakasma taallûk eden kanun ve gerek 
bu kanunun neşrine sebebiyet veren bazı eşha
sın mahallerinden nakli kanunun ihtiva ettiği 
maddelerde şu tabirler vardır: Köylü, aşiret 
efradı, göçebe ve muhacir.. Binaenaleyh bunla
rın heyeti mecmuasına naklolunanları da ilâve 
etmek lâzım gelirse ayni fıkrayı aynen iskân 
kanunundan almışız demektir. Diyoruz ki, mu
hacir, mülteci, göçebe ve naklolunanlarm... Şim
di bir memleketin içerisinden naklolunan, mu
hacereten gelen, ilticaen gelen ve göçebe olarak 
şu tarafa gelen adamların iskânı için hangi yer
lerde ne şekilde barmdırılacaklarma aid ol
mak üzere elimizide bir iskân kanunu varken 
ve bu iskân kanununun 21 nci maddesinin D fık
rası, Hazineden alınır, şuradan bulunur, eğer 
böyle bulunmazsa kanunî yollarla istimlâk olu
narak bu adamlara verilir diyip dururken biz 
kövlüyü arazi sahibi yapacağız diye çiftlik sa
hibinin elinden şark mmtakasma aid olan kanu
nun istisnaî hükümlerini mi hâlâ tatbik edece
ğiz? Binaenaleyh ben mahiyeti, prensibi ve 
ruhu itibarile bir zamanlar için muvakkaten tat
bik ettiğimiz ve adı «Şark mıntakası dahilinde 
muhtaç zürraa tevzi edilecek araziye» dair 
1505 numaralı kanunun ve ikincisi; bazı eşhasın 
Şark menatıkmdan garb vilâyetlerine nakline 
dair kanunun 4 ncü maddesini tefsir ederken 
orada kullandığımız tabir şudur: Diyoruz ki; 
«ve lüzumunda îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edilen yerlerde tatbik olunur» şeklinde biz bu
nu tatbik etmişiz. Binaenaleyh artık göçebe, 
naklolunan, bilmem muhacereten gelen, ilticaen 
gelen adamlar için yeni bir toprak mevzuu or
taya atıldığı zaman 1505 numaralı kanundan 100 
kanun sonra gelen bilmem 2510 numaralı ka
nunun 50 nci maddesi «bu kanuna muvafık ol
mayan bütün hükümler kaldırılmıştır» dedikten 
sonra size soruyorum; bu kadar sarih bir katiyet 
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karşısında 1505 numaralı kanun kaldırılmamıştır 
demeğe imkân var mıdır? Bu 1505 numaralı ka
nunun istimlâke taallûk eden kısmının artık bu 
kanundan sonra meri olmıyacağına kaniim 
(Doğru sesleri). 

Onun içindir ki muhterem Heyetinizin ha
kemliğine müracaat ediyorum. îşin mahiyeti iti-
barile biz bir taraftan köylüyü toprak sahibi ya
palım diye kanun yapmağa çalışırken demek ki 
bu kanun varmış, o halde yeniden kanun getir
meğe lüzum yok. Bu tefsir çıksa ve ben Sıhhi
ye vekili olsam şunu yaparım. Kimin tarlası 
var, kimin çiftliği var, Alaşehirde filân zatın 
elli bin dönümlük çiftliği var, derhal 1505 nu
maralı Şark menatıkma aid kanunun 4 ncü mad
desi mucibince İcra Vekilleri Heyetinden bir 
karar alırım, köylüye tevzi olunsun diye. Sonra 
istimlâk ederim. 1931 tarihindeki emlâk kıyme
tinin 8 mislini geçmemek üzere idare heyetinin 
kararını tasdik ederim. Sonra işe vazıyed ede
rek köylüyü yerleştiririm. 

Bana kalırsa bu harekette ne intizam, ne in
sicam, ne de teşkilâtı esasiyeye mutabakat var
dır. Ne de sarahaten kendisine muhalif kanun
ları ilga eden 2510 numaralı kanuna mutabakat 
vardır. 

Keyfiyeti muhterem Heyetinizin takdirine 
havale ediyorum. 

ÎSKÂN KANUNU M. En. M. M. GALlB 
PEK.EL (Tokad) — Arkadaşlar, eğer aziz ar
kadaşım 200 numaralı tefsir buraya getirildiği 
zaman böyle bir mutalea serdetmiş olsaydılar 
yerinde olmuş olurdu. Bir defa 200 numaralı 
tefsirden önce dir ki bu 2510 numaralı kanun 
çıkmıştır. Ve bu kanun bir istimlâk kanunu de
ğildir. Orada istimlâke aid tek bir hüküm yok
tur. Bu kanun toprak nasıl tedarik edilir, nasıl 
alınır, parası nasıl verilir, bunlardan bahset
mez. Bu kanunda tamamen iskân nasıl yapıla
caktır onu gösteren bir kanundur. İskâna aid 
topraklar nasıl tedarik edilecektir, parası nasıl 
verilecektir bunu 2510 numaralı kanun göster
mekte değildir. Aziz arkadaşım ayrıca 2510 nu
maralı kanunun mazbatasını okumuş olsaydı bu 
günkü münakaşaya hiç lüzum kalmazdı 1505 
numaralı kanun bugün tatbik edilmektedir. Ar
kadaşım neden endişe ediyorlar? Bu kanun bu 
gün memleketin her tarafında tatbik edilmek
tedir. Muğla, Aydın ve muhtelif vilâyetlerde 
tatbik edilmiş, ve edilmektedir. Ve tek bir kişi 
de şikâj^et etmemektedir. Bilâkis herkes yalvarı
yor. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bilâkis hiç de 
memnun değillerdir. 

GALÎB PEKEL (Devamla) — Müsaade eder
seniz şunu da sormak istiyorum. Bu 1505 nu
maralı kanunun Teşkilâtı esasiyeye muhalif ol
duğunu nereden çıkarmışlardır? Eğer böyle bir 
mutalea dermeyan edilmesi lâzım gelirse 1505 

numaralı kanun burada müzakere edilirken 
dermeyan etmeleri lâzımdı. 

Biz bugün 1505 numaralı kanunu müzakere 
etmekte değiliz ki. Onun için rica ediyorum; bu 
kanun tatbik edilmiştir ve bu gün de tatbik edil
mektedir. 200 numaralı tefsir çıktıkdan sanra 
da tatbik edilmiştir, Ben kendim, bizzat bulun

duğum zaman tatbik ettim, bu gün dahi tatbik 
edilmektedir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — O halde Hükü
metten bir sual soracağım. 

Bu kanun tatbik edilmekte olduğuna göre 
tefsir için müracaat etmelerinin sebebi nedir? 
söylerler mi? 

SIHHAT VE î. Mu. V. Dr. HULUSİ ALA-
TAŞ (Aydın) — Bu müracaatımız, vakit vakit 
1097 numaralı kanunla alâkalı oluşu üzerinde 
hükümler verilmesindendir. 200 numaralı tefsirle 
mesele muhakkak surette halledilmiştir. Yalnız 
bazı yerlerde bunun 1097 numaralı kanunun hü
kümlerine tecavüze doğru tereddüd gösteriyor
lar. Müracaatımız bunu da bertaraf etmek için
dir. Başka bir şey yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vekil beyin iza
hatından şunu anladım. Biz tatbikat yapmakta
yız amma bazan tatbikatımızı sektedar eden hü
kümlere rast geliyoruz. Bu hükümler olsa olsa 
ya Şûrayi devlet veya mahkeme hükümleridir, 
her halde kazaî mahkemelerdir. Onları dahi ber
taraf etmiş olmak için orta yerde bu tefsirin 
doğrudan doğruya hükmünü bilâ arıza tatbik 
etmeğe medar olmak için bu tefsir geliyor. Şim
di yalnız bu kısma cevab vermezden evvel Ga-
li.b Pekel arkadaşımıza cevab vereyim. 1505 nu
maralı kanunun mahiyeti, şark mmtakaları da
hilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek arazi mese
lesidir. Oradan 1097 numaralı kanun mucibin
ce nakledilenlerin elindeki arazi Devlete intikal 
ettiğine göre arazisiz bulunan aşiret efradını, 
köylüyü bir takım mütegallibenin elinden kur
tarmak için Devlet onlara bu araziyi tevzi etmek 
için bu kanunu getirmiştir. Benim o vakit an
ladığıma ve hâlâ da anlamakta bulunduğuma 
göre bu kanunun hükmü 1097 numaralı kanun
dan çıkmıştır, tatbikatı da 1505 numaralı ka
nundadır. 1505 numaralı kanun baştanbaşa bir 
istimlâk kanunudur. Kimlere verilecektir, nasıl 
verilecektir ve kaç paraya verilecektir, bunları 
gösterir beş maddelik bir kanundur, üzerinde 
çok meşgul olmuşumdur. Bana, bu kanunun 
tefsiri mevzubahs olduğu zaman, o zaman söyli-
yeydiniz, denildi. Şimdi benim noktai nazarım, 
kanunlardan anladığıma göre, bu gün 200 nu
maralı tefsire müsteniden aşiret efradı, göçebe 
ve muhacirlere tevzi edilen şark mmtakası ara
zisi, bizim verdiğimiz bu tefsirle İcra Vekilleri 
Heyetinin vereceği kararlarla bu kanun tatbik 
edilir denilmiş. Yani bence, Teşkilâtı esasiye 
kanununa, istimlâk kanunu umumisine muhalif 
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olarak hususî bir kanun konmuştur. Hususî bir 
kanun koyduktan sonra biz bu iskân kanununu 
da koymuşuz. Şimdi dördüncü maddenin tef
sire müsteniden tatbik olunduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bu tatbik nedir? Şimdi bir çok arka
daşlarımız da söyledi. Arazisi büyük olanların 
elinden alınmış, bu kanunun tayin ettiği şe
kilde tevziat yapılmıştır. Bu tevziat evvelce 
Devlet şûrası tarafından kabul edilmiyordu, fa
kat tefsir edildikten sonra kabul etmeğe mecbur 
oldu. Şimdi biz görüyoruz ki, iskân kanu
nunun muayyen maddesi bu işe taallûk eden 
bütün ahkâmını kaldırmaktadır ve yalnız 
şunu söyliyeyim, 1505 numaralı kanun 
kalkmış değildir. 1505 numaralı kanun 
ter a Vekilleri Heyeti lüzum gördüğü yerde ka
nunu tatbik eder, hakkındaki tefsiri kaldırmış
tır. Artık bu kanun varken yerli adamlar için, 
muhacir, göçebe, mülteci olmayan ve nakil olma
yanlar için kanunun tatbikine ihtiyaç yoktur. 
Onun için iskân kanunu tatbik olunur kanaatin
deyim, takdir muhterem heyetinizindir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, yalnız iskân kanununun 21 nci maddesi
ni okumak için çıkıyorum. Sadece maddeyi oku
yacağım, sizi fazla yormak istemem. 

Yirmi birinci madde — İskân edilen muha
cir, mülteci, göçebe ve naklolunan çiftçilere ve 
sanatkârlara aşağıda yazılı topraklardan dağıtı
lır : 

A - Menşei ve nevi ne olursa olsun bütün 
millî topraklardan; 

B - Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınır
ları içinde bulunan mera, baltalık ve fundalık 
gibi orta malı olub Hükümetçe ihtiyaçtan fazla 
görülen topraklardan; 

C - Şehirlerin, kasabaların, köylerin sınırla
rı dışında kalan ve orman olmayan boş yerler
den; 

Ç - Devletçe görülecek lüzum ve zaruret üze
rine bazı ormanlarda, icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile muvafık görülen yerlerden; 

D - Hükümetçe satın alınacak veya istimlâk 
olunacak çiftlikler ve topraklardan. 

Madde budur, ve başka hiç bir suretle bu hü
kümlere temas etmez, takdir tabiî sizlerindir. 

ZÎYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — 
Efendim, iki tarafı da dinledikten sonra ha
kikaten yanlış bir yola gitmemiz ihtimalinin 
bulunduğu anlaşılıyor. Bunun bir tefsir mev
zuu olmaktan ziyade bir tesis mevzuu olduğu 
akla yakındır. Meselenin Adliye encümenine 
giderek bir kere daha tedkikı lâzımdır. Bu 
işler yalnız şarkta değil garbde dahi yapıl
dığı için mıntakai intihabiyemde de cereyan 
ettiği için, bu meselenin behemehal, kabul eder
seniz tekrar tedkikmı lüzumlu görüyorum. Bu
nun için bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Takrirleri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin bir tesis mahiyetinde olduğu mü

zakereden anlaşılıyor. Tedkikı için Adliye en
cümenine havalesini teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Son fıkrasına 
iştirak ederiz. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bendeniz de tak
rire iştirak ederim. 

BAŞKAN — O halde şimdi okunan takriri 
reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Affedersiniz, (tefsir) gibi anlaşıldı, (tesis) di
yorum. 

2 — - Türkiye - Suriye dostluk ve ey i kom
şuluk mukavelenamesi ile merbutu bulunan 
'/, 2, o. /, ,5. ve fi numaralı protokollerle hususî 
protokol ve bu anlaşmanın Lübnana ela teşmi
line müteallik beyanname ve her iki Hükümet 
arasında yeni bir emlâk itilâfnamesi akdine mü
tedair mektubun tasdiki hakkında kanun lâyiha
sı ve Hariciye encümeni mazbatası (1/111) \\\ 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

Ankarada 30 mart 1940 tarihinde imzalanan 
«Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mu
kavelenamesi» ile merbutu bulunan ve ayrıl
maz cüzlerini teşkil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 numa
ralı protokoller; «Hususî protokol» bu anlaş
maların Lübnana teşmiline müteallik beyanna
me ve her iki Hükümet arasmda yeni bir em
lâk itilâfnamesi akdine mütedair mektubun 

kabul ve tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Ankarada, 30 mart 1940 ta

rihinde imzalanan «Türkiye - Suriye dostluk ve 
eyi komşuluk mukavelenamesi» ile merbutu 
bulunan ve ayrılmaz cüzlerini teşkil eden: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 numaralı protokoller; «Hususî proto
kol» bu anlaşmaların Lübnana teşmiline müte
allik «Beyanname» ve her iki Hükümet ara
sında yeni bir emlâk itilâfnamesi akdine mü
tedair mektub kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

il j Birinci müzakeresi fi5 nci inakad zablın-
dadır. 
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meyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. 

3 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ne il 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/426) j 1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı 
terfi kanununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 

4 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Ordu subaylar heyetine mah

sus 863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda göste
rildiği veçhile değiştirilmiştir: 

Subayların rütbe ve kıdemleri mezkûr rüt
beyi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metninde 
muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub 
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve 
makamat eshabı beynindeki kıdem, memuriyet 
ve vazifeye tayin tarihine göre değil rütbeye 
nasıb tarihine göre hesab edilir. Ayni rütbede 
olub muhtelif makamatta usulen vekil olarak 
tayin suretile bulunan ve bulunmakta olanların 
kıdem sıraları hem rütbelileri arasında sıralan-
mayıb müsavi makamat eshabı arasındaki hem 
rütbelilerin arasında sıralanır. 

BAŞKAN — Birinci maddeye aid bir tadil 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İkinci müzakeresi yapılmakta olan 1494 nu

maralı kanunun 4 ncü muaddel maddesinin aşa
ğıdaki şekilde tadilini yani o maddenin nihaye
tine gösterdiğim fıkranın ilâvesini, encümen ta
rafından verilen izahata ve kanun tadili usul
lerine muvafık olması sebebile, teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

4 ncü maddeye ilâvesini teklif ettiğim fıkra: 
Millî irade ile muhtelif makamatta vekil 

olarak bulundurulan ve bulunmakta olanların 
kıdem sıraları da müsavi makamlar sahibleri 
arasında tertib olunur. 

M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) 
— Bu takririn encümene verilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Takriri encümene veriyoruz. 
4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
1/258, Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 

[1] Birinci müzakeresi 65 nci inikad zabhn-
dadır. 

1 numaralı cedvelin Maliye vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 1/424 sayılı ka
nun lâyihalarile İdare Heyetinin, Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin 
Kiyaseti Cumhur dairesi kadro cedvelinde deği
şiklik yapılmasına dair 2/22 sayılı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lere geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin daimî ücretli memuriyet kadroları bağlı 
(1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

3829, 3837 ve 3848 sayılı kanunlara bağlı 
cedvellerdeki ücretli memuriyetler mahfuzdur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Affınıza mağru-
ren bir şey arzetmek istiyorum: Şimdiye kadar 
Maliye vekâletinden gelib Bütçe encümeninden 
çıkan teferruatlı ve cedvelli mevzular üzerinde 
ferden ferda meşgul olmuş vaziyette değildim. 
Bu kanun çıkınca barem diye işittiğimiz teadül 
kanununda ne tebeddülat vardır, ne gibi işler 
yapılmıştır diye sureti mahsusada meşgul ol
dum. Bu meşguliyetimin muhassalasını muhte
rem Heyetinize arzetmek mecburiyetindeyim. 
Gördüm ki, bu kanunun birinci maddesinin ih
tiva ettiği kısım ücretlerin içerisinde bulunub 
da bütçemizin (D) cedvelinde olanlardan han
gilerinin daimî olduğunu tesbit etmek maksadı 
esasdır. O halde ne olmak lâzım? (D) cedvelini 
açacağız, oradaki isimlere bakacağız, bunların 
arasında filan memuriyet daimiliğe lâyiktır di
yeceğiz. O memuriyet hangi vekâlete aidse 
onun cedveline koyacağız. Filâna bakacağız, da
imi olmasına lüzum görmiyeceğiz, olduğu gibi 
bırakacağız. Halbuki arkadaşlar, gerek Maliye 
vekâletinin, gerek Bütçe encümeninin, aflarma 
mağruren, "ifade etmek mecburiyetindeyim ki, 
keyfiyet böyle olmamıştır. Yani (D) cedvelinde 
mevcud bulunanların hangilerinin daimî kadro
ya alınmalarını göstermek lâzımgelirken, ced-
veller üzerinde tebeddülat yapmaktan sarfı na
zar, mevcud olmıyanlan da ilâve edilmiştir. Ya
ni yeniden memuriyetler ilâve edilmiştir. Bun
ların aksini iddia edeceklerini zannetmem, 
çünkü meydandadır. Birinci kısım itirazım 
bu. İkinci kısım itirazım; biz bar bar 
bağırıyoruz, Devlet bütçesinde tasarruf ede
lim diyoruz, mümkün olan işleri kısa mas
rafla görelim diyoruz, yine aflarma mağruren 
görüyoruz ki, Maliye vekâleti ne kadar semijı 
davranırsa buna karşı tasarruf zihniyetini tem-

[1] Birinci müzakeresi 65 nci inikad zabtın-
dadır. 
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sil etmesi lâzımgelen Bütçe encümeni vekâletler
den daha semih davranıyor. Hattâ bazan öyle 
oluyor ki, bunların istediklerinin fazlasını Büt
çe encümeninin ilâve ettiklerine şahid oluyoruz. 
Ben çok isterdim ki, Bütçe encümeni vekâlet
lerin bu gibi işlerini yaparken, bu tatbikatı 
yaparken gözümüze çarpan bazı tasarruf nokta
larını göstermek suretile Bütçe encüme -
niniıı ahenkli bir surette yürüdüğünü 
ve bütçede tasarruf edildiğini göstermiş olsun. 
Meselâ, bakınız arkadaşlar, Maliye vekâletinin 
kadrosunda, Varidat umum müdürlüğünde tesa
düf ediyoruz ve bu tesadüfü Millî emlâk mü
dürlüğünde de görüyoruz. İdarî davalar müşa
virliği diye bir vazifeye tesadüf ediyoruz. Bu 
müdüriyeti umumiyede idarî davalar müşavirli
ğine ne ihtiyaç olduğunu mazbata muharririn
den soruyorum. Bilhassa Maliye vekâletinde 
24 tane müşavir vardır. Bunların müşavir ve 
muavinleri yekûnu 26 dır. Yalnız Ankarada, 

memleketin en mutahassıs arkadaşlarından mürek-
keb 25 şahsiyeti nefsinde cemeden bir vekâletin, 
hukuk müşavirliği dairesinden gayri olarak iki 
müdiriyete de idarî davalar müşavirliği şeklin
de mevcud olan vaziyeti idame etmesi doğru 
mudur? diye mazbata muharririnden sorarım. 
Ayni sualim tabiatile Muhterem Hükümete de 
aiddir. 

Arkadaşlar, tedkikatım neticesinde gör
düm ki, her vekâletin ve bazan bu vekâletlere 
mülhak devairin de birer doktoru, doktor yığı
nı var. Bu doktorların, vekâlet doktoru namile, 
her birinin 100 er, 200 er, 300 er lira maaşı var. 
Vazifelerini merak ettim. Verilen cevab şu ol
du : Bu doktorlar, memurların hasta olub ol
madıkları hakkında verdikleri raporlarla me
muriyetlerine derecei alâkasını gösteriyorlar. 
Ailelerine gidib gitmediğini teğmin edemem. 

Şimdi arkadaşlar, Ankara gibi bir yerde, 
hastahaneleri, belediye doktoru, Hükümet dok
toru, Kızılayı, çocuk bakım evi, dispanserleri, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müessese
leri mevcud olan bir yerde bütün bu ammeye 
aid olan hizmetleri görmekle meşgul olan bu mü
esseseler kâfi değilmiş gibi her vekâlette birer 
doktor bulundurmak gibi ihdas edilen vaziyetin 
millet lehine tasarruf edilmesine imkân yok 
mudur? Memurların bakılması matlub ise, bun
lar hakkında bir tedbir alınmak lazımsa bunu, 
teğmin için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti nezdinde üç doktor, beş doktorluk bir he
yet yaparız; onları memur ederiz. Bunlar bütün 
vekâletlerin hastalarına dikkat etmekle mükel
lef olurlar, raporlarını verirler. Sonra bunda 
ayrı bir şey daha hâsıl olur. Ahlakî bir şey olur. 
o da her vekâlette mütemadiyen bulunmak 
suretile hususiyet iktisab eden doktorları bu 
hususiyetlerine binaen müşkül vaziyetten kur
tarmış ve bütün memurların, bütün hastaların 

müşterek mercii bulunmak gibi çok iyi bir şey 
ihdas etmiş oluruz. 

Ankaradaki memurların şahıslarını, aileleri
ni hususî doktorlarla tedavi altına alıb bunla
rın tedavileri için paralar verilirse, Istanbulda, 
İzmirde Adanada, Erzurumda bu şekilde ayrı
ca bir vilâyet doktorumuz var mıdır? Oradaki 
memurların kendilerile, ailelerile meşgul olsun 
diye hususî bir doktor var mıdır? (Yoktur ses
leri). Binaenaleyh bendeniz ikinci bir istirham 
yapıyorum; kabili tasarruf noktalar vardır. Bir 
defa bu, teşkilât kanunu mucibince bunları da
imî ücretli diye kabul ettikten sonra yeniden 
kaldırılması bir kanun meselesidir. İşleri tefer
ruattan kurtarıb kanunlaştırmak lâzım geldi
ğine azamî dikkatimizi bilhassa sarfetmemiz 
lâzım geldiğinden dolayı başınızı ağırtıyorum. 
Bununla beraber tedkikatım neticesinde gördüm 
ki (D) cedvelinde bulunmayan bazı memuri
yetler buraya ilâve olunmuştur. Ne gibi diye 
soracaklar. Tabiatile benim tesadüf ettiklerime 
göre (D) cedvelinde kazanç mutahassısları diye 
bir kayid yok ki oraya geçmiş. Kezalik (D) ced
velinde millî emlâk idaresine mensub muhasib 
kalem âmiri, kâtibler vesaire unvanlarile mev
cud olan 86 kişi, millî emlâk memuru namı al
tında 96 ya iblâğ edilmiştir. Malûmu âliniz bir 
vekâletin teşkilât kanununu teşkil eden kısım
larda biz bu ücretlerin daimiye kalbini söyler
ken hiç bir zaman şu şekilde yeni bir vaziyet 
ihdas etmeyi düşünmüş değiliz. 
Hülâsası arkadaşlar, bu cedvelin ruhunu teşkil 
etmek üzere muhterem heyetinize şunu teklif 
ediyorum ve Bütçe encümeninden rica ediyo
rum; yeniden memuriyet ihdasına, bu vesile ile 
tahammülümüz yoktur, tasarruf edeceğiz. Ta
sarruf denilen nimetin en esaslı bir surette tat
bik edilmesi lâzım gelen bir zamanda bulunuyo
ruz. Fazla memuriyet ihdas edilemez. Bu ka
nun münasebetile arzettiğim memuriyetler 
misillü memuriyetlerin ihdasına lüzum yoktur. 

İkincisi; mümasili vazifedar adamlar var 
iken kadroya ayni vazifeyi gören adamları al
mak doğru değildir. Hukuk müşavirleri var
ken Millî emlâk umum müdürlüğü idarî dava
lar müşavirine lüzum yoktur. Bunları tasarruf 
edeceğiz. 

Üçüncüsü; haddi zatında tasarrufu müm
kün olan ve yeni bir düşünce ve telif ile ifası 
kabil olan hizmetleri müşterek bir surette yap
mak suretile - doktorlarda olduğu gibi - mese
leyi tevhid ve tanzime doğru gideceğiz. Tek
rar ediyorum arkadaşlar, barem kanununun 
ruhu; memlekette maaş ve ücret alan memur
lar arasında bir teadül teşkil etmek maksadına 
müstenid ise ve perakendelikten kurtarıb umu
mî bir nizama sokmak lâzım geliyorsa bunun 
üzerinde fazla teyakkuza ihtiyaç vardır. 

Bu kadroyu kabul ettikten sonra âtiyen de
ğiştirilmesi, bir tesis yaptığımızdan dolayı bîr 
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kantin mevzuu olması ihtimali vardır. Yaşadı
ğımız böyle bir devrede içimizde bulunan daha 
salahiyetli maliyeci arkadaşlar bunları yap
makla mükelleftir. 

Bu noktaları nazarı dikkate almak suretile 
birinci maddenin tanzimini teklif ediyorum. 
Takdir Heyeti Celilenindir. 

B. E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Takrir 
okunsun anlıyalım. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Kanunun birinci müzakeresi esnasında ruzname-
de bu kanuna taallûk eden numara yanlış yazıl
mış olduğu için fırsatı kaçırmış oldum. Birinci 
madde münasebetile kısaca maruzatta bulunaca
ğım ve bir tadil teklifi yapacağım. 

Birinci maddenin 1 numaralı cedvelinde 44 
ncü sayıfada yazılı hıfsıssıhha mektebi kadro
sunda müdür ve epidemiyoloji muallimi 600 sonra 
300, 300, 210, 210,170,170,120,120, lira ücretli bir 
çok muallimler yazılmıştır. Senede bunlara ve
rilen paranın yekûnu 36 960 lira ediyor. Bu 
mektebin her halde faydası vardır. Fakat son 
bir kaç seneki faaliyetini tedkik edecek olursak 
bu daimî kadro ve yüksek ücretler hakikaten 
nazarı dikkati celbeder. Son seneler zarfında 
bu mektebin senede 3 aydan fazla faaliyette 
bulunduğunu işitmedim. 

Esasen bu sene bütçe kanunu münasebetile 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında şöyle bir 
kayid vardı. (Fasıl 581) e bakalım : 

« 1940 yılında Hıfzıssıhha mektebinde yalnız 
bir devre için kurs açılacaktır » Zaten hıfzıssıh
ha mektebinin tedris vazifesi kurs açmak iledir. 
Kurs unvanile Hükümet tabiblerine ve saireye 
bir tekâmül sahası açmaktır. Bu sene bütçe ka
nunda mevcud olan kayde göre bir tek kurs 
açacaktır. Bu kursun ne kadar devam edeceği
ni biliyorum. Fakat şimdiye kadar misallerden 
anlaşıldığına ve benim tahmin ettiğime 
göre, bu her halde bir ay veya kırk günü geç
meyecektir. Haydi haydi olsun üç ay. Bu böy
le olunca yüksek kadroyu devam ettiren bu 
mektebin bu halde devamına taraftar değilim. 
Hıfzıssıhha mektebini gezmek istedim. Orada 
bir hademeden başka kimse görmedim. Görüş
mek, malûmat almak için icabeden şahsiyetleri 
aradım, fakat o gün orada kimse yoktu. Bu
gün yok yarın gelebilir dediler. Fakat ben ziya
ret ettiğim gün kimseyi bulamadım. Gelmele
rine esasen lüzum yoktur, çünkü mektebin va
zifesi yoktur. Mektebde vazife ancak kurs açıl
dığı zaman mevzubahs olabilir. Daha fazla söyle
meğe hacet yoktur. Ben bu kursların açılmasını 
elbette lüzumlu bulurum, amma hiç olmazsa üc
ret kursun açık bulunduğu müddetçe verilmeli
dir., Senede 40 - 50 günlük bir vazifeye göre 
bu kadar ücretin verilmesi doğru değildir. Bu 
hususta bir de takrir veriyorum, bu işe aid tahsi
satın tayyini teklif ediyorum. 

Hıfzıssıhha enstitüsü memleketin en esaslı 

bir müessesedir. Memleketin her tarafında 
bu müesseseye ihtiyaç vardır. Bunlara 
ehemmiyet vererek tekemmül ettirilmelidir. Da
ha geniş zamanlarımızda bunlar için icabeden 
yardımlar ya.pılır. Şimdiki halde bu bir tasar
ruf mevzuudur. 

BÜTÇE E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Takrirler okunsun da anlayalım, neler var? 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Gire-
Sım) _ Arkadaşım biraz evvel hıfzıssıhha ensti
tüsünden bahis buyurdular. Bu enstitünün mem
lekete nafi hizmetler ifa ettiği tarzmda beyanat
ta bulundular. Filhakika hıfzıssıhha enstitüsü 
«Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi» namı al
tında 1926 senesinde tessüs etmiştir. O tarihten 
bu güne kadar memlekette umumî hrfzıssıhhayı 
korumak: yolunda lâzım gelen ilmî araştırmalar 
varmakla beraber yine umumî sıhhati korumak 
volunda lâsmwrelen serum, ası gibi müstahzaratı 
da vanagelmektedir. Seneler taaküb ettikçe 
memleketin bu mebhastaki ihtiyacatmı karşıla
mak için çalışmakla beraber yine bu yolda ça
lışanları da umumî hıfzıssıhha kaidelerini daha 
evi bilir bir tarzda yetiştirebilmek ve mücade
lelere karsı icab eden biMeri de öğretmek şar-
tile bu müessesenin va,nmda bir de mekteb açıl
mıştır. Bu mekteb 1932 veva 1931 tarihinden be
ri asaeı vukarı 7 - 8 senedenberi kurs halinde 
gerek hekimleri, gerek sıhhiye memurlarını se
nenin muayyen .zamanlarında veya bazı sene
lerde toplayın okutmaktadır. Elimizde mevcud 
3017 numaralı bir teşkilât kanunu var. Unvanı 
sudur: Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile 
ona bağlı hudud ve sahiller teşkilâtı. 

Bunun kanunun 23 ncü maddesinde Ankara-
da merkez hıfzıssıhha enstitüsü diye bir mües
sese kabul eder. Bu müesseseyi de enstitü ve 
mekteb diye iki kısımdan ibaret olarak tavsif 
eder. Bu kanun mucibince her iki teşekkül mem
lekette muayyen hizmetler için tavzif edilmiş ol
makla beraber bu kanunun neşrinden evvelki 
zamanlara aid olan kurslarm daha âm ve şamil 
bir şekilde görülmesini de tegmin ve tasrih et
miştir ki Kültür bakanlığı. Ziraat bakanlığı di
ğer sanayie aid islerin müfettiş ve öğretmenle
ri ve diğer bu gibi umumî hıfzıssıhhaya alâkalı 
olan islerde, bu işlerle alâkadar olacak vazife 
sahihlerine öğretecek bazı dersleri oraya koy
muştur. Arkadaşımın sözlerinden mektebin lâğ-
vine aid bir mana çıkardım. Bu sarih olarak böy
le midir? Böyle mi ifade etmek istediler? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşımdan bir sual, encümen namma mı ko
nuşuyorsunuz? , 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK ( Gire
sun ) — Hayır, Meclisin naçiz bir azası srfatile 
konuşuyorum. Eğer böyle mektebin lâğvini tek
lif eder yollu bir istekleri varsa tasrih etsinler. 
Kendilerinden rica ediyorum. 
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fcr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Nizamnamede böyle bir sarahat yoktur. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Bir defa takrir

ler okunsun. 
BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan, Devlet memur

ları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkında
ki 3656 numaralı kanuna ek kanun lâyihası
nın birinci maddesi üzerinde icra ettiğim ted-
kikat neticesinde bu kanunun tedvininden 
maksad bir çok ücretliler içinden daimî ücre
te lâyık görülenleri seçib bütçenin (D) ced-
velini mümkün olabildiği kadar intizama sok
mak olduğu halde bazı yeni memuriyetler ih
das edildiğini gördüm. 

Bundan maada yalnız, merkeze has ve her 
vekâlete ayrı ayrı olmak üzere bir çok dok
tor tayin edilmiş olduğunu müşahede ettim. 
Merkezde memurların hastalıkları halinde ra
por vermeğe memur bu doktorların bulundu
ğu Ankarada Belediye, Hükümet, Kızılay, Ço
cuk esirgeme kurumu gibi müesseselerin dok
torları da vardır. Bundan maada, tedavilerini 
teğmin edecek hastaneler de mevcuddur. Böyle 
her vekâlet veya müesseseye ayrı ayrı dok
tor tayininde isabetsizlik vardır. Eğer bu pek 
lâzım bir müessese ise Sıhhat vekâleti emrin
de umum Devlet daireleri için daimî surette 
muayene ve davete hazır üç, beş doktorun bu
lundurulması ile bu ihtiyaç teğmin olunabilir. 
Nerede kaldı ki böyle doktorlar ne İstanbul, 
ne de izmir gibi en büyük mahaller memurla
rı için düşünülmemiştir. Memurlar arasında 
teadül ve müsavat bakımından bu doktorla
rın umumiyetle kadrolardan çıkarılması lâzım
dır, kanaatindeyim. 

Binaenaleyh mezkûr cedvelin, hiç yeni me
muriyet ihdas edilmemek ve mevcud ücretle
re en ufak bir zam yapılmamak ve doktorla
rı da nihayet esaslı intizama bağlamak esası 
üzerinden tashih ve tanzim edilmek üzere Büt
çe encümenine iadesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Defik İnce 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen (1) numaralı 

cedvelde yazılı (Hıfzıssıhha mektebi) ne aid 
olarak gösterilen tahsisatın tayyini ve bu su
retle tadilini teklif ederim. 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK (Gire
sun) — Müsaade buyurulursa Heyeti celileye 
birinci okunan takrir hakkında kısaca maru
zatta bulunmak istiyorum. Bendeniz Heyeti 
umunaiyeye naçizane iştirak etmezden evvel 
hekimlik hayatında uzun seneler; yirmi üç 

buçuk sene hastanelerde hekimlik ettiğim gi
bi, ayni zamanda, Refik înce arkadaşımızın 
şimdi işaret etmek istedikleri veçhile, bir 
Devlet dairesinin de hekimi idim. Filvaki Hü
kümetin teklif ettiği veçhile, bu teşkilâtta 
daire hekimlerinin faydası olduğundan, ev
velce bu dairelerde hizmet etmiş naçiz bir 
uzuv sıfatile değil, mecbur kaldığımız, muz-
tar kaldığımız bazı vekayii bu teşkilâtta, şu 
hizmetlerin yer bulmuş olmasını ehemmiyet
le görmüş ve kanaat getirmiş bir arkadaşınız 
sıfatile arzediyorum. Bulunduğum yere bir 
telgraf gelirdi, gayet ağır bastayım, acele dok
tor gönderin. Orada iki arkadaştık, birimiz 
bir semte, birimiz diğer bir semte bakıyorduk. 
Kalkar giderdik, maalesef o ağır hastanın evin
de dahi olmadığını ve her hangi bir mesireye 
gitmiş olduğunu öğrenirdik. 

Bu vaziyet olunca burada bilmiyorum, vekâ
let makamını işgal eden muhterem rüfekanm 
kendi kadrolarından ayırmış oldukları şu mev
kide vazife sahihlerinden ne dereceye kadar 
müstefid olub olmadıklarını bilmiyorum. Bu 
kendilerine düşen bir vazifedir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. 

Mevzu çok mühim, kıymetlidir, yerindedir. 
Fakat ikinci müzakeresi olduğu için bunun bu 
kadar müzakereye tahammülü var mıdır? 

BAŞKAN — Tadil teklifile müzakere açıl
mıştır, bu suretle müzakere olunacağı malûmu
nuzdur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hem mevzu mü
himdir diyorlar, hem de müzakereyi kısa kes
mek istiyorlar. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Öyle olduğunu 
takdir ediyorum. 

B. E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Bütçe 
encümeniniz bu işi hakikaten mühim bir iş ola
rak telâkki etmiştir. Bu itibarla mevzu üzerinde 
çalışmak için ayrı bir komisyon hazırlamıştır. 
Uzun uzadıya bu komisyon, Hükümetin alâka
dar şubelerile hali temasta bulunmuştur. Encü
men bilhassa prensib olarak esaslı bir karar ver
miş ve mevcudu arttıracak şekilde hiç bir kadro 
kabul etmemiştir. Ücretin maaşa tahvilinde de, 
Başvekilin izah ettiği veçhile bunu Hükümetçe 
âtiyen nazarı itibare alınacak bir iş addetmiş 
ve ücreti maaşa tahvil eden istinsnaî bir mua
meleyi dahi kabul etmemektir. İkincisi mevcud 
ücretlere intibak esnasında, yani bu cedvellere 
inkilâb esnasında baremdeki mikdara tetabuk 
etmiyorsa tezyidi değil tenzili kabul etmiştir. 
Meselâ 150 liralık bir kadro farzedelim. Bu ye
ni baremde yoktur. Yeni baremde 140 liralık, 
170 liralık vardır. Biz bu 150 lirayı 170 değil 
140 yapacağız. Diğer bir misal; 250 liralık kad
ro vardır. Bundan sonra 270 gelir. Biz onu 
210 a indirdik. Bu gün bütçedeki tahsisatın ki-
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İayetsizİiği yüzünden âtiyen ihdas edilecek ve 
halen (L) cedveline idhal edilecek teklifler 
vardı, bunları sureti katğiyede reddettik, yani 
Hükümetle mutabık olarak cedvelden çıkar
dık. Bu suretle yaptığımız tasarrnuf o zamanki 
hesaba göre 700 bin raddesindedir. Binaenaleyh 
bu maruzatım arasında bildirmek istiyorum ki 
Bütçe encümeni kadrolarda lâzım gelen tasar
rufu teğmin için gayretini esirgememiştir. Biz 
bunları ne mazbatada bilâ lüzum kaydettik, ne 
de burada izah ettik. Sonra Refik beyefendi 
dediler ki bu mevcudu (D) cedvelinde göste
rilen müteferrik müstahdemin arasından ayır
mak mümkün idi, halbuki bu kadrolar tevsi 
edilmiş bulunuyor. Kanun yalnız (D) cedvelini 
değil (E) cedvelini de nazarı itibare almıştır. 

Malûmu âliniz ötedenberi masraf tertiblerin-
den idare edilen işler var. Bu işler için icra 
Vekilleri Heyetine kadro yapmak salâhiyeti ve
rilen rakamlar vardır. Bu kadroları evvelce Hü
kümetin ihtiyaca göre tenkise, tezyide ve tesis 
etmesine müsaiddi. istedikleri kadroları alabi
lirlerdi. Llüzumu halinde ücretli memurlar is
tihdam ederlerdi. Barem kanunu her hangi bir 
şekle buna imkân bırakmadı. E cedvelinden 
hiç devamlı bir kadro yapmak salâhiyeti ver
medi, yalnız bunu muvakkat işlere hasretti. Bu
yurdukları gibi şimdiye kadar E cedvelinde bu 
gibi şeyler müsaid olduğu için yapılırdı. Bina
enaleyh çok haklıdırlar. Şimdi bu kadrolar E 
cedveline nisbetle daha geniş bir kadro değildir. 
Hatta bu meyanda meselâ 250 lira ücret alan 
bir memura kendisine barem kanunu ile verilen 
mütkeseb bir hak vardır. Hizmet müddetine gö
re 250 lira alıyorsa biz bu kadroyu 210 liraya 
indirdiğimiz cihetle onu mağdur vaziyete sokma
mak için bir muvakkat madde ile barem kanu
nunda bu gibi hakkını tamamen almağa müsaid 
hüküm bulunmıyanlar için 250 lira almalarına 
hak kazanmaları için müsaid bir hüküm konmuş
tur. Bütçe encümeni maddesine bağlı olarak tak
dim edilen cedvelde hiç bir fazlalık yoktur. 

idarî müşavirlerden bahsettiler. Filhakika 
vergilerimizde vaziyetin icabı kanunlar tevsi 
edildikçe, kanunlar daha mübhem vaziyete gir
dikçe elbette bir takım idarî davalar çıkmakta
dır. Hiç şübhe yok, bir taraftan ferd, bir taraf
tan Devlet mütekabilen haklarını alâkadar olan 
Şûrayi devlet makamından aramaktadırlar, ida
rî davalarda lalettayin her hukuk müşaviri, her 
vergi kanununda, her mevzuda lâyiha yazacak 
ihtisasda değildir. Mümasili hâdiselere ve vazi
yetin icabına göre mutahassıs müşavirlere ihti
yaç vardır. Bu itibarla Varidat umum müdür
lüğü millî emlâk müdürlüğü nezdinde idarî mü
şavirliklerin ötedenberi D değil, E cedvelinde ih
das edildiğini biliyoruz. Bunlar mutahassıs mü
şavir olarak bir taraftan hukuk müşaviri, bir 
taraftan da bilhassa Şûrayi devletle ihtilaflı 
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olan mevzulara göre mütalea beyan etmek üzere 
bu tarzda istihdam edilmekte olduğunu gördük, 
Esasen istihdam edilmekte oldukları ve Hükü
met de bunun lüzumuna kani bulunduğu ve di
ğer cedvellerde de kabul edilmiş olduğu için bu 
şekilde kabul edilmiştir. Yoksa Bütçe encüme
ni yeni bir teşkilât kabul etmiş değildir. Hazi
ne müşavir avukatları kanununun birinci mad
desi diyor ki : 

« Madde 1 — Muvazenei umumiyeye dahil 
dairelere aid davaların takib ve müdafaası ve 
icra takibatı ve bütün kanun yollarına müra
caat edilmesi ve tevdi olunan evrak üzerine hu
kukî mütalea yürütülmesi Maliye vekâletine 
bağlı Hazine avukatlarına aiddir. 

İdarî davalar, aid olduğu makamlarca takib 
ve intaç olunur. Yalnız bunlardan malî hüküm
leri tazammun eden ve Hazineyi alâkalandıran 
işler hakkında Maliye vekâleti veya o yerin en 
büyük mal memuruna malûmat verilmesi mecbu
ridir. Bu işlere aid muhakemeler Hazine avu
katlarına takib ettirilir ve bu davalar da aid ol
duğu idare mümessili de bulunabilir. » 

Maliye vekâleti Hazineye aid olan davalar 
dolayısile bunlara bazı vazifeler vermiştir. Ma
liye vekâleti bir taraftan Hazine hukuk müşa
virliğini takviye etmekle beraber bir taraftan 
da arzettiğim gibi varidat kanunlarına temas 
eden, emlâki milliye işine temas eden mevzuları 
ihtisas mevzuu telâkki ederek bunların idarî 
davalara taallûk eden kısımlarını takib için bi
rer avukatı münhasıran bu işlere tahsis ederek 
o müdüriyeti umumiyeler nezdine koymuş bulu
nuyor. Bütün bu arzettiklerim yeniden ihdas 
değildir. Gördüğümüzü nakilden ibarettir. Yal
nız çok ıstırarî ahvalde bazı değişiklikler oldu-
Meselâ, bir yerde bir mühendise ihtiyaç görül
müş, iki mimardan biri kaldırılmış mühendis ya
pılmış. Yani neticesi tasarrufa müncer olan ve 
bir memuriyeti kaldırmağa bedel diğer bir me
muriyet ihdası vakidir. Umumiyetle ne unvan 
tebdili ne ücret ve ne de aded tezyidi mevzubahs 
değildir. Ancak çok ıstırarî ahvalde 3 veya beş 
lira gibi zamlar ve bazı unvan tebdilleri kabul 
edilmiştir. Fakat arzettiğim gibi bunlar ancak 
çok ıstırarî hallere münhasırdır. 

Doktorlara gelince; filhakika her vekâlet 
nezdinde bir doktor istihdam edilmektedir. Su 
komisyonda bunu görüştük, hatta dedik ki acaba 
mümkün mü bu doktorların tahsisatlarını birleş
tirerek Hükümet emrinde ayrı bir sıhhî heyet 
teşkil edelim, bütün memurların müdavatını sıh
hî vaziyetlerini tedkik etsin, bunun ayrıca bir 
teşkilât mevzuu olduğunu hatta belki de daha 
geniş bazı masrafları istilzam edeceğini düşün
dük.' 

Arkadaşımın çok salâhiyetle izah buyurduk
ları bu doktorların vazifesi yalnız meV.cu.4 
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memuriarı tedavi etmek değildir. Memurlar ica
bında Hükümetin açtığı müesseselerde çok 
meşkur yardımlar görmektedir. Fakat bilhassa 
memurin kanunu vardır. Hastayım diye haber 
gönderen memurların hakikaten hasta olup ol
madıklarını tedkik etmek lâzımdır ki bu da an
cak bir doktorun muayenesile kabil olur. Eğer 
o memur dairede ise vekâlet binasında, yok eğer 
gelemiyeceğini iddia ediyorsa evinde, yatağmda 
muayeneye tâbi tutulmalarına matuf bir ted
birdir. Binaenaleyh böyle 150 lira doktora ver
mekle hem memurlarımızın ve ailelerinin sıh
hatlerini korumuş oluyor ve hem de daireler
deki işten kaçmalarmm önüne geçilecek ve bu
na meydan verilmiyecek bir tedbir almış olu
yoruz. Bu itibarla bu tahsisatı kaldırmayı as
la aklımıza getirmedik. Hükümetin bize teklif 
ettiği kadroda bir kısım memurlardan 700 000 
küsur lira kadar bir tasarruf yapmışızdır. 

Hıfzıssıhha mektebinden bahsettiler. Hıfzıs-
sıhha mektebi bu gün tesis edilen veyahud bu 
kadro ile meydana getirilen bir müessese değil
dir. Hıfzıssıhha mektebi, arkadaşımın mesleki 
olması itibarile çok eyi izah ettikleri gibi, mem
lekette çok faydası görülen bir müessesedir. 
Memlekete çok büyük faydalar teğmin eden bu 
müessesenin mevcud kalması lâzım geleceğini 
Şevki Bey arkadaşımız da takdir ederler. Bu 
mektebde üç ay, altı ay, bilmiyorum belki bir se
ne, icabı hale göre doktorlar veya sıhhiye me
murları zaman zaman oraya çağırılıp meslekî 
bilgilerinin takviyesi için ders verilir. Esasen 
Bütçe encümeni bu muallim meselesini hallet
miştir. Kadrolar buyurdukları gibidir ve bu 
kadrolar esasen bize bu şekilde intikal etmiş 
bulunuyordu/Binaenaleyh biz kadroları değiş
tirmedik. Diğer vekâletlerde de böyle kadro
lar vardır, onları da değiştirmedik. Yalnız 
birinci müzakeresile kabul buyurduğunuz bir 
maddemiz vardır. O madde ile bir esası göz 
önünde bulundurduk. Bu gibi mekteblerde esa
sen hizmet eden ve hariçte başka memuriyetleri 
bulunmayan muallimler varsa bunlar tabiî ha
yatlarını oraya vakfetmiş oldukları için yıl 12 
ay maaş alacaklardır. Elbetteki kendilerine ken
di vekâletleri boş zamanlarında başka işler de 
verir. Yok eğer orada tamamen bu işe tahsis edil
miş muallim yok da bunlar arasında uhdesinde 
maaşlı veya ücretli vazife bulunan diğer me
murlar istihdam edilmekde ise o takdirde Heye
ti eelileniz tasvibinize arz edilmiş olan formüle 
nazaran yıl 12 ay maaş alamazlar. Onların ala
cakları para her ders saati için kanunun tayin 
ettiği esaslar dairesinde alâkadar vekâletin 
tensib edeceği mikdardan ibarettir. Onun için 
kadro geniş olmuş, dar olmuş, altı ay çalışıb altı 
ay çalışmıyacakmış, bunlar bu memurların üc
retleri üzerinde müessir olacak değildir. Bu iti
barla vaziyetin aynen kabulünü rica ederim. 
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davanın çetinliği bizim Bütçe encümeni arka
daşlarının yumuşaklığından ileri geldi. Şimdi 
yapılan işlerde kendilerini mantıklı hareket 
eder göstermek için beyan buyurdukları şeyler 
şurada toplanıyor. Hiç bir şey ilâve etmiş değil
dirler. şimdi kalem kalem soracağım. İlâve etmiş 
midirler, etmemiş midirler? Mevcudları Hükü
met teklif etmiştir. Biz de kabul etmişizdir, za
ten mevcuddur. Sonra doktorlar hakkında da 
söylesinler. Şimdi arkadaşlar işin can noktasını 
teşkil eden şey zihniyet davasıdır. Merkezde, 
memleketin en muktedir 26 tane hukuk müşa
viri bulunan bir dairenin, Maliye vekâletinin 
yanında ayrıca idarî davalar müşavirliğine lü
zum var mı diye sordum, (E) cedvelinde var-
mışda ondan diye söylediler. Bu, rica ederim, 
hesabca bir mutalea mıdır? Ben ne diyorum. 
Bu vazifeyi görmeğe müvekkel esasen bir mü
essese vardır, bu iş oraya verilebilir. Binaen
aleyh ikisinden de tasarruf edilebilir. Bendeki 
tasarruf zihniyetini onların taşıması lâzım ge
lirken tersine olmuştur. 

İkincisi; soruyorum ilâveler yoktur deniyor. 
Yine soruyorum kendilerine, malî tedkik heye
tinde iki tane 210 lira ücretli mütercim ve bir 
tane 75 liralık kâtib eskiden yoktu, bunları ne
reden bulmuşlar? Yine soruyorum, eskiden avu
katlar, mevcud kadroya nazaran, 1940 bütçe
sindeki yekûnu 258 iken, niye 292 yapmışlar? 
hani ilâve yoktu? Şimdi burasını da ilâve etme
me müsaadenizi rica ediyorum. Nihayet tek bir 
adamın mevcud cedveli eline alarak bütün 
Türkiyenin kadrolarını karşılaştırmağa ve bun
ların girdisine, çıktısına nüfuz etmeğe imkân 
yoktur. Bir kaç tane esası yakaladıktan sonra 
prensibi kabul etmiş oluyorum. 

Doktorlar için prensib olarak şunu sordum; 
memurlar için teadülî bir zihniyetle Bütçe en
cümeni niye Istanbuldaki, Erzurumdaki, Trab-
zondaki, İzmirdekiler için kabul etmiyor da 
yalnız burası için kabul ediyor? Memur bey 
hasta olduğu zaman bakacak, doktor rapor vere
cekmiş. Memur hasta olduğu zaman haber ver
mekle mükelleftir. Memur hasta olduğu zaman 
Devlet hizmeti kalacak, bir de ayağına doktor 
göndereceğiz, bakalım sahiden mi, yalandan mı 
hasta. Böyle bir zihniyetle mücadele etmek lâ
zımdır. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK ( Gire
sun ) — İstanbul ve İzmirdeki bazı devairde 
vardır. 

REFİK İNCE (Devamla) — Oradaki Hükü
met doktorları, belediye doktorları bu vazifeyi 
yapmaktadırlar. Ben İzmirde bulundum, deva
irde doktor bulunduğunu bilmiyorum. 

Dr. HASAN VASIF SOMYÜREK ( Gire
sun ) — Posta idaresinde vardır. 

REFİK İNCE (Devamla) — Posta idaresinde 
I var da niçin maarif idaresinde yok? 
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Denizyolları idaresinde de vardır. 
REFÎK İNCE (Devamla) — Davanın mahi

yeti, mümkün olduğu kadar işleri intizam ve 
insicam yoluna koymak dakikasında bulundu
ğumuz için bu bütçenin tertibinden istifade ede
rek yeni bir kadro yaparken bu işler üzerinde 
tevakkuf edelim diyorum, bunları niçin yaptı
nız diye değil, şöyle olmaz mı diye bir ikazda 
bulunuyorum. (E) cedveli üzerinde verdikleri 
beyanat bazı itirazlarımı kaldırdı. Tahmin edi
yorum ki eski cedvelde buğdayı koruma kâtib-
leri yoktu, anlaşılıyor ki (E) cedveline geçmiş, 
ben daha ziyade (D) cedveli ile meşgul oldum. 
Demin temas ettiğim kazanç ihtisas komisyon
ları (E) ced velinden gelmiş, böyle olmakla be
raber bazı ilâveler yapıldığını demin arzettim. 
Müsaadenizle şu suali sorayım; yine şu tabiri 
kullanmak nereden geliyor? 

Mevcud kadro muhasib, kalem âmiri ve saire 
olan bir Millî emlâk bürosu, dairesi vardır. 
mevcudu 86 kişidir. Bunlar derece derece kalem 
âmiri, muhasib, kâtib ve daktilo olarak yazılı
dır. Bu baremde bunlar bir kalemde 96 ya ib
lâğ olunmuş ve adlarına millî emlâk memuru 
demişler. Hulâsası bu arkadaşlar. Bütün be
nim derdimin can noktasını teşkil ediyor. Bütçe 
encümenimiz bu memleketin her kuruşu mukabi
linde bir kurşun alındığı zihniyetinin istilzam 
ettiği hassasiyetle hareket etmiyor. Sehalı yürü
düğünden dolayı Devlet bütçesi kaldıramıyaca-
ğımız maaş ve ücretlerle dolmuştur. Biz de bu
nun icab ettirdiği şu veya bu tedbiri almağa 
mecbur oluyoruz, İhdas olunduğu için taşıma
ğa mecbur olduğumuz mükellefiyetlerden bizi 
bir an evvel kurtarmalarını Bütçe encümenimi
zin ihtisas, izan ve vatanperverliklerinden ri
ca ediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Memlekette hıfzıssıhha müesseselerine ciddî lü
zum vardır. Benim görüşüme göre memleket 
için pek lüzumlu olan bu hıfzıssıhha müessese
lerinin bu günkü hizmet kadrolarını bir misli 
daha ilâve etmek lâzımdır. Bu masrafa bağlı
dır. Tabiî bunun masrafa ihtiyacı vardır. Böyle 
hıfzıssıhha müessesesinin yaşamasını candan ve 
gönülden istiyorken beri tarafta hiç işi olmadı
ğı halde bir hıfzıssıhha mektebine senede - 36 960 
liradır - bir para verilmesi benim kafama sığar 
bir mesele değildir. Bütçe encümeni mazbata 
muharriri arkadaşım buyurdular ki, bu mekteb 
senede üç ay değil, altı ay toplanır. Altı ay niha
yet bir vazife görmüşse öper de başıma korum. 
Fakat öğrenmek istiyorum, bunun tedrisat yap
madığı seneler olmuştur. Bu sene bir tek kurs 
yapılacağını elimizdeki bütçe kanun lâyihasın
dan öğreniyoruz. Lütfen, Sıhhat vekilinden so
ruyorum, bize bildirsinler, bu müessese bidayeti 
teşekkülünden şimdiye kadar beher senede va
satı olarak kaç gün tedrisat yapmıştır? Ondan 
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nı versin.. 
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I arkadaşımın Bütçe encümenini alâkadar eden 
I sözlerine cevab arzedeceğim. 

Bütçe encümeninin su komisyonu için ced-
vellerin mukayesesi zor olmamıştır. Çünkü îcra 
Vekillerinin E cedveli elimizdedir. Bunun yanın
da D cedveli de elimizdedir. Teklif ettikleri lâyi
hanın kadrosu da elimizdedir. Bunları tedkik-
ten geçirdiğimiz zaman kabul edilmesi mümkün 

I olan memuriyetleri prensib kararları dairesinde 
koymuş bulunuyoruz. Millî emlâk kadrosu D 
cedvelinde de, E cedvelinde de vardır. Ondan 
başka hatta mübadil hesabı, gayri mübadil he
sabı gibi bazı hesablar vardır ki oradan da me
mur istihdam etmektedirler. Millî emlâk kadro
sunu Hükümet bize teklif ettiği zaman orada, 
Hükümet teklifi kısmında, gördüğünüz gibi bir 
kısmı maaşlı, bir kısmı ücretli memurlardır. 
Biz ücretin maaşa tahvili işini ayrı bir iş diye 
telâkki ettik. Hükümetle de bu şekilde muta
bık kaldık. Maaşlı memuriyetler ihdas etmeyin
ce millî emlâk kadrosunu, kendi ihtiyaçlarına 
uygun fakat (D) ve (E) cedvellerinin yekûn 
rakamlarile tetabuk etmek üzere kadrolramı 
kabul ettik, kendilerini tatmin etmek için ben
deniz rakamları ayrı ayrı takdim edeyim. Şa-
yed heyet lüzum görürse encümen bir daha ted-
kik etsin. Fakat bütün tedkikat arzettiğim 
esaslar üzerine yapılmıştır. 

Şimdi filân iş için iki memur mu lâzımdır, 
üç memur mu lâzımdır. Meselesine gelince. Ha
kikaten bu günkü ücret ve maaş yekûnu itiba-
rile, bütçemizin vaziyeti bizi endişeye düşüre
cek hale gelmektedir. Devlet vazife ve faaliyeti 
noktai nazarından teşkilâtı tevsi etmek lâzım
dır. Fakat her şeyin üstünde bir de bütçe vazi
yeti vardır. Bu itibarla Devletin umumî teşki
lâtı üzerinde tekrar belki revizyon yapmak za
manı yaklaşmıştır. (Geçmiştir sesleri). 

Ücretler önümüzdedir. Biz bazı arkadaşla
rın teklifine rağmen bunları derhal maaşa in
tibak ettirmek temayülünü göstermedik, Hükü
met de buna temayül etmedi. Belki teşkilâtın 
daraltılması mevzubahs olabilir. Ancak ortaya 
bir teklif geldiği zaman ve bu teklif bütçe da
hilinde tatbik edilmekte olan bir kadrodan iba
ret olursa Hükümet de bunun ancak ihtiyaca 
kâfi geleceğini bildirdikten sonra bunu kaldır
mağa gidemedik. Ortada bir hizmet ifa edil
mektedir. Ben bunu bu ücretle bu kadar me
murla yaptırıyorum diyor. Hayır bunu tenzil 
edeceksin. Ben bu işi 10 mühendisle görüyorum. 
Hayır 3 mühendise indireceksin. Biz bunu söy
leyemedik en nihayet temenniye iştirak ederiz. 
Bu iş daha ziyade icra makamlarının vazifesidir. 
onların takdir edeceği bir keyfiyettir. Yahud 
her hadiseyi mahallinde tedkik etmek lâzımdır, 
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İTakat biz şimdiden tenkihat yapmağa cesaret 
edemedik. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bu Meclisin, 
tekaüd kanunu, memurin kanunu kadar üçün
cü bir derdi vardır. Millî emlâk mevzuu. Her 
sene temenni edilir ki bu işler tasfiye edilsin. 
Maliyenin sırtında bulunan bu büyük kadro 
biran evvel vazifesini yapsın ve bu iş bitsin 
artık. 

Nihayet şöyle, böyle bu mübadele hâdisele
rinde çeyrek asra yaklaşılıyor. Aşağı yukarı 
20 seneyi buldu. Şimdi bir kadro görüyoruz 
ki bütün genişliğile muvakkat vaziyetten çı
karak adeta Devletin sabit ücretli bünyesine 
giriyor. Halbuki biz bunun aksini bekliyorduk. 
Her sene bunun üzerinde durulmuştur ve den
miştir ki, biz bunları temizleyeceğiz ve Devle
ti bu fuzulî işlerden kurtaracağız. Bu daimî 
ücret kadrosunda 80, 90 küsur memur vardır. 
Diğer taraftan da bunun bir de maaşat kad
rosu vardır. Bunlar da Devletin doğrudan 
doğruya sahib olduğu emlâk ile meşguldürler. 
îşte bu maaşat kısmına bir de ücretli kısım
larda, mübadele işlerile meşgul olan ücretli 
bir kısım ilâve ediyoruz. Şimdi bu yeni kad
ro ile 90 küsur ücretli memur adeta devamlı 
bir mahiyet alıyor. Lütfen bunu izah buyur
sunlar, müddeti varsa onu da izah buyursun
lar, tenevvür edelim. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Sureti umumiyede ücretliler hakkmda Bütçe 
encümenince yapılan tedkikatm mahiyetini 
mazbata muharriri arkadaşımız izah ettiler. 
Refik İnce arkadaşımın, maliyeye aid yeniden 
hizmet ihdası, yolundaki sözleri varid değil
dir. Bu, tedkikatlarınm noksanlığından ileri 
gelmektedir ve bu tedkikatı yapmağa vakit 
bulamamakta da haklıdırlar. Şimdiye kadar 
bir daimî ücret, bir muvakkat ücret, bir de 
E cedveli diye ücret verilmeğe müsaid bir kı
sım vardı. Bu karışıklık arasmda bunların 
hepsini tedkik etmeğe vakit bulamamak gayet 
tabiidir. İşte bu kanunun hedefi de bu karı
şıklığı ortadan kaldırmaktır. Tedkik edilirse 
E cedvelleri hemen hemen mühim surette tah
fif edilmiştir, tenzil edilmiştir. Binaenaleyh 
arzettiğim gibi yeniden bir ihdas mevzubahs 
değildir. 

îdarî dava müşavirleri hakkında buyur
duklarına da cevab vereyim. Avukatlar evvel
den 26 idi. İkisi de burada çalışmaktadır. De
min mazbata muharriri arkadaşımızın da izah 
ettikleri gibi idarî davaların aid olduğu dai
reler tarafından takib olunmağa başlanma
sından beri, 26 dan ibaret olan müşavir avu
katlar şimdi 28 olmuştur. Bunlar fuzulidir, 
obirlerine ilhak edilir, diyebilmek için kendi
lerinin lütfen bunu isbat etmesi lâzımdır. Ben 
bir Vekili mesul srfatile diyorum ki, kadro 

daralmağa müsaid değildir, bilhassa şu sıra
da bu gün bu dakikada Hazine hukuk müşa
virliğinden sekiz müşavir askere celbedilmiş 
bulunmaktadır. Hukuk müşaviri bana müra
caat ederek, hukuk müşavirliğinin kâğıdlarmı 
mümkün olduğu kadar azaltmak imkânı var 
mıdır, diye rica etmiştir. Bütçe encümeninin 
müdafaası bana düşmez. Yalnız, bendeniz gör
düklerimi arzetmekle Heyeti celileyi tenvir et
mek isterim. Bütçe encümeni de her halde ta
sarrufu elinden geldiği kadar samimiyetle ifa 
etmiş ve etmektedir. 

Millî emlâk memurlarına gelince; E cedve-
linde görünmüyor. Mübadil hesabında görün
mektedir. Mübadil hesabında görülen memur
ların buraya verilmesinden ibarettir, yeni bir 
ihdas yoktur. Bunlar ne zamana kadar devam 
edecektir? Mübadil meseleleri üç safhaya ay
rılır. Birinci kısma aid satışlar yapılmış, ku
ponlar kaldırılmıştır. İkinci kısma aid olanla
rın dahi intacına vekâlet tertibatı mahsusa 
almıştır. Bunlarm da yakın zamanda intacı
na çalışıyoruz. Bunları intaç etmek içindir ki 
kadroyu henüz daraltamıyoruz. Çünkü da
raltacak olursak bunun intacı da o nisbette 
gecikecektir. Yani böylece mevcud olan kad
rolara bir kişi ilâve edilmiş değildir. Tenkis 
edememekliğimiz, henüz intaç edilmemiş ol
masındandır, arzettiğim gibi bu işin ihmal ile 
takib olunmasından değildir. Teferruata gir-
miyeceğim. Başınızı ağrıtırım. Bunların bir 
çoklarmm gecikmesi tapu kayidlerinin, vergi 
kayidlerinin uzun uzadıya tedkikatma ve bir 
çok müşevveş işlerin intacına muallâk olma
sından ileri gelmektedir. Hissei şayialar, izalei 
şuyular< tapu kaydinin vergi kaydini tutma
ması gibi sebeblerden doğmaktadır, ihmalle 
uzatılmasından değil, uzun uzadıya mahkeme
lerde aylarca, yıllarca uğraşılmasından ileri 
gelmektedir. Filân apartımanm şu kadarı met
ruke, şu kadarı da Hazinenindir. Tapuya gi
diliyor, tapu kaydi tutmuyor, bu yolda işler
le uğraşılmasından ileri geliyor. Yoksa ih
malle takib olunmasından değildir. 

Malî tedkik heyeti kadrosundaki 3 müter
cimin ikisi D cedvelinden, birisi E cedvelin-
den gelmektedir. Diğer başka noktalara da ar
kadaşlarım cevab verdiler. Bendeniz arzede-
yim, Meclisi Âliniz de kani olmuştur ki bir 
tane bile ihdas yoktur. E cedveli tedkik edi
lirse mazbata muharriri arkadaşımın dediği 
gibi lâzımgelen tasaruf yapılmıştır. Bundan 
daha fazla tasarruf yapmak kabil midir? Ce
vabım, vekili mesul sıfatile, hayır olacaktır. 
Her halde kabil olan tasarrufun yapılmasında 
ne Hükümetin, ne de encümenin kusuru olma
dığını arzederim. 

BAŞKAN — Evvelki kanun lâyihasına rey 
vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 
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kadaşımız bilmediğimiz bir şey söylemedi. Yal
nız bizi teğmin ettiler ki zam yoktur. İster
dim ki benim, (D) cedveline vukubulan zam 
hakkındaki mütaleatım üzerinde bir mütalea 
dermeyan etsin. 258 in 296 ya irca edildiğini 
söyledi. Bir çokları (E) cedvelinden almdı 
dediler, fakat netice itibarile bizi tatmin et
miş değildirler. Yekûn itibarile insan kendisi 
ararsa mucibi itminan bir şey bulabilir, tev
si olmadığı, tenzilât olduğu söylenebilir. Ben, 
iki dairede idarî davalar müşavirinin bulun
masını hukuk müşavirliği kadrosu olarak te
lâkki etmiyorum. İsterlerse oradan oraya zam 
ederler. İhtiyaçları varmış, nitekim bu gün 
sekizi askere alınmış, on sekizi de askere alı
nabilir, her resmî daire bu şekilde sıkıntı çe
kebilir. O zaman sekiz tanesi alındı diye zam 
koyacak değiliz. 

Şimdi davanın can noktasını teşkil eden zih
niyete intikal etmek istiyorum. Ben diyorum ki, 
bir müdüriyeti umumiyede iki müşabih unvanlı 
teşkilâtın bulunması fazladır. Bunu görmek lâ
zımdır. Birisi hukuk müşavirine tevdi olunur 
ve bu vazifeye lüzum yoktur, denir. 

MALÎYE V. PUAD AĞRALI (Elâzig) — 
îkiside oradan alınmaktadır. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — İktidarlarına 
göre kullanılmasına mâni yoktur. Binaenaleyh, 
kadro da 26, 28 olur ve kadroda ahenk olur. 

MALİYE V. PUAD AĞRALI (Elâzig) — 
Kanunun sarahati vardır. İdarî davalar aid ol
duğu makamlarca takib olunur. 

REFİK İNCE (Devamla) — Doktorlar me
selesine gelince; Doktorlar durub dururken 
(D) cedvelinden (E) cedveline, daimî kadroya 
niçin alınıyor? Alınmamalı. Alındığı gün sa
kat gördüğümüz bir müesseseyi kanunla yarat
mış olacağız. Doktorlar üzerinde, salahiyetli 
bir dilden dahi teyid edildiğine göre verilen mü-
taleayı dinledik. Pek lâzım bir mesele imiş gi
bi bu sefer daimî ücretli yapıyoruz, ve kanun 
haline koyuyoruz. Kemal Ünal, millî emlâk 
memurları için, millî emlâk işleri tasfiye edi-
lib dururken neye onları alıb daimî memuriyete 
getiriyorsunuz? biz tasfiye ile meşgulüz diyor. 

Nitekim gayrimübadil işi bitiyor, mübadil 
işi de biter, inşaallâh arkasından şu veya bu da 
biter .. Fakat deniliyor ki, daimî bir memuriyet 
olarak kalacaktır. Acaba (D) ve (E) cedvelinde 
kalmasında mahzur var mıdır? Bilâkis memleket 
menfaatine faide vardır. Fakat burada bulun
dukça daima zarar vardır. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzig) — 
Buna hiç muarız değilim. Dakorum. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bütçe enrümeni 
razi olmaz. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bu vaziyet da
hilinde benim daima anlatmak istediğim nokta 
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budur: Mümkün olduğu kadar tasarruf yolun
da yürüyelim ve mümkün olduğu kadar başka 
memuriyet ihdas etmekten kaçınalım. Nasıl 
kaçınmayalım ki, mazbata muharriri burada teş
kilât kadrolarının bir revizyonu zamanı geldi
ğini söylüyor. Arkadaşlar, revizyona tâbi tutu
lacak, türkçesi yeniden tedkik edilecek bir kad
royu karışık bir halde mi bırakalım? öyle bir 
şey yapalım ki, yeniden tedkika hacet kalmasın. 
Binaenaleyh, ricam, lâyiha yeniden tedkik edil
mek üzere Bütçe encümenine havale edilsin. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; bu cedvel barem kanunundaki söyle
miş olduğum iddiaların aynini bize isbat eden 
bir vesika daha veriyor. O zaman bareme ne 
kadar muarız idisem, buna da o kadar muarı
zım. Hatta diyebilirim ki barem Devlet teşkilâtı 
noktai nazarından, muadelet esasından dolayı 
belki ruhî bir sebebten lâzımdır. Fakat bu ücret
lerin parası hederdir. 

Şimdi bir kaç nokta üzerinde duracağım. 
Evvelâ Sırrı Daya çok teşekkür edeceğim. Bi
zim burada 6 ay evvelki iddialarımızın 6 ay zar
fında tahakkuk etmiş olduğunu mazbtaa muhar
riri sıfatile söylemeleri, o zaman bu işin aley
hinde bulunan ve muahazeye maruz kalan ar
kadaşlar için elemli bir manzara teşkil eder. 
O zaman biz azamî tasarrufun yapılması lâzım 
geldiğini söylemiştik. Şimdi onlar zamanın yak
laşmakta olduğunu iddia ediyorlar, yaklaşmış 
değil, geçmiştir arkadaşlar. 

(Salâh Yargıya hitaben) Bir şey mi söylü
yorsunuz? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bir şey söyle
medim, aramızda konuşuyoruz. Sana ne ?.. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Bana 
karşı söylenilen her şey bana aiddir, ne demek 
istiyorsan gel de kürsüde söyle. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — O, Riyasetin 
bileceği bir iştir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — O 
halde susunuz da dinleyin. Arkadaşlar bu ced-
velin üzerinde birer birer durmazsanız emin 
olunuzki paraları boşuna atmış olursunuz. Her 
birisinin üzerinde durmak lâzımdır. Her mekte
bin bir doktoru vardır. Fakat hiç çocuğunuzun 
mekteb doktoru tarafından muayene edildiğini 
duydunuz mu? Duymadınız Sabahleyin gelir
ler, yarım saat kalırlar, giderler. Ekseriyeti de 
mütekaid başka yerde vazifesi olmıyan insan
lardır. 

Bir de arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bir ka
nunla lisan bilen memurlar birer derece terfi et
tiriliyor. Fakat vekâletler boyuna mütercim alı
yor. Hem lisan bilen memuru var, hem de müter
cim istihdam ediyor. Maliye vekâletinin bütün 
şubeleri kıymetli unsurlarla doludur, öyle oldu
ğu halde bir de mütercim neden? Maliye tedkik 
heyetindeki adamların hepsi mutahassıs insan-
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lardır, ilmini okumuş, lisanmı öğrenmiş, Av-
rupada tahsilini yapmış kimselerdir. Tercüme
sini de kendisi yapar, mütercime tercüme etti
rirse zaten yanlış olur. Günkü mütercim lisan 
bilir, fakat mutahassıs hem lisan bilir, hem de ih
tisas sahibidir, onun yapacağı tercüme ile müter
cimin yakacağı tercüme bir midir? Binaenaleyh 
bu para hederdir. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) —- Heder değildir, tedkik buyurursanız gö
rürsünüz. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Mü
saade buyurunuz, kanaatimi söyliyeyim. Elbette ı 
siz bunu yapmışsınız, Maliye vekili bunu yap
mıştır, elbette heder olmadığına kanidir. Esa
sen heder olduğunu bilerek bunu getirebilir mi
siniz? Bunun imkânı yoktur. Ben de bunu iddia 
etmem, yalnız kanaatimiz birbirine uymaz. Ben 
kanaatimin doğru olduğuna kaniim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Ben de öyle. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, bakmız maliye tedkik heyeti, muta-
hassıslardan mürekkeb bir heyettir, neşriyat mü
dürü var 300 lira, mütercim var 300 alırlar, 6 
tane de kâtib var. Haydi kâtib lâzım, fakat bu 
heyette mütercim ne demektir? 

Sonra hukuk müşavirliği, cedveli alınız, 
sahife 40 a bakınız, bir çok hukuk müşavirleri 
var. Sonra Varidat umum müdürlüğü var, ondan 
da bir ok oraya gider. Ayni mahiyettedir. Bun
lar da hukuk işlerile meşguldür. Millî emlâk 
keza. Vilâyetlerde lâyetenahi, 190 mı nedir. Bu 
kadar çok hukuk müşaviri olunca, her hangi bir 
malî işimiz olsa herkes bir kulp takar ve imkâ
nı yok bir kerecik sizin haklı olduğunuz sabit 
olamaz. 

Bu nedir arkadaşlar? Hukuk müşaviri lâzım 
geliyorsa bunların hepsinin bir makamda top
lanması lâzımdır. Hayır öyle olmuyor, Nakid iş
lerinde, şu işlerde, bu işlerde birer hukuk mü
şavirliği bulunuyor. Bunları Adliye vekâletine 
veriniz de adlühak işlerinde kullansın. Adliye 
vekâletinde bu kadar çok hukuk müşaviri yok
tur. Adliye vekâleti 40 lira maaş vermemek 
için bin bir müşkülâta maruz kalıyor. Beri ta
raftan Maliye vekâleti onun beş misli para ile 
hukukçu istihdam ediyor. Adliye vekâletinde 
bu ücretleri alan hangi memur vardır? 600 lira 
ücret alan kim vardır? Maliyede mutahassıs 
müşavir 600 lira alıyor. Adliye vekâletinde 
bunu kim alıyor? 600 lira, 500 lira, 400 lira, 300 
lira, 250 liralık bütün bu yüksek ücretler Mali
ye vekâletindedir. Eğer hukuka ihtiyacımız 
varsa bunları Adliye vekâletinde istihdam ede
lim. Maliyede malî zihniyetle yetişmiş eleman
lar bulunduralım. Her yere hukuk gire, gire 
en nihayet daima mahkûm olursunuz. 

Arkadaşlar, Diyanet işlerinin bir doktoru 
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vardır. Falan müessesenin doktoru vardır. Şu
nun vardır, bunun vardır. Bu doktorlar nere
den çıkıyor? Arkadaşlar Vanda, Sivasta, doktor 
yoktur. Zonguldakta doktor yoktur, hastane
de yok amma, Devletin her müessesesinde bir 
tane doktor vardır. Hizmet, yalnız filânca ve
kâletin filânca müessesesine ilişerek günde bir, 
iki saat orada bulunarak maaş almak demek 
değildir. Her meslekin bir şerefi vardır. Bir 
saatlik bir mesai ile böyle maaş alanları çektik
ten sonra bu meslekin şerefi kurtulur. Sonra 
arkadaşlar, bu fena bir usuldür. Gençliğe fena 
bir terbiye aşılıyan bir usuldür. Ben çocuğu
mun mektebde şimdive kadar muayene edildiği
ni bilmiyorum. Hattâ 39 derece ile eve geldiği 
zaman hiç bir doktorun geldiğini görmedim. 

Şimdi arkadaşlar, bir de Hıfzıssıhha mekte
bimiz vardır. Ben sıhhive vekilinden bilhassa 
soruyorum: Benim bildiğime göre 18 aydır bu 
mektebde tedrisat olmamıştır. Nazarı dikkati
nizi celbederim arkadaşlar, bir mekteb vardır, 
bunun müdürü vardır, hocaları, profesörleri 
vardır, 18 avdır tedrisatı yoktur. Sıhhiye veki
linden cevab bekliyorum; bunlar maaş almışlar 
mıdır? Aldılarsa Devletin hangi malî kanunu 
buna müsaade eder? 

Bir de Sıhhiye vekâleti erkânı bu mektebde 
ders verebilir mi, kanun müsaid midir? Bu 
üc sualin cevabmı istiyorum. Arkadaşlar 
yüksek müessesatı biz yüksek insanları yetiş
tirmek için yaparız. Yüksek müessesatı yük
selmiş insanların tekaüdiyeleri için yapmayız. 
Eğer bir takım mütekaidleri her hangi bir 
yere dolduracak olursanız gençliğinize veda 
etmelisiniz. Verimli insanm yapacağı iş baş
kadır, gençliğin vereceği iş başkadır. Ben Bü
yük Atatürkten şu lâfı duymuştum : Kızdıkla
rı zaman «o adam şimdiye kadar ne vermiştir? 
Adamsa 45 yaşma kadar vereceğini vermiş ol
malıdır» demişlerdir. Ben 60 yaşma geldikten 
sonra vereceğim iş kısır olur. Biz o gençli
ğin işine bakalım, arkadaşlar emin olunuz ki 
o gençlik çok ilerdedir ve çok yüksektir. Ki
misi Amerikada, kimisi Almanyada tahsillerini 
ikmal etmişlerdir. Öyle genç dokdorlarımızı ta
nıyorum ki küçük ücretlerle çalışıyorlar ve 
120 lira maaş alıyorlar arkadaşlar, maaş de-
miyeyim, ücret alıyorlar. Bunların hali asla 
ıslah görmemiştir. Diğer tarafta tedrisat yap-
mıyan bir müessesede 18 aydır maaş alınmak
tadır. Bu doğru mudur arkadaşlar? Bu me
mur olan insanlar ders okutmadıkları halde 
18 aydır maaş alabilirler mi? Buna Devletin 
hangi kanunu müsaiddir? Soruyorum, lütfen 
bu sualime cevab versinler. Arkadaşlar, bu 
cedveli iyi tedkik ediniz. Tasarruf zamanınm 
yaklaştığını mazbata muharriri arkadaşım söy
lediler. Tasarruf zamanı gelmiştir, bu ced-
velin gelmemesi lâzımdı. Vekil bizden istiyor, 
dediler. Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin 

120 



î : 68 17-6-1940 C : 1 
hikmeti vücudu nedir? Büyük Millet Meclisi 
bir hayal midir? Her vekil, bana bunu ver
mezseniz yapamam diyebilir, fakat böyle bir 
mantık Teşkilâtı esasiyeye ve millî iradeye 
sahib olan bir müesseseye asla yakışmaz. Ben 
böyle bir Vekil olduğuna asla kani değilim. 
Biz öyle çetin meseleler görmüşüzdür ki, Büt
çe encümeninde sırası geldiği zaman öyle çe-
kişilmiştir ki, böyle bir şey olunca ne yapa
lım, hemen yapalım, bu olmaz. Arkadaşlar, 
çekişmek millî iradenin bize verdiği salâhiyet
lerdir. Bu şekilde boynumuzu büküb Bütçe en
cümeni zihniyetile asla hareket edemeyiz. Bü
yük Millet Meclisi bu fikirde değildir. Onun 
için arkadaşlar, teklif ediyorum. Kalem, ka
lem bunu tedkik edelim. Nereden başlayalım, 
Büyük Millet Meclisinden. Bir tane doktor 300 
lira, 300 liralık doktor lâzım mı, değil mi? 
Karar verilir. Bir tane kütüphane müstahzırı, 
bir tane bina tamir memuru. Tamirat memuru 
olur mu? Tamirat memuru ne demektir? İn
san ürperiyor. Bina tamir eden memur ol
maz. Usta olur, mühendis olur. Memur tamir
ci olmaz. Buyurun size bir vesika ki içinden 
çıkınız. Hakikaten şayanı hayrettir, tavsiye 
ediyorum, kalem, kalem okuyalım, o vakit si
zi benden daha fazla taaccübe düşüren vaziyet
lerle karşılaşacaksınız. Arkadaşlar, idare me
murlarımız var, idare âmirlerimiz var, Diva
nı Riyaset var. Bir tamirat icab ettimi karar 
verirler, bir usta getirir yaptırırlar. Bir memur 
oturacak, Büyük Millet Meclisinin duvarlarının 
tamir memuru. Bunun manası nedir, anlamam. 
Çok rica ederim, cedveli birer birer tedkik ede
lim, Refik Şevket, senin dediğin gibi şunu haz
fedelim, bunu hazfedelim değil, birer birer, ka
lem kalem müzakere edelim, her gün bir ta
nesini çıkaralım. Havalar sıcaktır, yorulmayı
nız. Kül halinde kabulü tavsiye etmem. Böy
le sıcak günlerde acele çıkarmıyalım. Karar 
verelim, birer birer müzakere edelim, birer 
birer tedkik edelim, lüzumlu olanı alıkoyalım, 
lüzumsuz olanı çıkaralım. Vekillerle de çok za
mandan beri görüşmüyoruz, bu vesile ile mü
nakaşa ederiz, derdlerimizi anlatırız, hem de 
milletin kesesinden para tasarruf ederiz. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim, zannediyorum ki müzakere
ler nizamnameye tâbidir. İkinci müzakeresi 
yapıldığı zaman yine nizamname mucibince bir 
metni kanunî yapılacaktır, o metni kanunî 
üzerinde müzakere serbesttir. Bu itibarla ben
deniz bu müzakerenin tarzı cereyanına göre 
yalnız mevzu dahilinde maruzatta bulunacağım. 
Muhterem arkadaşım Refik İnce dediler ki, mil
lî emlâk gibi, doktorluk gibi bazı vazifeleri yi
ne muvakkat tertiblerde bulunduralım. Barem 
kanununun vazettiği esasa göre yıl 12 ay çalışa
cak memuriyet için İcra Vekilleri Heyetini kad
rolar yapmasına ancak senenin muvakkat za

manında ihtiyaç varsa E cedvelinden memur 
istihdamına müsaiddir. Bunun sebebi teşkilât 
kanunlarında elâstikî hükümleri kaldırıb her 
gün değişmesine ve tevsie meydan vermemektir. 
Yine barem kanununun ana hükümlerine daya
narak doktorluk, millî emlâk memurluğu tasfi
yeye tâbi olması itibarile teşkilât kanunlarından 
ayırarak D ve E cedvelinde bırakmak ne esas 
kanuna ne de Devletin tasarruf prensibine 
uyar. Esasen Bütçe encümeninin mazbata mu
harriri vardır. İşlerinin çokluğuna binaen yal
nız bu işte mazbata muharrirliğini kabul ettim. 
Bu mevzu haricindeki maruzatım şahsidir. 

Tasarruf meselesi, bilhassa bu devirde üze
rinde durulması lâzımgelen esaslı bir unsur
dur. Biz Hükümete şu masrafı yap, şu kadro
yu al diye salâhiyet verdiğimiz zaman orada bu
lunan vekil arkadaşımız behemehal o kadroyu 
doldurmak, behemehal o masrafı yapmak mec
buriyetinde değildirler. Lüzum görürlerse aza-
mî kadroyu kullansınlar, lüzum görmezlerse da
ha aşağı kadro ile iktifa ederler. Binaenaleyh 
gerek bütçe kanunile ve gerek verdiğimiz kad
rolarla Hükümeti salâhiyetle teçhiz etmiş olu
yoruz, fakat behemehal bu masrafları yapması 
için değil, esasen bütçe dardır. Her sene her 
vekile toptan tahsisat ayrılır. Bundan maksad 
işlerini icabı gibi görmeleridir. Bu tahsisattan 
lüzum olanı kadrolar için alır ve nihayet deruh-
de ettiği işlerin icabına göre bu mikdar dahi
linde bütçesini yaparak huzuru âlinize gelir. Bu 
itibarla Hükümetin de ulu orta teşkilât yapma
ğa salâhiyeti yoktur. Çünkü geldiği vakit tek
lif ettiği kadroya göre tahsisatı olub olmadığı 
sorulur. Hulâsa Bütçe encümeni elinden geldiği, 
kudretinin yettiği kadar tasarruf imkânları ara
mış ve aramaktadır. Fakat bir müessese kuru
lurken sen bu işi (10) kişi ile değil, üç kişi ile 
de yaparsın demeğe kendisi cesaret edememiştir. 
Nihayet mümkün olanını Hükümetin muvafaka-
tile tenzil etmeğe çalışmıştır. Bu gün 15 kişi ile 
görülen bir işin beş kişi ile görülebilir demek 
için o işin içinde bulunmak lâzımdır. 

Doktorlar vazifelerini ifa etmiyormuş, bu ay
rı bir meseledir, bu mevzuun haricinde olarak 
nazara almak lâzımdır. 

Takdir heyeti celilenizindir. Nasıl karar ve
rirseniz öyle hareket ederiz. 

SIHAAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Hıfzıssıhha 
mektebinin lüzumundan ve memlekete yapacağı 
hizmetlerde arkadaşların hepsi müttefiktir. 
Asıl mevzubahs olan bu mektebden tam ve kâ
mil bir istifadenin mümkün olmadığıdır. Biz 
1937 senesinde iki defa doktorlara bir defa da 
sıhhiye memurlarına olmak üzere üç kurs yapa-
bilmişizdir. Doktorların kursu 4 - 4,5 ay devam 
ediyor. Sıhhiye memurlarına aid olan kurs 
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2 -2,5 ay devam ediyor. 1938 senesinde dok
torlara bir, sıhhat memurlarına bir kurs açtık. 
1939 da askerde bulunan hekimleri vaktinde 
terhis ederek bize vermediklerinden ve onları 
tevzi edemediğimizden dolayı doktorları çekerek 
kurs açmak imkânını bulamadık. Yalnız sıhhat 
memurları için bir kurs yaptık. 1940 için ter
tibimize sıhhiye memurları için bir, doktorlar 
için bii' kurs açmak var, Fakat ahvali hazıra 
bu yolda devam eder. ve hekimlerimizi mahal
lerinden ayırmamak zaruretinde kalırsak bun
ları yapamayacağız. Sıhhiye müdürlerinin he
men hepsi kurslardan geçirilmiş bulunuyor. 
Birinci sınıf Hükümet tababetine geç
miş olanlar da kurslarını tamamlamışlardır. 
2 nci ve 3 ncü sınıfların da tamamlamaları için 
çalışıyoruz. Sıhhat müdürlüklerine tayin esa
sında kurs gördükleri sırda gösterdikleri liyaka
ti de birlikte nazarı itibare alarak yürüyoruz. 
Tam sene olarak çalışamayan bir müessese 
devamlı maaş veriş vaziyetindedir. Esaslı ho
caları tamamen bulmuş, ayırmış değiliz. Bura
nın müdürü esasen pariziteloğdur. İlmî vasfı 
itibarile en yüksek adamlar arasındadır. Bu 
yalnız müdürlükle iktifa ederek kalır vaziyette 
değildir. Ayni zamanda taharriyatı feniyede is
tihdam edilmektedir. îcab ettiği zaman Sıhhiye 
vekâleti bu gibi taharriyatı yaptırmaktadır. 
En yakin zamana aid bir misalini arzedeyim. 
Diyarbakıra gönderdiğimiz doktorlarla çıban 
üzerindeki tedkikatımıza devam edib duruyo
ruz. Diğer bir muallem de bakteriyoloji tahar
riyatı fenniyesi ile meşguldür. 

Bu da yalnız mektebdeki muallimlik vazife
si ile iktifa etmiyor, icabında mektebde istih
dam ediliyor ve icabında lâzım olan yerlerde 
çalışmaktadır. Bir muallim sıhhî mühendisimiz 
vardır. Bu mühendisimiz belediyenin ihtiyaçla
rına göre çalıştırılmaktadır ki, Amerikada Rok-
feller vasıtasile okutulmuştur. Şehircilik ve be
lediyecilik noktai nazarından vukua gelen müca
delelerimizde istifade olunmaktadır. Sonra sıtma 
mücadelelerimizde bulunan su mühendisimiz ye
rinde kullanılmaktadır. Bundan başka vekâle
timizde yalnız iki tane memur vardır. Hıfzıs-
sıhha müessesemizde de iki tane muallim var
dır. Şimdiye kadar bunlara yapılan tediye 2/3 
oluyordu. Halbuki yeni alınmış tedbirlerle bu
na mâni olunmaktadır. 

Arkadaşımız daha bazı cihetleri sual buyur
dular. Pek iyi not alamadım. Lütfen izah 
ederlerse çok iyi olur ve kendilerine cevab ve
ririm. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Vekil bey buyurdular ki, Diyarbakırda şurada 
burada tedkikat yapıyor. Bu gibi tedkikatı yap
mak Hıfzıssıhha mektebinin vazifesi değildir. 
Bu enstitüye aid bir vazifedir. Bu hocalar bunu 
da yapacak olurlarsa enstintüye vazife kalmı
yor. Bu onların vazifesi değildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sıh
hiye vekili beyin verdiği izahattan memnun ol 
dum. Hıfzıssıhha mektebinin nasıl çalıştığını 
söylediler.' Biz hıfzıssıhha müessesesinin nasıl 
ve ne şekilde çalıştığını sormadık. Bu hıfzıssıhha 
mektebinin lüzumuna elbette biz de kaniiz. Be
nim sorduğum sual çok basittir ve doğrudan 
doğruya malî ahkâma taallûk ediyor. Teknikle 
hiç alâkası yoktur. Burada izahat verirlerken, 
bu müessesenin başındaki şahsiyetin çok yüksek 
bir şahsiyet olduğunu ifade buyurdular, bun
dan fevkalâde memnun oldum. Kim olduğunu 
bilmiyordum, öğrenmeğe de lüzum hissetmemiş
tim Doktor Osman Şevki arkadaşımla hem fi-
kirim. Mekteb mektebdir; laboratuarda ayrı
dır. Çok şayanı dikkattirki - Sıhhiye vekili ar
kadaşımız elbette benden çok daha eyi bilirler 
orada iki bina vardır. Birisi mektebtir, diğeri 
de laboratuardır. Neden bunlarda tedahül ol
sun? Mademki bu mektebin müdürü olan zat 
yüksek bir mutahassıs ve laboratuarda vücu
dundan çok istifade edilen bir şahsiyettir, 
memleketimizde cihanların bu kadar tahribatı 
vardır, oraya nakletsinler. Mektebe de ikinci 
derecede bir idare adamı getirsinler. Ben Sıh
hiye vekili olsam derhal bunu yapardım. En kıy
metli elemanı en kıymetli yere vermek en doğru 
harekettir. İdarî bir işten başka bir mahiyeti 
olmıyan hıfzıssıhha mektebi müdürlüğüne de 
ikinnci derecede bir eleman verelim, bu suretle 
iki istifadeyi birden yapalım. 

Benim sorduğum sualler şunlardır, aslı var 
mıdır yok mudur bilmiyorum, yalnız bana gelen 
haber şudur; diyorlar ki; hıfzıssnıhha mektebi 
on sekiz aydır tedrisat yapmamıştır, fakat her 
ay hocaları muntazaman maaşlarını almışlardır. 
Çalışmamışlar amma maaşlarını almışlardır. 
Benim sualim basittir; buna cevab istiyorum. 
Bu cihet malî kanunlarımızla kabili telif midir? 

Şimdi bana deselerki gel şu vazifeyi kabul 
et, akşama da, çok istirahat İûtuf ettiniz, aziz 
vücudunuz bizce çok kıymetlidir, 25 liraya bu
yurunuz. Bunu demekte var. Eğer malî kanunla
rımız bu kadar lûtufkârsa bu malî kanunların 
yarından itibaren baştan müzakeresine geçe
lim arkadaşlar. 

İkincisi; iki kişidir, üç kişi de olabilir, 
fakat Vekil bey iki kişi deyince iki kişidir. 
Yine o zat vekâlette memur iken bir de üzerine 
hocalık verilmiştir. Ondan evvelkini soruyorum. 
Memur mudur, hoca mıdır? Amma on sekiz ay 
mektebe devam etmemiş, maaşını almıştır. Malî 
kanunlarımız buna müsaid midir? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaiddir. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ben 

Vekil beyden sordum. Müsaade buyurun. Mü
saiddir diye elinizde bir hüccet vardır. Âlâ, 
gayet eyi. Bununla işler çabuk hallolur. (Gü
lüşmeler). Benim sorduğum buna müsaid midir, 
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değil midir? Biz biraz cahiliz ve cahil olduğu
muz için de mantığımız bizi affettirecek kadar 
kuvvetlidir. 18 ay çalışmayan, üstelik de me
mur olan bir adama para vermeğe hiç bir ka
nun müsaid değildir. Zati âliniz vekil beyden 
sonra müsaid olduğunu kanunu açınız, ispat edi
niz. 

Arkadaşlar, bizim davamız, bir memur gi
derse yerine 10 liradan fazla maaş almayan ve 
geçende, iyi bilmiyorum haftada mı, ayda mı 
dört dersten fazla verdiremem diye bu kadar 
takyid ederken şimdi 18 ay çalışmayan bir ada
ma maaş vermek, teşekkür ederim, bu kadar ber-
bad malî kanunumuz olduğunu mazbata muhar
ririmiz bize isbat etsinler, biz de burada bunu 
ıslaha çalışalım. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Zannede
rim sözlerim iyi anlaşılmadı. 937, 938, 939 se
nelerinde ne kadar çalıştığını söyledim. Yani 
arkadaş 18 ay bu mektebde ders vermemiş de
ğildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Üç 
ay diyelim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
KİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Devamla) — Bu 
yolda cevab verirken 939 senesinde bir devre, 
938 senesinde iki devre, 937 senesinde üç devre 
ders verilmiştir. Yani 18 aydanberi ders veril
medi. deyişiniz yerinde değildir. Mektebin mü
dürü parazitoloğdur, hem de parazitoloji mual
limidir. Binaenaleyh bu parazitoloji müessese
si falan yerde tesis edilsin mevzuu değildir. Bu
radaki bu zatin kıymetli olduğunu da ayrıca te
barüz ettirmiş bulunuyorum. Hem müdürdür, 
hem o dersin hocasıdır. Hem müdürlükten, hem 
hocalıktan ayrı bir şey alıyor vaziyetinde değil
dir. Bir mekteb lüzum ve icaba göre 3 ay, 6 ay, 
8 ay, 9 ay, 10 ay çalışmış, lüzum ve zaruret dai
resinde kendilerine iş verilmiştir. İş verilmişte 
çalışmamış değildir. Vermemişiz çalışmamış. 
Çalışmadığı zamanlar para alıb almıyacaklarmı 
şimdi bu kanunla halletmiş olacağız. Divan vize 
etmiştir, şimdiye kadarki parası ödenmiştir. Bu
nun üzerinde görüşüyoruz, bunu yerinde görmü
yoruz, hepinizle beraber bunu tadil ediyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — De
minki sualimi hakikati bilmeden sordum. Bazı 
zamanlar sekiz ay, dört ay çalışılmış. Meselâ va
ziyeti hazıra dolayısile. Soruyorum, ders ya
pılmayan bu devreye aid maaşlarını almışlar mı
dır? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Cevabını 
arzetmistim. Maaşlarını almışlardır. Mevzuata 
göre almamaları iktiza edermiş veya ederdi. Ah
kâm müsaid ki aldı. Divan vize etmiştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 

Takrirleri reye arzetmek için tekrar okuta
cağım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, muhterem Vekil benim izah ettiğim şeyin 
doğru olduğunu söylediler ve dediler ki, bazı 
devreler yapılmadığı halde bu hocalar ücretleri
ni almışlardır. Memur olanlar, memur oldukla
rı ve devam etmedikleri halde yine ücretlerini 
almışlardır. Bu o kadar doğru bir şeydir ki, 
doğru olmasaydı Divan vize etmezdi. O halde 
Divanı muhasebat reisi buradadır, sualimi ona 
tevcih edeceğim. Bu vaziyet doğru mudur? Her 
hangi bir müessesede hoca olub da muayyen 
dersleri muayyen devre, meselâ dört aylık dev
re devrelerin ne kadar olduğunu bilmiyorum 
haricinde mütebaki sekiz ay içinde çalışmadan 
para alabilir mi? bir memur, ki orada hoca iken 
ve devam etmemiş iken yine onu alabilir mi? 
Aldıklarını ve Divanın da vize ettiğini söylüyor
lar. Nasıldır, bunu izah etsinler. 

D. M. REİSİ SEYFİ ORAN — Efendim, ma
lûmu ihsanınız mekteblere tayin olunan.... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hıf-
zıssıhha mektebi, mekteblere değil. 

D. M. REİSİ SEYFİ ORAN (Devamla) — 
O da bir mektebdir, müessesedir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ma
hiyeti başkadır. 

D. M.' REİSİ SEYFİ ORAN (Devamla) — 
Mahiyetini bilmem. Şekli tayine ve kanunun mü
saadesi meselesine bakarım. Filân zat muallim 
tayin edilmiştir. Eğer bir devre için ücret ko
nulmuş, kanun yalnız o devreye hâs olarak ka
bul edilmişse, devre devam ettiği müddetçe, Di
van vizeyi yapar. Devrenin haricinde tahsisat 
konulmamışsa Divan kabul etmez. Burada bü
tün bir yıl için, 12 ay üzerine ücretleri konulmuş
tur. Muallimin maaşı tamamen verilir, çünkü 
hizmete amadedir. Maamafih ne şekilde Divana 
irsal edilmiştir bilmiyorum. Divan evrak üze
rinde tedkikat yapar. Gidib de muallim bu gün 
ders veriyor mu, vermiyor mu diye tedkikat yap
maz. Fakat falan muallim emre amade bulun
muştur, bordrosu gelmiştir, Divan onu vize eder. 
Kanun müsaid değilse, devre üç ay devam ede
cekse Divan üç aylık maaşı vize eder, dördüncü 
ayı vize etmez. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ve
kil buyurdular ki, biz bazı devreleri mecburi
yetten dolayı yapmadık. O devre yapılmadığı 
halde maaş alma meselesi var. 

D. M. REİSİ SEYFİ ORAN — Arzettim. 
Meclisi Âli 12 ay için muallime ücret verilmesi
ni kabul etmiştir. Muallim hizmete amadedir. 
Onun vazifesi her gün için hizmete amade bu
lunmaktır. Amma 4 ay, sekiz ay çalışmıştır. Ta
biî ücretini alır, aç duracak değildir (Müzakere 
kâfi sesleri). 

BAŞKAN -— Üç takrir vardır, okutacağım: 
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Yüksek Reisliğe 

Cedvellerin kalem kalem müzakere edilmesi
ni ve ayrı ayrı reye konulmasını rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Di
ğer bir teklifin olduğunu söylediler. Bu teklife 
ben de iltihak ediyorum ve bu takririmi de 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde diğer takrirleri oku
tacağım. 

(Manisa mebusu Refik İncenin takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Benim de bir takririm var, şimdi okunan tak
ririn bir çok noktalarına iştirak etmemekle 
beraber Bütçe encümeninde yeniden tedkikine 
ihtiyaç gösteren arkadaşımın fikrine iştirak 
ediyorum ve teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Refik İncenin takririni reye 
arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Alınmıştır. 

Birinci madde encümene gittiğine göre öte
ki maddeleri de, arzu buyurursanız, buna ta
lik edelim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Diğer maddele
rin birinci madde ile hiç bir münasebeti yok. 
Müsaade buyurursanız onlar okunsun, belki 
onların da iadesi teklif olunur. 

BAŞKAN — Tehir mi edelim, okuyalım mı? 
(Okunsun sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bü
tün maddeler baştan aşağı bu cedvele bağlıdır. 
Müsaade buyurursanız cedvelle beraber bütün 
kanun encümene gitsin. Ben teklif ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Zannederim, Zi
ya Gevher arkadaşımız yanılıyorlar. Birinci 
madde daimî ücretlerin tayini meselesidir. 
İkinci madde teşkilât kadrolarının tadilâtı me
selesidir. Birinci madde ile ikinci madde ara
sında hiç bir münasebet yoktur. Onun için de
vamında mahzur yoktur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
takrir veriyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nizamnamemiz 
mucibince ikinci müzakeresi yapılmakta olan 
takrirlerin encümene havalesi imkânı vardır. 
İki takririm var. Müzakere edildiği zaman na
zarı dikkate alınmak üzere Zatı âliniz encüme
ne havale buyurunuz. 

BAŞKAN — Pekâlâ. 
Takriri okutuyorum: 

Reisliğe 
Maddeler birbirine bağlıdır. Cedvel bitin

ceye kadar kanunun tehirini ve hepsinin encü
mene iadesini dilerim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher EtiH 

BAŞKAN — Takriri kabul buyuranlar... Et 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(Anlamadık sesleri). 
BAŞKAN — Kabul olunan takrir, birinci 

madde ile diğer maddelerin alâkalı olduğu ve 
bu itibarla diğer maddelerin müzakeresi birinci 
maddeye bağlı olan takrir veçhile birinci madde
nin heyeti umumiyeye gelmesine vabestedir. 

BÜTÇE E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim, birinci madde ile diğer maddelerin 
asla alâkası yoktur. (Takrir kabul edildi ses
leri). 

o — Devlet memurları aylıklarının levhid ve, 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
numaralı cedvelin Adliye vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/422) 
[1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü-
ne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numara
lı cedvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı Adliye teşkilâtına aid kadro cedveline 
bu kanuna merbut cedveldeki kadro eklenmiş
tir : 

CEDVEL [1] 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

f Reis, hâkim, aza sulh hâkimi ) 
9 | müddeiumumi ve muavinleri, | 32 40 

10 ] icra hâkim ve muavinleri, sor- \ 18 35 
I gu hâkimleri, hâkim ve mua- | 
[ vinleri ve temyiz raportörleri J 

Kâtibler 
15 Kâtib ve muavinleri ve müd

deiumumi ve sorgu hâkim kâ-
tibleri ve zabıt ve icra kâtibleri 50 10 

Muhtelif memurlar ve mübaşirler 
15 Mübaşir 32 10 

BAŞKAN — Madedyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 2 
sayılı cedvelde aded ve ücretleri yazılı odacı ve 
gardiyanlar 1940 malî yılı bütçe kanununa bağlı 

[1] 1 nci müzakeresi 65 nci inikad zab tında
dır. 

— 124 — 



1940 C : 1 î : 68 17-6 
D işaretli cedvelin Adliye vekâleti kısmına ek- I 
lenmiştir. 

CEDVEL [2] 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Vilâyetler 
Odacı 32 20 
Gardiyan 32 20 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize razediyorum. 
Kabul buyuranlar işaret buyursun... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

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

6 — Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının 
bazı hükümlerini tadil için teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve tkhsad encümenleri mazbataları (1/245) [1] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

isveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 1939 
tarihli kliring1 anlaşmasının bazı hükümlerini 
tadil eden anlaşmanın tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — İsveç ile 20 son kânun 1939 
tarihinde akdedilmiş olan kliring1 muahedesine 
merbut kontenjan listesindeki bazı tarife po
zisyonlarına aid kontenjan mikdarlan arasında 
münakale icrası ve bundan böyle, görülecek 

[İJ Birinci müzakeresi 65 nci inik ad zabtm-
dadır. 

ihtiyaçlara göre, bu gibi münakalelerin kliring 
anlaşmasını tatbik ile mükellef iki taraf sa-
lâhiyettar müesseseleri arasında doğrudan doğ
ruya yapılması için kendilerine salâhiyet itası 
hakkında İsveç elçiliği ile 12 eylül tarihinde 
nota teatisi suretile yapılan anlaşma tasvib ve 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 12 eylül 1939 tari
hinden itibaren muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

İitilâfname için rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk 

mukavelenamesi ile merbutu bulunan ve ay
rılmaz cüzlerini teşkil eden protokoller; hu-
sususî protokol; bu anlaşmaların Lübnana teş
miline müteallik beyanname ve her iki Hü
kümet arasında yeni bir emlâk itilâfnamesi 
akdine mütedair mektubun kabul ve tasdiki 
hakkındaki kanuna, kabul etmek suretile (293) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (293) 
reyle kabul edilmiştir. 

İsveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 
1939 tarihli kliring anlaşmasının bazı hüküm
lerini tadil eden anlaşmanın tasdikma dair 
olan kanuna, kabul etmek suretile (286) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (286) reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Çarşamba günü 15 de toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,43 
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Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesi ile merbutu bulunan ve ayrılmaz 
cüzülerini teşkil eden protokoller; hususî protokol; bu anlaşmanın Lübnana teşmiline müteal
lik beyanname ve her iki Hükümet arasında yeni bir emlâk itilafnamesi akdine mütedair mek

tubun kabul ve tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi : 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumeu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Gezini Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Basili Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. ŞaMr Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler 293 

Kabul edenler : 293 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 133 
llünhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli T ; -.. 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Camtes 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 1 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğhı 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fa"zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işm 

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

GUresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaMhe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaü 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 

î : 68 17-6-
Nazmi ilker 
Raihmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızddoğan 
Kaîhraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü A km 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

1940 C : 1 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 

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

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

Maras 
Dr. A. Kemali Bayiait 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfanı Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaba 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Nadm Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Selim Sırrı Tarcan 
Rk$ 

Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörük» 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Atay 
Cemal Aliş 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutça 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
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Şerif Bilgen 
Tunceli 

Mitat Yenel 
ürfa 

Gl. Ahmed Yazgaıı 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

î : 68 
Refet Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

17-6-1940 C : 1 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak 
(1. A.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel (M.) 
Palih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmeıı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Ra. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
(Mazur) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Hasan Cemil Canibe! 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuneu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

istanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
GL Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

tzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akea 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
(M.) 

GL Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr, Ali Süha Delilbasşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
GL Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. GL Izzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney (M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasi mFerid Talay 
(M.) 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran ı 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş (M.) 
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î : 68 17-6-1940 C : 1 
Rite 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

8$yhan 
Damar Ânkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
ismail Safa Özler 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
AJbdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Bsenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner >* 

Şemsettin Günaltay. 
(B* V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (Hasta) 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka -
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Yezgad 
Celâl Arat (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya1 özençi 

îsveç ile aramızda meveud 20 son kânun 1939 tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini *tadil 
eden anlaşmanın tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Cemal Akc.ni 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 

> As a adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 286 

Kabul edenler 286 
1 Reddedenler 0 
i1*" Müstenkifler o 

Reye iştirak etmeyenler : 140 
Münhaller 3 

/ Kabul edenler ] 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ergin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin KaTan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşilı 

Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

f. • 

• i ' : - ' 

Memed Sanlı 
Bursa 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli. •*•' 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nasmi örücün • 
Ziya Isfendiyaroglu 
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Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekm 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Farzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
iskender Artım 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgtin 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstaınat özditaar 

î : 68 17-6-
tzzet Arakan I 
Osman Işm 

Gmianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Haşatı Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli, 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Htisnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men | 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa | 

L940 C : 1 
Şükrü Ali ögeî 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D»*. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikms» 
Dr. Osman Şevki Uludağ I 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
izzet Erdal 

Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Ma'hmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket üzpazar-
başr 
Mihri Pektaş 
Mutta'lib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Taşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Carnib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

— 130 — 



î : 68 17-6 1940 C : 1 
Rize 

Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlıı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Eaenbel 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemseddin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Srtkı Atanç 

Trabzon 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami Isbay 

Şeref Uluğ 
Van 

Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ankara 

Aka Gündüz 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçm 
M. Abdüihalik Renda 
(Başkan) 

Benizli 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğln 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (V.) 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
tsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovaeık 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
(Dr. R. Saydam (B§. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet B«l« 
Sadettin Uraz 
Salah Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 

Kars 
Esad özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
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Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytnğan 

Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel (M.) 
Galib Gültekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Benim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilba*ı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Brkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 

Kanm Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik înoe \ 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent t 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgör«n 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney 
(M.) t i i 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Ramm Ferid Talay 
(M.) 
Kalid M«nfi 

Hazim Tepeyran 
Ordu 

Ahmed îhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş (M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Daımar Ankoğlu 
ismail Safa özler 
Şemsa îşcen 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (M.) 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümeıı 
Hasan Saka 
Mitat Aydra 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Yozgad 
Sırn îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Mustafa Borana 

. . .> . . ı>w<\ 

T. B. tf, M. Matbaan 



S. Sayısı: 201 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 
araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü sahasının 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içtimaî 

muavenet İskân kanunu muvakkat, Oahiliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları (3/148) 

T. G. 
Başvekâlet 12 -IX -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4921 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1505 sayılı kanunun şümulü sahasının tayini hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilli
ğinden yazılan 22 - VII -1939 tarih ve 291 sayılı tezkere ile merbutu esbabı mucibe suretleri ili
şik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği iskân umum müdürlüğünün 27 - VII -1939 tarih ve 291 
sayılı tezke resi suretidir 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1505 sayılı kanunun, 1097 sayılı kanundaki kayid ve şartlarla mukayyed olarak tatbiki icab 
edeceği yolundaki bazı mütaleat bu kanunun, tatbik şeklindeki tereddüdleri beraraf etmek üzere, 
tefsiren halline ihtiyaç hissedilmekedir. 

Bu hususta tanzim edilen esbabı mucibe lâyihasr ilişik olarak takdim ve keyfiyetin Yüksek 
Meclise arzına müsaadelerinizi derin saygılarımla istirham ederim. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 

1505 sayılı kanunun sahai şümulünün tefsiri hakkında esbabı mucibe 

1505 sayılı kanunun birinci maddesi, 1097, numaralı kanunun 9 ncu maddesile Hükümete inti
kal eden araziden evvelce köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere tevzi edilenlerin bu gibile
rin yedi erinde ipkasından ve 2 nci maddesi 1097 numaralı kanunun birinci maddesinde gösteri
len, şark idarei örfiye mıntakasile Bayazıd vilâyeti dahilinde bulunan, arazinin lüzum görülen 
mikdarını köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere tevziinde, 2 nci fıkrası da istimlâk edile
cek arazinin vüsatine göre 500 den 2000 dönüme kadar olan mikdarını toprak sahibinin alıkoya
bilmek hakkından bahsetmekte ve 4 ncü maddesile de, bu kanun hükümlerinin Birinci umumî 
müfettişlik mıntakası ve lüzumu Vekiller Heyetince tasdik edilen yerlerde tatbik edilebileceğini 
âmir bulunmaktadır. 

1505 sayılı kanun, 1097 sayılı kanuna 2 nokta 4^ a-^f yapmakla beraber bu kanunun çerçevesi 
içinde kalmamış, 4 ncü maddesile sahai şümulünü genişlenmiş ve büsbütün başka muhtevada ye-
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ni hükümlerle meriyete girmiştir. Bilâhare 200 saydı tefsirle de bu kanun hükümlerinin Türki-
yenin her tarafında tatbik edilebileceği teyid edilmiştir. 

Şu halde Hükümet, halen mülga olan şark idarei örfiye mıntakasile Bayazıd vilâyetinde ve 
Birinci umumî müfettişlik mıntakasıhda ve Vekiller Heyetince tekarrür edecek diğer yerlerdeki 
arazinin, 1097 sayılı kanunun birinci maddesinde mevzubahs edilen eşhastan başka kimselere 
aid bulunsa dahi, 500 dönümden fazla bir mikdar mı istimlâk etmek salâhiyetini haiz bulunmak
tadır. 

Esasen kanun neşri tarihinden itibaren, 4 neü madde ile diğer maddelerdeki sarahate istinad. 
edilerek, muayyen mıntakalarla Vekiller Heyetince tekarrür eden diğer yerlerde, arazi sahihleri
nin şahıslan ve alıkoyabilecekleri azamî mikdar ile mııkayyed olmıyarak, tatbik edilmiş ve bu suretle 
istimlâk edilen bir yok arazi topraksız köylü ve muhacirlere tevzi edilmiştir. 

Şarkta olduğu gibi memleketin her tarafında 1505 sayılı kanunun tatbikini icab ettirecek geniş 
arazi mevcuddur. Bazı mahallerde yerli halk ve göçmenlere tevzi edilecek ve aşairin iskânına tahsis olu
nacak Hazineye aid toprak bulunmaması yüzünden bir kısım arazinin istimlâk edilmesi zaruretile 
karşılaşılmaktadır. ı 

Bilfiil ziraatle iştigal etmekte olan yerli halka maişetini elde etmek için muhtaç olduğu toprağı, bu 
yerlerde Hazineye aid arazi mevcud olmaması dolayısile, teğmine imkân bulunmayan ahvalde hayatı-: 
nı toprağa bağlamış çiftçileri ecir vaziyetten kurtarmak, toprak sahibi kılmak ve toprak ihtiyacı yü-
.zünden memleket dahilinde vukua gelen yer yer göçlere mâni olmak ve hariçten getirilen göçmenlerin 
idarî, askerî, harsî ve siyasî sebeblerle yerleştirilmiş oldukları mahallerde yine Devlete aid arazi
nin bulunmaması halinde dahi bu gibileri toprak sahibi kılıp müstahsil vaziyete getirmek ve binnetice 
içtimaî ve iktisadî verimler elde etmek gayesile tedvin edilen bu kanunun tatbiki sırasında yukarı
da arzolunan 2 noktadaki atıftan ve 2 nei fıkradaki kayidden ist'dlâleu, 1097 sayılı kanunla muayyen 
mıntaka ile bazı eşhasa aid ve 2000 dönümden fazla mikdardaki topraklar hakkında ve bu kayid ve 
şartlarla mukayyed olarak tatbik olunacağı içtihad ve mütaleası ile karşılaşılmaktadır. 

Bu mütalea, gaye ve maksada uygun şekilde bîr istimlâk muamelesine imkân vermemekte ve bu ka
nunu gayri kabili tatbik bir vaziyete sokmaktadır. Bu itibarla kanunun dairei şümulünün tesbit ve 
tefsirine ihtiyaç bulunduğu mülâhazasile bu esbabı mucibe hazırlanmıştır. 

Binaenaleyh yukarıda serdedilen mucib sebeblere nazaran 1505 sayılı kanun ve 200 sayılı tefsirin, 
bu gibi istimlâk muamelâtının Vekiller Heyetince lüzum görülecek her yerde 1097 sayılı kanunla hiç
bir münasebet ve alâkası olmadığı kayid ve şartile tatbikmda bir zaruret mevcuddur. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
8. î. M. Encümeni 

Esas No. 3/148 
Karar No. 12^ 

18 - X - 1939 

Yüksek Reisliğe 

1505 sayılı kanunun şümul sahasının tayini 
hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilli
ğince hazırlanıb Başvekâletin 6/4921 numaralı 
ve 12 eylül 1939 tarihli tezkeresile gönderilen 
ve işin tefsir yolile halline dair olan lâyiha En
cümenimize havale buyurulmuş olduğundan 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı 
ve İskân umum müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve görüşüldü: 

1097 numaralı kanun mahdud bir mıntaka-
dan diğer mıntakaya nakledilen muayyen eşha
sın bıraktıkları arazi ve müsakkafat hakkın
dadır. 

1505 numaralı kanunda 1097 numaralı ka
nunun zikredilmesi bu kanunun tatbikından mü-
tehassıl vaziyetin değişmemesini teğmin mak
sadını istihdaf eylediği 1505 numaralı kanunun 
birinci maddesinden sarahaten anlaşılmaktadır. 

1505 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
1097 numarah kanun mucibince nakledilen eş
hasa şümulü bulunmadığı ve bu kanunun 1097 

numaralı kanuna atıftan müstağni olarak tat
bik olunacağı 1505 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi ve bu maddenin 200 numaralı tefsiri! e 
müeyyed bulunmaktadır. 

Şu hale nazaran sarih ve vazıh olan kanu
nun ayrıca tefsirine lüzum olmadığı kanaatine 
varılmış olmakla beraber keyfiyetin İskân mu
vakkat encümenince de müzakeresinin yerinde 
olacağına karar verildiği Yüksek Riyasete ar-
zolunur. 

M. M. Kâtib 
Giresun 

Dr. H. V. Somyürek 
Antalya Bilecik 
Dr. M. Soykam M. Suner 

Gazianteb 
Dr. M. A. Ağakay 

Kütahya 

S. ve tç. M. E. Rs. 
Bursa 

Dr. R. Güran 
Ağrı 

Dr. H. Kural 
Denizli 

Dr. H. Berkman 
Kocaeili 

Dr. F. Sorağman Dr. A. S. Delübaşı 
Tekirdağ Zonguldak 

N. Trak H. Okan 

Kayseri 
8. Turgay 
Manisa 

A. Tümer 

İskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
î.skân kanunu muvakkat 

encümeni 
Karar No. 2 

Esas No. 3/148 
Yüksek Reisliğe 

tarihile encümenimize havale bu
yurulmuş olan 1505 numaralı kanun şümulünün 
tefsir yolu ile halli hakkında Başvekâletin 
12 - XI -1939 tarih ve 6/4921 saydı tezkeresi ve 
ilişiği Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 
esbabı mucibesi, tskân umum müdürünün huzu-
rile, tedkik ve müzakere olundu : 

1505 numaralı kanunun nerelerde tatbik olu
nacağını kanunun 4 ncü maddesi ile 200 numa

ralı tefsir katiyetle halletmiş bulunmaktadır. 
Bu maddeye ve tefsire göre bu kanun birinci 
umumî müfettişlik mıntakasında alelitlak tat
bik olunacağı gibi bunun haricinde de İcra Ve
killeri Heyetinin karar vereceği her yerde tat
bik olunacaktır. Bunda tereddüd mevcud olma
makla beraber kanunun ikinci maddesinde 
« 1097 numaralı kanunun birinci maddesinde ta
yin edilen mıntaka dahilinde bulunan araziden » 

( S. Sayısı : 201 ) 
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denmesi ve 1097 numaralı kanunun birinci mad
desinde de tayin edilen mıntaka « idarei örfiye 
mmtakası ile Bayazıd vilâyeti » olarak gösteril
miş bulunması bu kanunla alınacak arazi hakkın
da yeni bir tereddüd meydana getirmiş oluyor. 
Halbuki kanunun tatbik sahası 4 ncü madde ve 
200 numaralı tefsirle birinci umumî müfettişlik 
mıntakası haricinde de İcra Vekilleri Heyetinin 
karar vereceği her yere katiyetle teşmil edil
miş olduktan sonra bu teşmilin zarurî icabı ola
rak ikinci maddedeki 1097 numaralı kanuna 
atıfla çizilmiş plan hudud haricine çıkılmış ve bu 
hudud haricindeki araziden de lüzum görülen 
mikdarı, 500 den 2000 dönüme kadarı sahibleri-
nin talebi halinde kendilerine bırakılmak şar-
tile, üçüncü maddede gösterilen şekilde, değer 
bahası verilerek, köylüye, aşiretler ferdlerine, 
göçebelsre ve muhacirlere tevzi edilmek salâ
hiyeti Hükümete verilmiş olduğundan böyle bir 
tereddüde yer kalmamıştır. 

2510 numaralı iskân kanununun 21 nci mad
desinde muhacirlere, mültecilere, göçebelere 
ve naklolunanlara verilecek topraklar sayılır
ken * (D) fıkrasında (Hükümetçe satın alına
cak veya istimlâk olunacak çiftlikler ve top
raklar) da1 sayılmıştır. Bu fıkrada^ «istimlâk 
tâbirinin geçmesi ve 1505 numaralı kanundan 
bahsedilmemiş bulunması mukaddem bulunan 
bu 1505 numaralı hususî istimlâk kanununu 
zımnen ilga etmiştir» diye serdolunan müta-
lea üzerine yapılan tedkik ve müzakerede : 
2510 numaralı İskân kanununun ilga madde^ 
si olan 50 nci maddede 1505 numaralı kanun 
zikredilmediği gibi bu kanun tamamen husu

sî bir istimlâk kanunu olup hükümleri hiç bir 
veçhile İskân kanunu hükümlerile tearuz et
memekte bulunduğundan 50 nci maddenin so
nundaki «bu kanuna muvafık olmayan bütün 
hükümler kaldırılmıştır» ibaresi meyanına da 
idhali imkânsız olduğu ve 21 nci maddenin 
(D) fıkrasındaki istimlâk tâbirinin mutlak 
olarak zikredilmesi bunun hem menafii umu
miye için istimlâk yolile ve hem de 1505 nu
maralı kanunla yapılacak bütün istimlâklere 
şamil bulunduğu kanaatine, bir muhalif reye 
karşı ekseriyetle, varılmıştır. 

Binaenaleyh kanunun 4 ncü maddesi ve 
200 numaralı tefsir kanunun bütün hüküm
lerinin tatbik sahasını Birinci umumî müfet
tişlik mıntakasmdan başka İcra Vekilleri He
yetinin lüzum gördüğü ve göreceği her yere 
teşmil etmiş olduğundan bu hususta ayrıca bir 
tefsir yapılmasına lüzum görülmemiştir. 

Yüksek Heyete sunulmak üzere Yüce maka
mınıza arzolunur. 

îskân kanunu 
Mu. En. Reisi 

İstanbul 
Dr. TT. Ş. Er el 

Antalya 

M. M. Kâtib 
Tokad Kayseri 

GaUb Pekel A. Hilmi -Kulaç 
Botu Bursa 

Dr. M. Soykam Dr. Zilini Ülgen F. Güvendiren 
Çorum Diyarbakır 

E. Sdbri Akgöl Dr. 1. Tali öngören 
Giresun Kırşehir Konya 

M, Akkaya : M. Şeyfeli Dr. O. Ş. Uludağ 
Kon yy Ur fa 

Kâzım Okay Ahmed, Ymgan 

T. B. M. M. 
• DaMliye encümeni 
Esas No. 3/148 
Karar No. 20 

Dahiliye encümeni mazbatası 

İ5-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

1505 sayılı kanunun şümul sahasmm tayini dair olan lâyiha, encümenimize de havale bu-
hakkında Sıhhat ve içtimaî, muavenet vekilliğin
ce hazırlanıb Başvekâletin 12 eylül 1939 ve 
6/4921, numaralı tezkeresile Büyük Millet Mec
lisine gönderilen ve işin tefsir yolile halline 

yurulduğundan tedkik ve müzakere olundu: 
Encümenimizin de temsil edildiği İskân mu

vakkat encümenince daha evvel işin tedkik edi
lerek karara bağlandığı mezkûr encümenin maz-

( S. Sayısı : 201 ) 
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hatasından anlaşılmakta olduğu cihetle işin tek
rar encümenimizce tedkikine lüzum olmadığı 
kanaat ve kararına varılmıştır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ja. E. Reisi 
Tekirdağ 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 

R. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 

Bu M. M. 
Zonguldak 

t. E. Bozkurd 

Antalya 
R. Kaplan 

Antalya Balıkesir 
T. Sökmen S. Uzay 

Bingöl Bursa 
Necmeddin Sahir F. Güvendiren 

îzmir Kayseri 
Memed Aldemir A. Hilmi Kalaç 

Samsun Sivas 
M. A. Yürüker M. Şükürü Bleda 

Yozgad 
/S. Korkmaz 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
t. Kemal Alpsaf 

Tokad 
Galib Pekel 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/146 
Karar No. 54 

13 - VI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1505 sayılı kanunun şümul sahasının tayini 
hakkmda 12 - IX • 1939 tarihli ve 6/4921 sayılı 
Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin tefsir 
talebi Sıhhat ve içtimaî muavenet, Dahiliye en
cümenlerinin mazbatalarile birlikte müzakere 
edildi: 

Dahiliye encümeni gibi Encümenimiz dahi İs
kân kanunu muvakkat encümeninde temsil edil
mekte olmasına ve Muvakkat encümence mese
lenin müzakere ve karara raptedildiği bağlı maz
batadan anlaşılmasına binaen bu mevzuda ayrıca 

tedkikat icrasma ve karar ittihazına lüzum gö
rülmemiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M 

İstanbul 
A. Bayındır 
Diyarbakır 

Zülfi Tiğrel 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 
Malatya 

Kâtib 
Rize Malatya 

K. Kamu Nasuhi Baydar 
îzmir İzmri 

M. R. Mimar oğlu K. Dursun 
Kırklareli Kırşehir 
H. Kuleli t. Özkan 

Manisa 
M. Nedim Zabc% Faik Kurdoğlu 

»m<( - -< . . 
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