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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına 

dair kanunda değişiklik yapılmasına, 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini ta

dil eden kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâve
sine, 

AJskerî izin kanununa bir madde ilâvesine, 
Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

(Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mek
tebi teşkilâtına dair kanun lâyihasının 12 maddesi ka
bul ve bir maddesi encümene iade olundu. 

Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanunun 
birinci maddesine bir zeyil ilâvesine, 

Gözlükçülüğe, 
Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasına müzeyyel 

protokolün tasdikma, 

2 — HAVALE 2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimen-
kullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 
3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/533) (Bütçe 
ve Maliye encümenlerine) 

Teklifler 
2 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat kanunu

nun 73 ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/34) (Maliye ve Divanı muhasebat encü«nenlerine) 

Tezkereler 
3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1938 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/324) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/273) (Ruzna-
meye) 

Türkiye - Romanya arasında muhtelif tarihlerde 
teati edilen mektublarm tasdikma, 

Türkiye - Romanya kliring hesablarma yapılacak 
peşin tediyelere dair anlaşmanın tasdikma, 

Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaşma
sına munzam protokolün tasdikma, 

Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaşma
sının temdidine, 

Türkiye - Yunanistan arasında münakid ticaret 
ve tediye anlaşmasının tasdikma dair kanun lâyihala
rının birinci müzakereleri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Şemsettin Günaltay Hatay Çanakkale 

Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

5 — Haziran - ağustos 1940 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/304) 
(Ruznameye) 

6 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/278) (Ruzna
meye) 

7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masun;-
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/271) (Ruznameye) 

8 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/198) (Ruz> 
nameye) 
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RElS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Afyon karahisar mebusu Cemal Akçının 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/325) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Afyon mebusu Cemal Akçmm 18 - XII -1940 

tarihinde Ankarada vefat etmiş olduğu Dahi
liye vekilliğinden alınan tezkerede bildirilmiş
tir. 

Arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
REtS — Merhumun hatırasını tazizen bir 

dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 
(Bir dakika ayakta sükût edildi.) 
2 — Türk ve İtalyan Hükümet komisyonları

nın birinci içtima devresi protokolüne bağlı 2 
numaralı listeye 7 bin ton krom kontenjanı id-
haline müteallik notaların tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi (3/326) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türk ve italyan Hükümet komisyonlarının 

birinci içtima devresi protokolüne bağlı 2 nu
maralı listeye 7 000 ton krom kontenjanı id-
haline müteallik olarak İtalya ile yapılmış olan 
anlaşmanın Akdenizde tahassül eden harb hali 
dolayısile filen tatbik edilmemiş olmasına ve 
önümüzdeki sene başmdan itibaren bizatihi 
hükümden sakıt olacağına binaen, bu anlaş
manın tasdikma mütedair olub 24-VII-1940 
tarih ve 6/3411 sayılı tezkere ile takdim kılın
mış olan kanun lâyihasının geri alınması Ha
riciye vekâletinin 17 - XII -1940 tarih ve 86972/ 
650 sayılı tezkeresi ile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine 
yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Alelusul geri gönderiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDEjLER 

1 — Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hük
mî şahıslara aid mukataalı gayrimenkullerin 
kıymetlendirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/407) [1] 

REİS 
pacağzz. 

Kanunun ikinci müzakeresini ya-

Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataalı gayrimenkullere kıymet takdiri 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi kanu

nunun ikinci ve 1837 sayılı bina vergisi kanunu-

[1] Birinci müzakeresi 18 ve 19 ncu 
zabıtlanndadır. 

inikad 

nun 3 ncü maddeleri mucibince vergiden müs
tesna tutulmuş olan ve 3450, 3709 sayılı kanun
ların haricinde kalan hükmî şahıslara aid mu
kataalı binalarla arazi ve arsaların mukataala-
rı, Vakıflar umum müdürlüğünün alâkalı me
murları tarafından takdir olunacak kıymetler 
üzerinden hesab olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 —Birinci maddeye göre takdir 
edilecek kıymetler mahallî vakıflar idarelerince 
alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konulan kıy
meti muvafık görmeyen alâkalılar tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde tebliği yapan ida
relere arzuhal ile itiraz edebilirler. İtiraz vuku
unda taraflarca on beş gün içinde birer ehli hib-
re tayin olunur. Bunlarm aynen veya tadilenka-
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bul edecekleri kıymetler muteber olur. Ehli hib-
re arasında mutabakat hâsıl olmazsa mahallin 
en büyük mülkiye memurunca tayin olunacak 
bir hakem tarafından, en çok bir ay içinde ko
nulacak kıymet katidir. 

Vakıflar idarelerinin tebliğlerine müddeti 
zarfmda itiraz veya ehlihibre tayin etmeyenlere 
aid gayrimenkullerin kıymetleri katileşir. 

BEİS — İkinci madde hakkında tadiLuame 
vardır, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresinde bulunduğumuz bu lâyihanın 

ikinci maddesindeki (Mahallin en büyük mül
kiye memuru) ibaresi üzerine birinci müzakere 
esnasında Bütçe encümeni mazbata muharriri-. 
nin nazarı diKKatini celbettiğimde bana: [esas 
kanundaki ibareyi aynen muhafaza ettik] den
mişti. Yaptığım tedkikat neticesinde işin ta
mamen başka türlü ve adalete daha yakın oldu
ğunu gördüm. Bu sebeble (3450) numaralı ka
nunun birinci maddesinde yazılı ibarenin aynını 
koymak suretile ikinci maddesinin tadilen kabu
lünü teklif ederim: 

MADDE 2 — [... Ehlihibre arasında mutaba
kat hâsıl olmazsa İstanbulda en büyük nafia 
memurunun, diğer vilâyetlerde mahallî belediye 
encümenlerinin gösterdikleri üçüncü bir ehlihib
renin iştirakile ve ekseriyet kararile tesbit 
olunur.] 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

REİS — Efendim, tadilname üzerine mad
deye aid müzakere açıyorum. Söz istiyen var 
mı? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Encümenimiz buna karşı muteriz de
ğildir. Heyeti aliye kabul ederse mesele yoktur. 

REİS — O halde reye koyuyorum. (Takrir 
sahibi izahat versin sesleri), izahat istiyorlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bundan 
evvel, bu mesele müzakere olunurken gayrimen-
kule kıymet takdiri için evvelâ mal sahibine bir 
ihtarname gider. Bu kıymete itiraz ederse ev
kaf idaresi bir ehli vukuf seçer. Mal sahibi de 
bir ehli vukuf seçer. Bu iki ehli vukuf yahud 
hakem itilâf ederlerse ne alâ; etmezlerse bu se
fer mahallin en büyük mülkiye memurunun in-
tihab edeceği hakem veya ehli vukufun kati bir 
sözü vardır. Birinci müzakerede, ben bu nokta
nın biraz hayatı umumiye ve idaremize tevafuk 
etmediğini görünce mazbata muharririne bir 
sual sordum: kıymet takdirinde idare âmirleri
nin bilgisi nedir? Dedim. Cevaben; biz burası 
ile meşgul olmadık, bundan evvelki kanundaki 
mevzuu aynen muhafaza ettik, dediler. Yani, 
zaten bu kanunun esası, Devlete, hususî idare
lere, belediyelerle mülhak bütçelere teallûk j 
©den gayrimenkullerin kıymetinin takdirine aid- j 

ti. Orada nasıl kıymet takdir ediliyorsa ayni 
usulü burada da muhafaza ettik, dediler. Ben de 
kabul etmiştim. Aradan geçen 5 günlük müddet 
zarfında yeniden gözden geçirdik ve baktık ki 
biraz fark var. Yani Bütçe encümeninin telâk-
kisile kanunun metni arasmda biraz fark var. 
O farkı dahi kaldırarak, eşhası hükmiyeye 
teallûk eden - gerek Devlet eşhası hükmiyesi, 
gerek hukuku medeniye eşhası hükmiyesi ol
sun - bunlara teallûk eden gayrimenkullere kıy
met takdiri usulünde vahdet teminine binaen 
Bütçe encümenindeki arkadaşlara bunu tek
lif ettim, Muhterem Heyetinize de arzediyo-
rum, tasvib buyurursanız vahdet temin edilmiş 
olur. Orta yerde gayrimenkullerin mahiyetle
ri bir olduğu halde, bu mukataanm alınması
na medar olacak bir kıymet takdiri mevzubahs 
olduğuna göre, bu kıymet işinde Devlet mal
larında bir türlü, belediye mallarında bir tür
lü olmakla beraber, eşhası hükmiyeye teallûk 
eden kısımda da bir türlü olmak gibi bir iki
liği ortadan kaldırmış oluruz dedik. Onun 
için Muhterem Heyetten rica ediyorum, bu me
selede Bütçe encümeni de muvafakat ettiğine 
göre, bunu hüsnü telâkki buyurursanız hakikî 
bir tenazur ve insicam temin edilmiş olur zanne
derim. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bina ve arazi 
vergisinden muaf olduğu için kıymet takdir 
edilemiyen ve bu sebeble de mukataa bedeli ta
yin edilemiyen 3 nevi mal ve 3 kanun çıkmış 
oluyor. Birincisi; Devlete aid mallar, fakat 
birinci kanun çıkarken Devlete aid gayrimen-
kuller kastedilmiştir, arazi mevzubahs olmamış
tır. Bu kanunda bahis mevzuu gayrimenkul bi
nalar olduğu için birinci kanunda İstanbulda 
nafia müdürünün ve diğer yerlerde de beledi
ye meclisi azasının bu işe memur edilmesi ga
yet doğru olmuştur. Fakat ikinci kanun çıkar
ken hususî idare ve mahallî idareler de bura
ya sokulmuş, arazi de bu meyana girmiştir. Fa
kat burada arazi nazarı itibare alınmıyarak, bi
rinci kanunda olduğu gibi, İstanbulda nafia mü
dürü, taşralarda belediye meclislerine bu salâhi
yet verilmiştir. 

Üçüncü kanun ki, şimdi tasvibinize arzedilen 
kanun, bunda bu sistemden ayrıldık. Burada 
daha ziyade arazi de dahildir. Hükmî şahıslara 
aid arazi de vardır. Binaenaleyh arazi ile nafia 
müdürünün, belediye meclislerinin meşgul ola-
mıyacağı nazarı itibare alınarak encümende bu
nun üzerinde duruldu ve encümenin vâsıl oldu
ğu netice şu idi; madem ki biz bunu en bü
yük mülkiye âmirine bırakıyoruz, eğer hükmî 
şahsa aid gayrimenkul bir bina ile nafia mü
dürü veya belediye meclisi azası bu işi göre
bilir. Fakat arazi için gerek nafia müdürünün 
gerekse belediyeden birisinin hakem olması doğ
ru olmıyabilir. Çünkü belediye hududundan 

| uzak, sekiz on saat uzakta bulunan her hangi 
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bir arazinin kıymetini takdir etmekte, her halde 
o köy, o köye yakın birisi, bu gibi işleri bilen 
adamlar hakem olabilir diye düşünüldü. Bu 
üçüncü şekil, teklif edilen şekil, daha müsaiddir. 
Hem şehirlerde belediye azasından birisinin 
tavzifini, köylerde olduğu takdirde ise arazi 
sahihlerinden birinin, en büyük mülkiye âmiri
nin tasvibi ile, tavzifini iltizam etmektedir. 
Takdir yüksek heyetinizindir, ilk iki kanun böy
ledir, bu da böyle olsun derseniz, arazi için bele
diye meclisi azasını veyahud nafia fen müdürü
nü de hakem kabul etmek lâzım gelecektir. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Kemal Turan ar
kadaşımızın noktai nazarına göre, işin araziye 
teallûk etmiş olması, hususî bir formülün tutul
masını icab ettirmektedir. Halbuki bu, doğru 
değildir. Çünkü bu kanunla biz, 3450 ve 3709 
numaralı kanunları esas olarak tutuyor ve di
yoruz ki; 3450, 3709 sayılı kanunların haricin
de kalan hükmî şahıslara aid mukataalı bina
larla arazi ve arsaların mukataalrı bu kanun da
iresinde tesbit olunur, binaenaleyh 3450 nu
maralı kanun doğrudan doğruya Devlete, bele
diyelere, mülhak bütçelere teallûk eden gayri
menkulu, binaları ihtiva ediyordu. Kanunun 
tarihi 15 haziran 1938 dir, aradan zaman geç
miştir. 

Bu şekilde mukataaya bağlanması lâzımge-
len arazinin bulunduğu anlaşılmış, 3709 numa
ralı ve 7 temmuz 1939 da çıkan, yani bir sene 
sonra çıkan kanunda denmiş ki : 3450 numaralı 
kanunun hükmü araziye de şamildir. Şimdi 
Devlete, mülhak bütçeli müesseselere, belediye
ye aid olmak üzere arazide kendilerini hakem 
yaptığımız adamların 3450 numaralı kanun dai
resinde olduğunu kabul ederken, hayır arazi 
vardır demek manasız olur. Zaten arazi eski
den vardı. Mevcud kanunlarla gerek binaları 
ve gerek arazi meselelerini halletmiş bulunuyo
ruz. Şimdi yaptığımız şey, Devletin haricinde 
kalan eşhası hükmiyeye aid bina ve araziye bu 
kanunun şamil olduğunu göstermek ve bunlar 
hakkında da ayni kanunun tatbikmı istemekten 
ibarettir. Yani arazinin bulunmuş olması kanu
na yeni bir hüküm koymağa sebeb teşkil etmez. 
Çünkü diğer arazi için de hakem mevcuddur. 
Bendenizce, elde bulunan kanunlarla, muhterem 
Heyetinizin, hakemi temin etmesi noktasından 
maada şu noktayı da nazarı dikkate alacağını 
zannediyorum. 

Mevcud olan lâyihayı kabul ederken formül 
şu idi: Evkaf müdürü gelmiş, şu binaya 10 000 
lira koydum, demiş, bu tebliğ olunmuş, mal sa
hibi kabul etmemiş, bir hakem intihab etmiş. 
Evkaf idaresi de bir hakem bulacak, ikisi yan-
yana gelecekler, mutabık kalırlarsa mesele yok; 
Sahibine sükût düşer. Kalmazlarsa, biri on bin, 
diğeri de beş bin lira demişlerse, bu sefer iş 
idare âmirlerine gidecek, o da 3 ncü bir hakem, 

intihab edecek, bu bir tek adam binaya baka
cak, On bin, sekiz bin diyecek, meseleyi halle
decek. Mevcud lâyihayı kabul edersek böyle 
olacak. Eski kanun da böyledir. Bendeniz 
bunun tadilini istiyorum, mesele nerede çere -
yan ediyor? tstanbulda mı? üçüncü hakemi 
intihab etmek istanbul fen müdürüne aiddir. Di
ğer vilâyetlerde mi? belediye encümenine aiddir. 
Eski şekille benim teklifim arasında bu birinci 
fark. İkincisi, eski lâyihada, mülkiye âmirinin 
seçtiği hakem tek başına rey verecek. Benim 
teklifim de , her üç hakem birleşecek, meseleyi 
miüzakere edecek ve ekseriyetle karar vere
cek. Binaenaleyh, bu şerait dahilinde idare âmi
rinin münferid reyi yerine bu sefer; arkadaş 
sen niye beş bin veya sekizbin, sen niye onbin 
tahmin ettin diye hakem rolünü oynamak suretile 
üçüncü hakemin müzakereye vâkıf ve nâzım 
olması vaziyeti mevcuddur. Binaenaleyh, mün
ferid karar vermektense istişarî hüküm ver
mek usulünü kabul etmek, adalete doğru daha 
ziyade gitmek yoludur. Bendenizce, bunda, es
ki kanunun hükmünden daha âdilâne iş görmek 
yolu vardır, takdir Heyeti muhteremenizindir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, kı
saca bir noktayı tebarüz ettireceğim. Adaletin 
müteessir olacağı bir mevzu yoktur. Evvelâ 
Evkaf idaresi bir kıymet takdir ediyor, bunu 
karşı tarafa tebliğ ediyor, karşı taraf eğer buna 
razı olmazsa bir ehlihibre tayin ediyor. O Ev
kafın ehlihibresi ile karşı taraf ehlihibresi 
müştereken çalışacaktır. Eğer ittifak ederlerse 
mesele yoktur. Edemezlerse en büyük mülkiye 
amirinin seçeceği ehlihibre tedkiklerini yapa
cak. Maddenin metninde «tedkik eder» tabiri 
vardı biz bunu fazla gördük. Karar verecek 
dedik. Evvelki kanundaki bunlar daha çok be
lediyelere, idarei hususiyelere, Hükümet ve 
Devlete aid idi. Belediyelerin gayrimenkulleri 
şehir içindedir. İdarei hususiyelerin de filî va
ziyette arazileri yoktur. Bu kânuna göre hükmî 
şahsiyetler; hususî vakıflar ve müesseseler, ce
miyet ve şirketlerdir. Bunların dışarıda arazi
si olduğu nazarı itibara almdı, madde buna 
göre, ikinci kanundaki hatayı bir nevi tashih 
mahiyetinde olarak kabul edildi. İnsicamdan 
bahsedildi. Bunun pek fazla bir kıymeti olmasa 
gerektir. Maamafih insicamda fayda görülüyor
sa o şekilde tatbik edilir. Takdir Heyeti Aüye-
nindir. 

BEİS — Başka mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni

nin mütaleası nedir? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KtTABCI (Muğ

la) — İtirazımız yoktur. 
REİS — Tadilname okundu, izahat ta ve

rildi. Reyinize arzediyorum. Nazarı itibare 
alanlar... 

REFİK İNCE (Manisa) — Neyi kabul ede
ceğiz? 
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REİS — Tadilnameyi reyinize arzediyorum. 

Maamafih tekrar okunsun. 
(Refik incenin tadilnamesi tekrar okundu). 
REİS — Tadil şekli budur. Reye arzediyo

rum. Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Na
zarı itibare alınmıştır. 

Şu halde maddeyi hazırlamak üzere encü
mene iade ediyoruz. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Biz aynen kabul ediyoruz. İbare aynen 
böyle olacaktır, itirazımız yoktur. 

REİS — İhtisas encümeni de kabul ediyor. 
YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Encü

men mazbata muharririnden bir sual. Burada 
araziden, Devletin, eşhası hükmiyenin tahtı ta
sarrufundaki araziden bahsediliyor. Ne gibi 
arazidir ki bunda mukataa mevbubahs olsun? 
(Kürsüye, kürsüye sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Anlıyamadım. 

REİS — Buyurun kürsüden izah edin. 
YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Benim 

bildiğim arazinin esasen vakfiyesi sahih de
ğildir. Arazi üzerine olan vakıflar evkafı gay
ri sahihadan addolunur. Meselâ, binaların 
takdiri kıymetidir. Mukataalı olan araziye na
sıl gidilmiştir? Arazi mülkiyete kalbedilme-
dikçe vakıf olmaz. O halde Devletin elindeki 
arazi de mukataalı diye bunlar evkafı gayri sa
hihadan addolunarak Devletten para mı ala
caklardır? Anlıyamadım. Bu meselenin iza
hını istiyorum. Arazi, arazi denip geçiyor, an
laşılmıyor bir şey. 

^ BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, biz bu kanunla yeni bir mu
kataa vazetmiyoruz. Zaten mukataalı olan ara
zi ve binalar için ne suretle mukataa bedeli 
alınacağını tesbit ediyoruz. Binaenaleyh bu ci
hetten bir itiraz varsa, böyle bir mükellefiyet
ten müşteki varsa, alelusul gider ve kendinin 
mukataaya tâbi olmadığını iddia eder. Şimdi 
burada, arazi vergisinden istisna edildiği hal
de mukataalı arazi varsa onlara ne suretle kıy
met takdir edilerek mukataa alınacağını gös
teriyoruz. Yoksa meseleyi halletmek için ka- I 
nunî bir vazı koymuyoruz. I 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — O hal
de kanunun mana ve mahiyetini anlamak için 
bu izahat zabta geçsin. 

REİS — Maddenin tadilnameye göre yeni 
şeklini okutuyorum: 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre takdir 
edilecek kıymetler mahallî vakıflar idarelerince 
alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konulan kıy
meti muvafık görmeyen alâkalılar tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde tebliği yapan 
idarelere arzuhal ile itiraz edebilirler. İtiraz 
vukuunda taraflarca on beş gün içinde birer 
ehlihibre tayin olunur. Bunlarm aynen veya ' 

tadilen kabul edecekleri kıymetler muteber 
olur. Ehlihibre arasında mutabakat hâsıl ol
mazsa îstanbulda en büyük nafia memurunun, 
diğer vilâyetlerde mahallî belediye encümen
lerinin gösterecekleri üçüncü bir ehlihibrenin 
iştirakile ve ekseriyet kararile tesbit olunur. 

Vakıflar idarelerinin tebliğlerine müddeti 
zarfında itiraz veya ehlihibre tayin etmeyen
lere aid gayrimenkullerin kıymetleri katileşir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 —• İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer 
müteharrik levazımının Türkiyeye idhalleri müh
letinin temdidi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/494) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer muhar
rik ve müteharrik levazımının Türkiyeye 
idhalleri müddetinin temdidi hakkınca kanun 

MADDE 1 — 29 şubat 1940 tarihli Türkiye -
İsveç Ticaret ve kliring anlaşmalarına merbut 
8 numaralı mektubda, İsveçe sipariş edilmiş bu
lunan muharrik ve müteharrik şimendifer leva
zımının Türkiyeye idhali için İ temmuz 1940 
tarihine kadar tesbit edilmiş olan müddet Mü
nakalât vekâletince siparişlerin teslimi için ye
niden kabul edilecek mühletin nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. * 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 19 ncu inikad zabtın-
dadır. 
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Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
3 — Türkiye - Almanya arasında imzalanmış 

olan ticarî mübadelelere mütedair Hususî anlaş
maya bağlı (B 1) listesinde isim tashihi yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve îktı-
sad encümenleri mazbataları (1/499) [1] 

BEİS — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış olan 
ticarî mübadelelere mütedair Hususî anlaşmaya 
bağlı « B 1 » listesinde isim tashihi yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan 
Ticarî mübadelelere mütedair Hususî anlaş
maya merbut « B 1 » listesinde 127 051 lira hiza
sında yazılı bulunan « Devlet matbaası » ibaresi 
« Maarif matbaası » şeklinde tashih olunmuştur. 

BEÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden itibaren başlar. 

BEÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4 — Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan ve 
tediye anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktısad encümenleri mazbataları (1/501) [2] 

BEÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olan Ticaret, kontenjan 
ve tediye anlaşmalarile merbutları hükümleri
nin 31 ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 

23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olub hü
kümleri 31 ağustos 1940 tarihinde munkazi olan 
Ticaret, kontenjan ve tediye anlaşmalarile bil
cümle merbutlarının 31 ilk kânun 1940 tarihine 
kadar 4 ay temdidi hususunda Fransa Hükû-
metile yapılan anlaşma ve teferruatı kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

[1, 2] Birinci müzakereleri 19 ncu inikad zab-
tmdadır. 

BEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

BEÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

BEÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

5 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 
enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/345) 

BEÎS — Bu lâyihanın bir maddesi geçen ini
katta encümene gitmişti. Şimdi encümenin ha
zırladığı maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Beisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzısıhha 

müessesesi teşkiline dair kanun lâyihasının He
yeti umumiyede müzakeresi sırasında onuncu 
maddenin tadili ve tavzihi noktasından verilen 
takrirler encümenimize havale buyurulmakla 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı 
hazır bulunduğu halde gerek takrirler, gerek 
madde metni tedkik ve müzakere olundu. 

Hıfzıssıhha müessesesi laboratuarlarında ya
pılan fennî tedkiklerin Devlet vasıtalarından is
tifade suretile yapılmış olması nazarı itibare 
almarak bu tedkikler üzerinde Devletin bir ne
vi mülkiyet hakkı kabul edilmiş ve bir dafa 
vekâlet ve müessese mecmualarında neşredil
dikten sonra artık diğer vasıtalarla neşrinin ta
biî olacağı düşünülmüş ancak müessese mensub-
ları tarafından kendi şahsî laboratuarlarında 
yapüacak bu kabîl tedkikler mülkiyetinin mün
hasıran kendilerine aid olduğu teemmül edile
rek madde yeniden tanzim kılınmış ve Yüksek 
Beisliğe sunulmuştur. 
Sıhhat ve î. M. E. Beisi M. M. 

Ağrı Kütahya 
Dr. Hüsamettin Kural Dr. Ali Süha Delilbası 

Kâtib 
Edirne Aydın Bilecik 

Dr. F. Memik Dr. Ş. Şener Dr. Muhlis Suner 
Burdur Bursa 

Dr. A. B. Yeşilyurt Dr. Befik Güran 
Denizli Kastamonu Kastamonu 

Dr. H. Berkman Dr. T. Aslan B. Saltuğ 
Kocaeli Konya 

Dr. F. Sorağman Mütaleam merbuttur. 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Maraş Tekirdağ 
Dr. K. Bayizit N. Trak 
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Encümenin kararma ve maddeyi tadil şek

line şu sebeblerden dolayı iştirak etmedim: 
1 — Hıfzıssıhha enstitüsü, çalışma ve ted-

kik vasıtalarının mükemmeliyetine, yaptığı 
işlerin ve hizmetlerin büyüklüğüne binaen esas 
itibarile vekâlete bağlı olmakla beraber vekâ
letin diğer şubelerinden daha farklı bir mev
kii olmalıdır. Bu fark ta ilmî bahislerde salâ
hiyet ifade etmelidir. 

2 — Müessesenin yapacağı neşriyatın hudu
du, vekâlet tarafından çizilmiş bir talimatna
me ile tesbit olunduğu surette ilmî ve fennî 
bir müessese olan enstitünün neşriyatı vekâ
letten ayrılık ifade etmeyeceği gibi, idarî bir 
müessese tarafından takyid edilmekten kurtu
lur. 

3 — tki gün evvel Yüksek Mecliste cere
yan eden müzakereler esnasında enstitünün 
hükmî şahsiyeti ve salâhiyeti haiz olması lâzım-
geldiği hakkındaki mütalealara karşı Sıhhat 
vekili, bu salâhiyeti vermek yolunda oldukla
rını ve atide bunun husul bulacağını söyledik
ten sonra (müessesenin hükmî şahsiyeti ve sa
lâhiyeti yoksa da ilmî şahsiyeti ve salâhiyeti 
vardır) tarzındaki beyanatını da ilâve et
miştir. tlmî kudretinde tereddüd edilmeyen 
müessesenin ilmî ve fennî bahislere münhasır 
olan neşriyatının bir idare müessesesi olan ve
kâlet tarafından kontrol edilmesi bu şahsiyet 
ve salâhiyete emniyetsizlik ifade eder. 

Bu noktalardan dolayı Hıfzıssıhha enstitü
sünün yapacağı neşriyatın, vekâletçe tanzim 
olunacak bir talimatnameye bağlı olmak şartile, 
müessese tarafından başarılmasını daha doğru 
ve yerinde bulmaktayım. 

Konya mebusu 
Dr. O. Ş. Uludağ 

MADDE 10 — Türkiye Merkez hıfzıssıhha 
müessesesi laboratuarlarında yapılan fennî ted-
kiklerin vekâlet ve enstitü mecmualarından 
başka vasıtalarla ilk defa neşri vekâletin mü
saadesine bağlıdır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Efendim, 

şekli tadil üzerine encümen izahat versin. 
SIHHAT VE İç. Mu. En. M. M. Dr. ALİ SÜ

HA DELİLBAŞI (Kütahya) — Efendim kanu
nun bu maddesinin geçen defa Heyeti celileniz 
huzurunda yapılan müzakeresi esnasında gerek 
hatib arkadaşlardan bazı zevatm söylediği söz
lerde, gerekse bazı zevatm vermiş oldukları 
takrirlerde muhtelif noktai nazarlar tebellür 
etmiştir. Bu noktai nazarlar ve takrirlerin me-
fadma göre... (İşitilmiyor sesleri). Bu noktai 
nazarlar ve takrirler muhtevasma göre, bir 
kısım arkadaşlarımız, Hıfzıssıhha enstitüsü men-
sublarmdan mesai yapanlarm yazdıkları eser
ler veya konferanslarm Sıhhiye vekâleti ve ens
titü mecmualarında neşri işi arzedildiği za

man, bu müsaadenin Enstitü müdürlüğünce 
verilmesini istilzam ediyordu. Bazı bir kısım 
zevat ta böyle büyük bir tahdidi kabul etmi
yor, yazılan eser veyahud makalenin veyahud 
konferansın Sıhhat vekâleti ve enstitü mecmu
alarında neşri için arzedildikten sonra kabul 
edilmediği takdirde artık sahibinin eser üze
rindeki bütün hukukuna serbestçe tasarruf et
mesi isteniyordu. Başka bir arkadaşımız da, 
gerek takririnde ve gerekse Heyeti celileye 
vaki veyanatmda, maddenin muvazzah olma
dığını ve eser sahibinin, konferans, makale sa
hibinin Hıfzıssıhha enstitüsü laboratuarlarında 
yapacağı mesai ile, kendi hususî laboratuarın
da yapacağı mesai neticesinde alacağı netice
ye göre yazacağı eserin birbirile karıştırıldığını 
ve Sıhhat vekâletinin her iki eser üzerinde de 
bir nevi hakemiyet sahibi gibi göründüğünü, 
bu müphemiyetin izalesini istiyordu. 

Encümenimize havale edilen takrirler üze
rine bütün bu mesail görüşüldü. Encümende, 
bir defa mutlak surette, Hıfzıssıhha enstitüsü 
mensubları tarafmdan yapılacak mesai mah
sulü eserlerin Sıhhiye vekâletinin müsaadesi ol
madıkça neşredilmemesi ve Sıhhat vekâletine 
verilmesi hususunda mutlak bir kısım görülü
yordu. Encümenimizde arkadaşlarımızdan bazı
ları, bu takdir salâhiyetini, yani mecmuada 
neşir tabirinin kabul edilmesi salâhiyetini Sıh
hiye vekâleti tabirile ifade etmeyip, müessese 
müdürü tabiri ile ifade etmeyi iltizam ettiler. 
Fakat encümeniniz, Sıhhat vekâleti tabirinin 
âm ve şamil ve mutlak bir tabir olmasına bi
naen bunu kanunun tedvininde daha mülayim 
buldu. Sıhhat vekâleti tabirini koymakla, mut
laka Sıhhat vekâleti makamının bu tedkikı 
yapmıyacağrnı, elbette bu tedkiklerin, Sıhhat 
vekâletinin salâhiyetini tanıdığı fennî şubele
re vereceği fikrini tebarüz ettirdikten sonra 
bu iddia üzerinde durmadık. Ancak Feridun 
Fikri arkadaşımızın, eser sahibinin Sıhhat ve
kâleti enstitüsünün laboratuarlarında yapacağı 
mesai mahsulü olan eser ve yazılarla, kendi 
laboratuarında yaptığı mesai arasında mül
kiyet noktasından bir fark göstermeyi iltizam 
eden takriri encümen heyeti umumiyesinde 
iltifata şayan görülerek bu suretle huzuru âli
nize bu metin tedvin edilerek getirildi. Bu 
metne nazaran, bir mutahassıs, enstitü dahi
linde, enstitü vesaitinden ve malzemesinden 
istifade ederek yapacağı mesai ve travayları, 
hazırladığı eseri ancak Sıhhat vekâletinin mü
saadesini almak şartile başka yerde neşredebi
lir. Fakat kendi laboratuarında, kendi vesait 
ve malzemesile yaptığı mesainin, travaym ne
ticesine dair bir eser yazarsa o eser ve o tra-
vay üzerinde sahibinin mülkiyet hakkı mev-
cuddur, mahfuzdur. Maruzatım bundan ibaret
tir. 
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Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Encümende verilen karara muhalefet eden ben
dim arkadaşlar. Bu karara niçin muhalefet et
tim, niçin yalnız kaldım? Bunu huzurunuzda ar-
zetmek istiyorum. . Bu mevzu encümende ko
nuşulduğu esnada bıfzıssıhha ensitüsünün vekâ
letin diğer şubeleri gibi ve onlara benzer bir 
şube olduğunu söylediler. Halbuki çalışma ve 
teknik vasıtalarının mükemmeliyeti ve yapılan 
işlerin büyüklüğü hıfzıssıhha enstitüsünün di
ğer vekâlet şubelerinden daha ayrı bir mahiyet
te olarak vekâlete bağlı olduğunu gösteriyor. 
Burada konuşulan en büyük iş, Hıfzıssıhha ens
titüsünün kendi namına çıkardığı mecmuada 
neşir salâhiyetinin Sıhhat vekâleti tarafından 
verilmesidir. Burada yazılacak yazılar Sıhhat 
vekâleti tarafından tensih edildiği takdirde neş
rolunacaktır. îlmî bir müessesse olan, mahiyeti 
yalnız ilmî olan hıfzıssıhha enstitüsünün ilmî 
şartlar dahilinde yazacağı yazılar için de ister
se içlerinde en büyük âlimler de olsa idarî 
bir makam olan vekâlelrtarafından tedkik ve kon
trol edilmesi hiç te doğru olamaz. Yine bura
da müzakere esnasında, Mazhar Müfid Kansu 
arkadaşımız, müessesenin hükmî şahsiyeti haiz ol
ması meselesini ileriye sürdüğü vakit Sıhlrat ve
kili verdiği cevabda, henüz buna vakit gel
mediğini, fakat bunu vermek yolunda olduğunu 
ifade ettiler ve ilâve ettiler ki, hıfzıssıhha ensti
tüsü hükmî şahsiyeti haiz değil, fakat ilmî salâ
hiyeti haizdir, ilmî şahsiyet ve salâhiyeti haiz 
olan bir müessese neşriyatının bir idarî makam 
tarafından tedkik olunması nasıl olur? Böyle şey 
olur mu? iste ben bu nokta ve düşünce üzerin
de arkadaşlarıma iltihak edemedim. Yeni konu
lan maddede gerçi eski ibhamlar bir dereceye 
kadar kaybolmuştur. Fakat tamamen izale edi
lememiştir. Deniliyor ki, Hıfzıssıhha enstitüsü 
laboratuarlarında yapılan fennî tedkikler mües
sesenin mecmuasından başka taraflarda neşro
lunduğu takdirde vekâletin müsaadesi alınma
lıdır. Vekâlet kendi mecmuasında neşrettiği ya
zılar için kendi müsaadesinin esas olması lâzım
dır. Fakat ilmî salâhiyeti haiz olan bir müessese
ye aid ilmî yazılar niçin vekâlet tarafından kon
trol edilsin? Aramızdaki ayrılık işte budur. O 
müessesenin ilmî neşriyatının doğrudan doğruya 
idarî makamlar tarafından kontrole tâbi olma
dan, Sıhhiye vekâletinin bu hususta tanzim ede
ceği bir talimatnameye uygun olarak, bu işin 
yapılmasını istiyorum. Maddenin müzakeresinde 
yine ayrıca söz alacağım. 

Dr. SADt KONUK (Bursa) — Bu madde 
hakkında Heyeti celilenizi lüzumu kadar tenvir 
edebilmek için encümenin tadil ettiği maddeyi 
müsaadenizle okuyacağım. 

(Türkiye Merkez hıfzıssıhha müessesesi la
boratuarlarında yapılan fennî tedkiklerin ve
kâlet ve enstitü mecmualarından başka ilk defa 
neşri vekâletin müsaadesine bağlıdır.) 

Bu mevzuda bu günkü muasır teşekküllerin, 
yani bu gibi müesseselerin taMb ettikleri usul 
bundan başka bir şey değildir. Bu gibi müesse
selere malik olan ecnebi memleketlerdeki mües
sese mensubları da neşriyatlarını ancak bağlı 
oldukları teşekkülün müsaadesile yaparlar. 
Burada ilmî nakisanın düşünülmesine mahal 
yoktur, burada ilmî hakimiyet kaybolmuş olmu
yor. Çünkü bu kontrolü enstitü, vekâlet adına 
yapacaktır. Kanunda enstitünnün adı yerine, 
vekâletin adını yazmak, vekâletin şümulünü 
göstermek demektir. Arkadaşların bunda tered-
düd etmesine sebeb bulamıyorum. Çünkü mües
sese Sıhhat vekâletinin malıdır. Müessese mü
dürünün müsaadesi diye Sıhhat vekâletinin mu
rakabesini ibtal edecek bir kayda sebeb görmü
yorum. Böyle bir kayıd kanunun tedvininde ak
saklık yapar. Çünkü mademki müesseseye bir 
otonomi verilemiyor. Madde okunan şekilde ka
bul edilirse mesele kalmaz. Binaenaleyh mad
denin aynen kabulünü rica ediyorum. 

RElS — Açık reylere iştirak etmiyen var 
mı? Rey verme muamelesi bitmiştir. 

Dr. ALI SÜHA DELlLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim; neşriyat müsaadesini Sıhhat vekâle
tinin vermesi kaydı üzerinde uzun boylu teem
müle ve endişeye mahal görmüyorum. Malûmu 
celilinizdir ki, bir vekâlete verilen bütün vazi
feler vekil namına muzaftır. Bir vekâletten çı
kan bütün işler vekil namına çıkar. Hiç bir 
vakit, bir vekâlete verilen salâhiyetleri ve va
zifeleri gösteren bir kanunda, filânca vazifeyi 
vekâletin filân şubesi yapar diye bir kayıd bu
lunmaz. Her vekâletin kendine göre teşkilât ve 
kadroları vardır. Bunlar ayrı ayrı kanunlarla 
tayin edilmiştir. Bu vazifeleri vekil kendi sa-
lâhiyetile yegân yegân tevzi eder. Vekâlet bu 
müsaadeyi verecek demekle, hiç bir vakit sıhhi
ye vekilinin şahsan veya müsteşarlık makamının 
yapacağı mânası çıkmaz. Bununla mükellef olan 
dairesi yani Hıfzıssıhha enstitüsü yapacaktır. 
Onun için bendeniz tereddüdü mucib bir şey 
görmüyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
işaret ettikleri madde şudur : 

« Türkiye merkez hıfzıssıhha müessesesi la
boratuarlarında yapılan fennî tedkiklerin vekâ
let ve enstitü mecmualarından başka vasıtalarla 
ilk defa neşri vekâletin müsaadesine bağlıdır. » 

Burada görüyoruz ki, enstitü mecmualarında 
ilk defa neşri vekâletin müsaadesine bağlıdır. 
ikinci defa neşrinde tekrar vekâletin müsaadesi
ni mi istiyecekler? Bu hususu tavzih etsinler, on
dan sonra icab ederse muvafakat ederim. Eğer 
izah etmezlerse bu hususta verilmiş bir takririm 
var, okunmasını rica edeceğim. 

Dr. SADt KONUK (Bursa) — Osman Şevki 
Uludağ arkadaşımızın tereddüdleri yerinde de
ğildir. Vekâletin, serbest mecmualarda neşir 
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için müsaadesi istenecek. Vekâletin neşre lâyık 
görmediği bir meseleyi serbest mecmualarda na
sıl neşrederler? Kanunun istihdaf ettiği nokta, 
müessesenin onurunu muhafaza etmektir. Bu 
yüzden bu kayid konmuştur. Bu noktayı tenvir 
için buraya çıktım. 

SIHHAT VE ÎÇTlMAÎ MUAVENET E. RE-
ÎSI Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Tadil 
edilen maddenin metninde Osman Şevki Uludağ 
arkadaşımız tereddüd buyuruyorlar. Halbuki 
dikkatle mütalea buyurulursa tereddüde mahal 
yoktur. Mevzubahs olan Merkez hıfzıssıhha ens
titüsü laboratuarlarında yapılan tedkikattır. Bu 
tedkikatın enstitünün mecmuasında neşredilme
si için vekâletin müsaadesine lüzum yoktur. 
Madde gayet sarihtir, enstitü laboratuarlarında 
yapılan tedkikatı; enstitü mecmuası redaksiyon 
heyeti ve enstitünün şahsiyeti maneviyesi arzu 
ederse neşredilir. Bunun için müsaadeye lüzum 
yoktur. Maddenin metni, enstitü laboratuarla
rında yapılan tedkikatı enstitü mecmuasından, 
vekâletin mecmuasından hariç bir yerde neşret
mek isterlerse o zaman vekâletin müsaadesinin 
alınması mahiyetindedir. Eğer bu tedkikat ens
titü mecmuasında veya vekâlet mecmuasında 
neşredilmişse o vakit vekâletin müsaadesini is
temeğe lüzum yoktur. Onun için bu maddede 
ibham yoktur. Enstitüde yapılan mesai, vekâ
let veya enstitü mecmualarında neşredilmediği 
takdirde hariçte neşri müsaadesinin istilzam 
edilmesinin bir çok sebebleri olabilir. Sonra 
bir de bu, enstitünün kendi vesaitile yapılan me
sai olduğu için tabiî bunu enstitünün neşir 
hakkı vardır. Bundan başka, daha mühim ola
rak, amme hukukuna taallûk eden bir kısım var
dır. Enstitü laboratuarlarında yapılan biyolo
jik, fermakodinamik tedkikat her vakit doğru
dan doğruya bir istihsal, enstitünün prodeksi-
yon veya mahsulâtına aid olmak noktasından 
her hangi bir emrazı sariyenin teşhisi meselesi 
değildir. Ahara teallûk eden kısımlar da var
dır. Vakıa tıbbî müstahzaratın formülleri bel
lidir. Fakat formüllerin ne şekilde yapıldığı 
yani müstahzaratın ne şekilde meydana çıkarıl
mış olduğu o müesseseye aid bir sırdır. Halbu
ki bu müstahzaratın bir çokları tedkik mevzu
udur. Bunlar üzerinde yapılmış olan tedkikatm 
enstitü mecmualarında neşrine lüzum ve müsa
ade varsa yapılır. Bu müsaadeyi almaksızın 
neşretmek için enstitüye verilmiş olan itimad 
ve emniyeti sui istimal etmiş mevkiinde buluna
bilir. İşin asıl ehemmiyetli noktası da buradadır. 
Onun için tadil bu noktanın tavzih edilmesi için 
yapılmıştır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim; hariçteki mecmuaları kasdetmiyorum. 
Vekâletin mecmuasını da kasdetmiyorum. Doğ
rudan doğruya hıfzıssıhha enstitüsünün kendi 
mecmuasını kastediyorum. Bu mecmuada neş

redilmek için Sıhhiye vekâletine arzedilmesine 
lüzum var mıdır? 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Lü
zum yok. Madde gayet sarihtir. Enstitü mec-
mualarile.... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Eğer arkadaşlar da bunu böyle anlıyorlarsa ben 
de iştirak ediyorum (Anlıyoruz sesleri). Pek 
âlâ... 

RüJÎS — Başka mütalea yoktur. Takriri ge
ri alıyorlar. 

Maddeyi reyinize arzedilmek üzere tekrar 
okutuyorum. 

( 10 ncu madde tekrar okundu ) 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili me
murdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve vazife

leri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılma
sına dair olan 3665 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/485) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılma
sına dair olan 3665 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişik
lik yapılmasına dair 5 - VII - 1939 tarih ve 3665 
sayıb: kanunun üçüncü maddesine bağlı maaşlı 
kadrolardaki ihtisas mevkileri bu kanuna bağlı 
cedvelde gösterilmiştir. 

CEDVEL 
D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

4 Müşavere heyeti azası 5 90 
REİS — Mütalea var mı? Maddeyi cedvelle 

beraber reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[lj 51 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Milli korunma kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbatası (1/529) [1] 

MUHTELİT E. M. M. GALİB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Efendim, Millî korunma kanunu
nun malûmunuz olan ehemmiyetine ve müsta
celiyetine binaen müstacelen müzakeresini en
cümen namına teklif ediyorum. 

REÎS — Encümen lâyihanın müstacelen mü
zakeresini teklif ediyor, teklifi reye arzediyo-
rum: KJabul edenler ... Etmeyenler ... Müstace
len müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Sayın arkadaşlar, 

şimdi huzurunuzda müzakere edilecek olan 
Millî korunma kanununa ek kanun lâyihası hak
kında Büyük Partimizin Müstakil Grupu namı
na söz almış bulunuyorum. Millî korunma ka
nunu geçen sene müzakere edilirken hepimiz bi
liyoruz, grupumuz bu günkü ahval ve şerait 
içinde memleketin müdafaa ve iktisadiyatı ba-
bakımından Hükümetin fevkalâde salâhiyetler
le teçhiz edilmesi lüzum ve zaruretine kani bu
lunduğunu söylemişti. Bu lâyihada esasmı ka
bul etmiş olduğumuz kanunun bir seneye varan 
tatbiki esnasında görülen noksanlarını ikmale 
matuf ve ayni zamanda Hükümete verilmiş 
olan salâhiyetlerin tatbikini mümkün kılacak ba
zı tedbirlere müteallik bulunmaktadır. Bu iti
barla Grupumuz bu lâyiha hakkında da ayni mü-
taleada bulunmakta, yani kabulünü iltizam eyle
mektedir. 

Yalnız bu vesile ile sayın Hükümetimizin dik
kat nazarına bazı görüş ve temennilerimizi ar-
zetmeği faydalı görmekteyiz. 

Millî korunma kanununun bu güne kadar tat-
bikından şüphesiz ki bir çok faydalı neticeler el
de edilmiştir. Fakat yine söylenemez ki, bu elde 
edilen neticeler tam ve kâmildir. Avrupanm bü
yük devletleri arasında bir buçuk senedenberi 
devam eden harb ve bu harb halinin doğurduğu 
vaziyet bilhassa hariçten memleketimize idhal 
zaruretinde bulunduğumuz maddelerin getiril
mesinde büyük zorluklar ve müşkülât tevlid 
etmiştir. Bu maddelerin getirilmesi hususunda 
Hükümetimiz, ticarî münasebatımız bulunan dev-

[1] 50 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

letlerle yeni esaslara istinaden yeni anlaşma
lar akdetmiş ve bazı maddelerin doğrudan doğ-
roya getirilmesine tevessül etmiştir. 

Hükümetin bu yoldaki gayretleri memnuni
yetle görülmeğe lâyıktır. Bu gayretler tevali et
tiği takdirde daha müsbet ve iyi neticeler alına
cağı muhakkaktır. Ancak harb halinin ne kadar 
devam edeceği ve ne gibi inkişaflar husule ge
tireceği malum değildir. Bu itibarla halkın 
esaslı ihtiyacını teşkil eden maddeler üzerinde 
daha fazla hassasiyetle durmak ve bu maddeler
den gerek memleket dahilinde istihsal edilenle
rinin ve gerek hariçten getirilmiş olması lâzım 
gelenlerinin stoklarını yapmak zarureti karşısın
dayız. Memleketin bu ana ihtiyacına tekabül 
edebilecek maddeler hakkında kâfi mikdarda 
stok vücude gelebildiği takdirde bundan yalnız 
memleket millî müdaiaa bakımından veya ikti
sadiyat bakımından değil, ayni zamanda müma
sil ihtiyaçları karşılayan diğer maddelerin fiat 
yükselişine karşı da belki cezaî ve cezrî tedbir
lerden daha müessir tedbir almış vaziyetinde bu
lunacaktır. Bu itibarla bilhassa bu hususta Hü
kümetimizin dikkat nazarını celbetmeği faydalı 
gördük. 

Yine temenniye lâyık gördüğümüz ikinci me- ' 
sele de, fiat tesbiti ve bu tesbit edilen fiatın 
kontrol ve murakabesi meselesidir. Malûmu âliniz 
millî korunma kanununun ihtikâra karşı mü
cadele tedbirlerini ihtiva eden hükümleri ara
sında azamî fiat tesbiti ve bu fiatın kontrolü 
salâhiyeti de mevcuttur. Harb veya fevkalâde za
manlarında ve bunun neticesi olarak fiatlarm 
süratle tahavvül arzettiği zamanlarda mallar 
üzerinde azamî fiat tesbitinin müşkülâtı muhak
kaktır. Bu müşkülâtın yanında ayni ehemmiyetle 
ve belki daha ziyade müşkül olan bir nokta da 
tesbit edilmiş olan bu fiatın sıkı ve daimî bir 
kontrole tâbi tutulmasıdır. Bu hususlardaki müş-, 
külâtı kabul etmekle beraber şimdiye kadar bu 
sahada elde edilmiş olan neticelerin de tam bir 
muvaffakiyet manzarası arzettiği söylenemez. 
Bu itibarla bu sahada sayın Hükümetimizden te
mennimiz şudur: Azamî fiat tesbiti hususunda 
fevkalâde dikkat ve itinalı hareket edilmesi ve 
bilhassa bu hususta mutahassıslarm bilgilerinden 
istifade olunması lüzumuna kaniiz. Tesbit edile
cek fiatın tayininde ne müstehliki fazla himaye 
edeceğim diyerek tüccarı tabiî kârından mah
rum kılmalı, ve bu suretle kendi faaliyet sahasın
dan uzaklaşmağa sevketmeli veyahud gayri 
meşru yollara sapmağa icbar eylemeli ve ne de 
tüccara lâyık olduğu mikdardan daha fazla kâr 
temin ederek halkın yüksek fiat altında ezilme
sine meydan vermelidir. Binaenaleyh fiat tesbi-
tinde bu arzettiğim esaslar dairesinde fevkalâde 
hassas bulunmak lâzımgelir. 

Sonra malûmu âliniz yalnız fiat tesbitile iş 
halledilmiş olmaz. Tesbit edilen bu fiatın kon-
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trol ve murakabesi meselesi vardır. Bu gün 
Hükümet elindeki teşkilât itibarile bu noktada 
zaiftir denilebilir. Çünkü mevcud teşkilât tes-
bit edilen fiatlarm gayet sıkı bir surette kon
trolüne kâfi gelmemektedir. Vaziyet böyle olun
ca görüşümüz şudur ki, bir yandan mevcud 
murakabe ve kontrol teşkilâtını artırmağa ve ge
nişletmeğe gayret etmekle beraber diğer taraf
tan bu teşkilâtın mesaisini daha ziyade halkın 
umumî ve birinci derecede ihtiyaçları üzerine 
teksif etmek lâzımdır. 

Yine mühim gördüğümüz meselelerden biri 
de koordinasyon meselesidir. Malûmu âliniz ko
ordinasyon millî korunma kanununun kabul et
tiği tesislerin en mühimlerinden biridir. Şim
diye kadar vekâletler arasında ve vekâletlerin 
kçndi şuabatı arasında ahenkli bir surette ve iş 
birliği ile çalışmak itiyadı kâfi derecede teessüs 
etmiş bulunmamaktadır. Hükümetimizin bu sa
hada da daha hayırlı ve daha müsbet neticelere 
varacağını ümid ve temenni ederiz. Çünkü bu 
günkü şerait koordinasyon lüzumunu yalnız fay
dalı bir tesis olarak değil belki katî ve zarurî 
bir tesis olarak göstermektedir. 

Şimdiye kadar vaki maruzatımızla temenni 
eylediğimiz hususlardan bir kısmı mühimminin 
Hükümet tarafından esasen nazara alındığı bu 
gün huzurunuza sevkettiği lâyiha ile istediği 
salâhiyetlerden ve bu lâyihanın esbabı mucibe-
sinde ileri sürdüğü mütalealardan anlaşılmakta
dır. Hulâsa grupumuzun bu husustaki temen
nisi Hükümetin, kendisine verilen bu salâhiyet
leri tam zamanında, kuvvetli ve kıymetli eleman
lara istinad eden teşkilâtla en faydalı ve en 
iyi bir şekilde kullanarak matlub neticeyi al
masını ümid etmektir, maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS — Başka mütalea var mı? Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 18 -1 -1940 tarihli ve 3780 nu
maralı Millî korunma kanununun 5, 6, 11, 14, 
16, 18,19, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 
53, 59 ve 66 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil olunmuştur : 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ ((İsparta) — 
Reis bey, bu madde değildir . 

Madde 5 — Koordinasyon heyetinin mesai
sini ihzar etmek ve bu kanun hükümlerinin ve 
İcra Vekilleri Heyetince bu kanuna müsteniden 
ittihaz olunan kararların tabikatmı takibe mü
teallik işleri görmek üzere Başvekâlete bağlı 
koordinasyon Bürosu tesis olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mıf 
Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 6 — Bu kanun hükümlerine tevfikan 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararlar 
alâkalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı ve 
bu kanuna müsteniden kurulan veya tavzif edi
len teşkilât ve müesseseler vasıtasile infaz ve tat
bik olunur. 

Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu kanun
daki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum 
görülen Devlet teşkilâtında yeni memuriyetler 
ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas oluna
cak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tedkik ve tasdikına arzolunur. 
Bu kadroların maaş ve ücretleri 44 ncü madde
deki bir milyon lira haricinde olmak üzere, 43 
ncü maddedeki sermayeden sarfolunur. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde ihdas 
olunacak vazifelerin ve Koordinasyon bürosunun 
kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik 
edilir. 

Halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını temine 
matuf bilûmum ticarî ve sınaî muameleleri ifa 
etmek ve Hükümet tarafından bu kanundaki 
salâhiyetler dairesinde verilecek diğer işleri 
görmek üzere îcra Vekilleri Heyeti kararile hük
mî şahsiyeti haiz müesseseler ihdas olunabilir. 
Bu müesseselerin kadroları İcra Vekilleri Heye
tince tasdik olunur ve bunlara bu kanunun 43 
ncü maddesindeki paradan lüzumlu mikdar ser
maye tefrik ve tahsis olunabilir. 

Bu müesseselerin ve memurlarının halk ile 
muamele ve münasebetlerinde hususî hukuk hü
kümleri caridir. Bu müesseselerin sermayeleri 
ve bütün malları Devlet mallarmdandır. Mura
kabeleri bu kanunun 51 nci maddesi hükümleri 
dairesinde yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife ve 
işleri icra Vekilleri Heyeti mevcud müesseselere 
de verebilir. 

İcra Vekilleri Heyeti lüzum göreceği her han
gi bir daire veya müesseseyi, bütçe ve teşkilâtı
na mütedair meri hükümler mahfuz kalmak üze
re, tamamen veya kısmen her hangi bir vekâlet 
veya daire emrine vermeğe salahiyetlidir. 

Bütün daire ve müesseseler işbu kanunun 
tatbikma mütedair olan karar ve tebliğleri 
derhal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Bu 
kanunun tatbikatında kusuru görülen memur 
ve müstahdemleri, her hangi bir vekâlet, daire 
veya müesseseye mensub olursa olsun Başvekil , 
inzibatî cezalardan her hangi birile, tertib gö
zetmeksizin, cezalandırabilir ve bu cezaları ha
fifletebilir veya kaldırabilir. Memuriyetten ih
raç cezası müstesna olmak üzere, diğer inzibatî 
cezalara karşı itiraz olunamaz ve dava açılamaz. 
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Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teş

kilât ve müessese kadrolarında istihdam edi
lenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görü
lenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun hüküm
lerine göre müstahak oldukları maaş veya üc
ret tutarile tayin edildikleri kadrodaki maaş 
veya ücret tutarı arasındaki farkı geçmemek 
şartile ve Başvekilin tasvibile kadro tasarru
fundan aylık maktu tazminat verilebilir. Şu 
kadar ki 5 nci ve daha yukarı dereceli kadro
lara tayin edileceklere verilecek tazminat müs
tahak oldukları maaş veya ücret tutarile iki 
üst derece tutarı arasındaki farkı geçemez. 

Her hangi bir dairede tekaüde tâbi maaşlı 
bir hizmette müstahdem iken yukarıda yazılı 
daire ve müesseselerin ücret kadrolarına nak-
lolunanlarm 3656 numaralı kanunun maaşlı me
murlar hakkındaki umumî hükümlerine göre 
almaları icab eden maaş tutarı istihdam edil
dikleri daire ve müesseselerdeki kadro tahsisa
tından tesviye olunur. Bunların tekaüdlük hak
ları mahfuz olub buralarda geçen hizmetleri 
filî hizmet sayılır. Aylıklarından aidat tevki
fi suretile tekaüd haklarına malik olan memur
lardan bu- suretle nakledilecekler hakkında da 
ayni hüküm tatbik edilir. Şu kadar ki, aylıkla
rından kesilecek aidatla kendilerini istihdam 
eden teşkilât ve müesseseler tarafından verile
cek muadilleri mensub oldukları tekaüd sandı
ğına yatırılır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Bendeniz 

bu madde hakkında bir iki sual sormak V3 bir 
İM mütalea arzetmek istiyorum. 

Evvelâ maddenin ikinci fıkrasında «bu ka
nunla Hükümete verilen hizmetlerden bir veya 
bir kaçı ile meşgul olmak ve bu kanundaki salâ
hiyetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum görülen 
Devlet teşkilâtında yeni memuriyetler ihdasına 
Hükümet salahiyetlidir» diye bir hüküm var. 

Bu salâhiyetler tâbiri; üzerinde duracağım. 
Salâhiyet Hükümetindir, bu memurlar ve teşki
lât salâhiyetlerle teçhiz edilemiyecektir. Bu sa
lâhiyetler bu vasıtalarla kullanılacaktır. 

Binaenaleyh encümen başka bir tabir bul
mağı tensib etmez mi? 

İkinci nokta : 3 ncü fıkrada «vekâletlerin 
merkez teşkilâtında ihdas olunacak kadrolar 
tatbik ve derhal T. B. M. Meclisinin tedkik ve 
tasdikına arzolunur» diye bir kayıd olduğu 
halde, merkez teşkilâtı haricinde yani taşra teş
kilâtında ihdas olunacak vazifelerin kad
rolarının Meclise arzı lâzım gelib gelmiye-
ceğine dair bir sarahat yoktur. Bu, Meclise ar-
zedilecek midir? edilmiyecekse sebebi nedir? 

Sonra, bu müesseseler halk ile münasebetle
rinde hususî hukuk hükümlerine tabidir, deni
liyor. Bu bir çok kanunlarımıza girmiş bir hü
kümdür. Bunun arkasından gelen ibare biraz 

mübhemdir, tavzihi icabeder. Bu müesseselerin 
sermayesi ve bütün malları Devletindir, bu, 
gayet tabiidir. Bundan çıkarılacak mana, kabili 
haciz olmamak ve bu mallar üzerinde işlenecek 
suç ve cürümler, Devlet malları üzerinde işle
necek suçların tâbi olacağı hükümlere tâbi ol
mak neticeleridir. Burada mühim bir cihetin 
unutulmuş olduğunu zannediyorum. Bu mües
seselere verilmiş olan sermayeler dolayısile mesr 
uliyetleri mahdud mudur, değil midir? Yani bu 
müesseselerin yapacakları zarardan Devlet na 
mahdud surette mesul müdür, yoksa müessese
lere tahsis ettiği sermayelerin nisbetinde mi mes
uldür? 3460 numaralı kanunla teşkil olunan mü
esseseler, sermayeleri tediye edilmiş, veya tahsis 
edilmiş sermayelerle mukayyed bir mesuliyete 
maruzdurlar. Zannediyorum ki bu cihet, burada 
da tasrih edilmesi icabeden mühim bir nokta
dır. Çünkü Devletin emvali namütenahidir. Mü
essesenin malı borcunu ödemeğe kâfi gelmezse 
alacaklı, Devlet aleyhinde dava açabilir. Sonra 
müesseselerle muamele yapacak olan üçüncü şa
hısların vaziyetlerini bilmeleri ve buna göre 
hareket etmeleri için lâzımdır ve nihayet, Dev
let mallarından da ibaresi - Devlet malı kabili 
haciz olmadığına göre - müesseselerin itibarı 
üzerine bir nakise iras etmiyelim endişesini ve
riyor. Ben bu arzettiğim noksanlığı izale edecek 
bir takım tasrihata ihtiyaç olduğu kanaatında-
yım. Sonra, kadro tasarrufatından aylık, mak
tu tazminat verilebilir, faaliyeti görülen memur
lara, deniyor. Burada anlamak istediğim nokta 
şudur; aylık maktu tazminat her ay maaşına 
ilâveten mi verilecektir, yoksa ikramiye mahiye
tinde midir, bu tazminat her fevkalâde hizmeti 
görüldüğü takdirde mi verilecektir? Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REİS — Sezai Bey, sualiniz vardı. 
YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Bu 

maddenin üçüncü fıkrasında (vekâletlerin mer
kez teşkilâtında ihdas olunacak kadrolar tatbik 
ve derhal Büyük Millet Meclisinin tedkik ve 
tasvibine arzolunur) diyor. Tatbik ve derhal 
arzolunur, bu demektir ki, Hükümet teşkilâtı 
yapacak, bunu tatbika başlayacak, ondan sonra 
kadroları da Yüksek Meclisin tasdikına arzede-
cek Bu kadrolar yüksek Mecliste tedkik ve tas
dik oluncaya kadar aradan belki bir iki ay geçer, 
belki de daha az veya daha çok zaman geçer. 
Meclis tedkik ederken Hükümetin teklif ettiği 
şekli değiştirirse bir çok hak ve salâhiyetler 
teayyün etmiş bulunur. Hükümetin kadrosunu 
küçültürse tayin edilmiş olan memurların bazı
sı vazifelerinden çıkarılır, bu gibi bir çok me-
selei müstahare zuhur eder. Maddede, Yük 
sek Meclisin tasdikına arzolunur deniyor. Kad
rolar, maaşlar Yüksek Meclisin tedkik ve tasdi-
kmdan çıktıktan sonra tatbika başlanırsa ar
zettiğim mahzur kalmaz. Fakat yine arzettiğim 
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gibi o vakit mesele biraz uzarsa bunun müsta
cel bir surette tasdik ve tedkik edilmesi lâzım
dır. 

Ondan sonra en sondan ikinci fıkrada deni
yor ki, hizmetleri ve çalıştıkları görülen memur-
lara şu şekilde ... Biraz güç anlaşılır şekilde ya
zılmış bir fıkradır. Şimdi soracağıma cevab 
aldıktan sonra tekrar bu hususa temas edece
ğim. 

Şimdi Ali Rıza arkadaşımın sordukları ci
het var : Burada maktuan verilir, deniyor. Bu 
ibareden bunun nasıl olacağını çıkarmak biraz 
güççe. Sonra beşinci ve daha yüksek derecede 
bulunan memurlara verilecek tazminat müsta
hak oldukları maaş veya ücret tutarile iki üst 
derece tutarı arasındaki farkı geçemez, denil
mektedir. Beşinci dereceden daha aşağı dere
cede olan, 6 ncı, 7 nci, 8 nci ye daha aşağı de
recede olan memurlara bu zam veya tazminat ne 
kadar yüksek derecedeki maaşı geçmemek üze
re verilecektir? Buna dair bir şey yoktur. Lüt
fen buna dair izahat verirlerse sonra başkaca 
maruzatta bulunacağım. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE-
KİN (Konya) — Efendim; Ali Riza Türel ar
kadaşımız, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki 
salâhiyetlerle teçhiz edilmek meselesinin pek 
vazıh şekilde ifade edilmiş olmadığından bah
settiler. Kanaatimizce iğlâk ve müphemiyeti 
mucib bir şey yoktur. Bu salâhiyetlerin Hükü
mete aid olduğu ve Hükümetin bu salâhiyet
lerle bu memurları teçhiz edeceği vazıhtır. 
Binaenaleyh vuzuhsuzluk varid değildir. 

Kadrolar meselesi üzerinde; merkezdeki 
kadroların Büyük Millet Meclisince tedkik ve 
tasdik kılınacağı ve taşra teşkilâtı îcra Vekil
leri Heyetince mi tasdik edilecek, diyorlar. 
Evet, ikisi beyninde bir fark yapılmıştır. Bu 
da tabiati eşyadan mütevelliddir. Merkez teş
kilâtı nisbetle daimî mahiyette olduğu halde 
taşra teşkilâtı daha fazla tebeddül edebilece
ğinden onun yalnız icra Vekilleri Heyetince 
tasdiki kabul edilmiştir. Yine arkadaşımız, bu 
müessese sermayelerinin Devlet mallarından 
sayılacağını söylüyor. Fakat bunların mesuli
yeti meselesinin mahdud veya namütenahi olub 
olmadığının tasrih edilmediğine temas ettiler. 
Zaten Hükümetin bunlara muayyen bir serma
ye vermekteki kasdr meydandadır. Ancak bu 
sermaye mikdarınca mesuliyet kabul edilmiş
tir. Başka türlü de düşünülemez. Devlet na
mütenahi malî mesuliyet kabul edemez. Bura
daki mesuliyetin hududu kendilerine tevdi 
edilen sermaye kadardır. Sonra bu memurlara 
verilecek tazminatın her ay verilib verilmeye
ceğini sordular. Evet, her ay verilecektir. 

Yahya Sezai arkadaşımız; kadrolar evvelâ 
tatbik edilecek, sonra da Büyük Millet Mec
lisince tasdik edilecek, belki bu tasdik tamam 
olmaz, tadil ile olur buyurdular. Tabiatile ted

kik ve tasdik edilen bir meselede tadil de 
olabilir. Fakat bu kadroda bilâhare tadilât 
yapıldı diye memurun hakkma halel gelmez. 
Çünkü bu vazifeye alınacak memurlar, ken
di kadrolarının Büyük Millet Meclisinden tas
dik edildikten sonra muteber olacağını bildik
leri için ve böyle bir akidde bir taraf vaziye
tini bildiği takdirde neticede bir hakkı mük-
teseb iddiası varid olamaz. 

Beşinci ve daha yukarı derecelerdekilerin 
alacakları, bu takdirde iki üst derece farktan 
fazla olamıyacak, fakat diğerleri nasıl olacak, 
diyorlar. Diğerleri için böyle bir hudud kon
mamıştır. Yalnız beş ve beşten yukarı olan de
recelerde iki üst derece maaşmr geçmeyeceği 
tasrih edilmiştir. Söyliyeceğim başka bir şey 
yoktur. Yalnız 5 ten aşağıdaki dereceler için 
bir tahdid yoktur. Bu tahdid beş ve beşten 
yukarılar içindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, söz al
mak niyetinde değildim. Fakat mazbata muhar
ririni dinledikten sonra hâsıl olan iştibahımı de
fetmek için huzurunuza çıkmak zaruretini duy
dum. 

Bu kanunun ikinci fıkrasındaki «salâhiyet» 
tabiri çok şayanı dikkattir. « Bu kanunla Hü
kümete verilen hizmetlerden bir veya bir kaçı 
ile meşgul olmak ve bu kanundaki salâhiyetlerle 
teçhiz edilmek üzere lüzum görülen Devlet teşki
lâtında yeni memuriyetler ihdasına Hükümet 
salahiyetlidir » diyor. 

Bir defa bu kanunun esasını fevkalâde salâ
hiyet teşkil ediyor. Fevkalâde salâhiyetin ,yi-
ne esas teşkilât kanunumuzun 74 ncü maddesi 
mucibince, fevkalâde zamanlara münhasır oldu
ğu da malûmdur. Fevkalâde zamanlarda, fev
kalâde olarak ittihaz etmiş olduğumuz tedabi-
rin icrası doğrudan doğruya İcra Vekilleri He
yetinin şahıslarına ve onların teşkil edeceği he
yete racidir. Binaenaleyh burada « bu kanun
la Hükümete verilen hizmetlerden bir veya bir 
kaçı ile meşgul olmak ve bu kanundaki salâhi
yetlerle teçhiz edilmek » tabirinden, Heyeti Ve-
kilenin haiz olduğu yüksek salâhiyeti, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü derecedeki memurlara ver
mek gibi bir netice çıkar ki bu, doğru olmaz. 
Belki vazıı kanunun maksadı; biz fevkalâde za
manlarda, fevkalâde olarak Heyeti Vekileye bu 
salâhiyeti verdik, bu salâhiyeti Vekiller 
bizzat icra etmek mevkiinde değillerdir, bu sa
lâhiyetin makanizması başında bulunmak üzere 
bir takım vazifelerle tavzif edilmiş memurlar bu
lunabilir, demektir. Çünkü Hükümete biz fiat 
murakabe salâhiyetini, ücret tayini salâhiyetini, 
fiat tesbit etmek salâhiyetini veriyoruz. Falan 
müddetle filân işi yapacaksın diyoruz, filân işin 
yapılmaması emrini veriyoruz. Bu işlerde Hü
kümetin bir salâhiyeti bulunuyor, bunu kulla
nabilir amma, Hükümet karar verir, memurlar 
tatbik eder. Yoksa indelhace filân mmtakada, f a-
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lan erzakın mubayaasını menedebilirsin veyahud 
yine Hükümete verdiğimiz salâhiyetler, fiati şu 
şekilde tesbit edersin, yolunda verdiğimiz sa
lâhiyet, bizzat Hükümetin istimal etmesi lâzım-
gelen bir salâhiyettir. Buradaki tabir mucibin
ce, lüzum görülen Devlet teşkilâtında yeni me
muriyetler... Burada ben de Ali Riza arkadaşı
mızın gördüğü tehlikeyi görmekteyim. Mazba
ta muharriri bize bu hususta gayet sarih müta-
lealar dermeyan etmesi lâzım gelir. Yani bu 
kanunlarla Hükümete verilen hizmetlerden bir 
veya bir kaçı ile meşgul olmak salâhiyetini, Hü
kümet, bizzat Büyük Millet Meclisi namına ve
kâleten vazifei icraiyeyi ifa etmekle mükellef 
olan Hükümet, başkasına devredebilir mi me
selesi üzerinde tenvir edilmeğe çok ihtiyacımız 
vardır. İkinci bir nokta da, mazbata muharri
rine iştirak etmiyorum, Hükümet bir çok mua
melâtı maliyeye giriyor, piyasaya çıkıb mal ala
cak, iktisadî işler yapacak, bunlar için bu gün, 
hesabımca 3, 5 milyon lâzımdır. Hükümetin teş
kil ettiği bürolara, Millî korunma kanununa müs
teniden teşkil ettiği bürolara mal veren adam; 
Devletle münasebette bulunduğunu nazarı dik
kate alarak onun sermayesinin namahdud ol
duğuna kanidir. Binaenaleyh bu, Hükümetin 
izzeti nefsine ve haysiyeti maliyesine darbe in
dirir. Der ki, sen bu işe iki üç milyon lira tah
sis ettin, o bitti, seninle başka iş yapamam. Bu 
olamaz, bu diğer şirketlere benzemez, Etibanka, 
Ziraat bankasına benzemez. Bu, Devlet işidir. 
Devlet lâyetenahi kuvvet ve memba sahibidir. 
Onun içindir ki, mazbata muharriri arkadaşımın 
noktai nazarına asla ben iştirak etmiyorum. Va
tandaş olarak ben onunla iş yaptığım zaman ka
naatim vardır ki, tahsis ettiği para beş milyon 
mu, 50 milyon da olur, 100 milyon da olur,'iti-
mad etmem lâzım. Eşhasın yekdiğerile münase
betlerinde kafayı işgal eden riskin Devlet mü-
nasebatmda mevzubahs olmaması lâzımdır. Dev
let, her türlü tediyatı her zaman ifaya kadir 
yüksek bir kudret olduğuna binaen mazbata 
muharriri arkadaşımın noktai nazarına iştirak 
etmiyorum. Bu iki esaslı noktada tenvir etme
lerini ve mümkün olduğu kadar kuvvetlerini da
ğıtmak değil, kuvvete müstenid vazifelerini gör
meleri itibarile bir takım teşkilât yapmağa ma
tuf olan mesaiyi tanzim bahsinde Ali Riza Tü
rel arkadaşımızın haklı itirazlarına verilen ce
vabı da dinlendikten sonra ben de ayni fikre ka
ni olduğumu arzetmek isterim. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Maz
bata muharriri arkadaşımızın verdiği izahattan 
bu maddenin sonuncu fıkrasında memurlara ve
rilecek tazminat nammdaki paranın her ay ay
lık gibi verileceğini anladım. 

Bir de beşinci dereceden daha aşağı dere
cede olan memurlara nasıl verileceğine dair 
bir kayid koymadık, dediler. Şu halde acaba 
beşinci dereceden daha aşağı derecede olan me

murlardan bu teşekküle memur almmıyacak 
mıdır? Bu demek midir? Yoksa almacak ta 
bunlara ikramiye diye bir şey verilmiyecek 
midir veyahud verilecek te bunların takdiri 
kendisini tayin edenlere mi aid olacaktır? 
Beşinci derecede bulunanlar iki üst derecede 
maaş aldıkları halde, daha aşağıdakiler mese
lâ bir üst derece, iki üst derece... altı üst de
rece fazla vermeyi kendilerini tayin edenler 
mi takdir edecektir? Müsaadenizle o fıkrayı 
okuyayım : (Bu kanuna müsteniden vücude 
getirilen teşkilât ve müessese kadrolarında is
tihdam edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffa
kiyeti görülenlere 3656 ve 3659 numaralı ka
nun hükümlerine göre müstahak oldukları ma
aş veya ücret tutarile tayin edildikleri kad
rodaki maaş veya ücret tutarı arasındaki far
kı geçmemek şartile ve Başvekilin tasvibi ile 
kadro tasarrufundan aylık maktu tazminat 
verilebilir...) deniyor. Geçmemek şartile, de
yince acaba bu demek midir ki bir arkadaş var, 
şimdi almakta olduğu maaş Barem kanunları 
mucibince 200 liradır, bu teşekküle kendisi 
300 lira ile tayin edilecek, ara yerde 100 lira 
fark vardır. İşte bu fark kendisine her ay 
tazminat olarak verilecek. Bu demekse (geç
memek şartile) bunu ifade etmez. Sizi bura
ya 300 lira ücretle tayin ettik, fakat size ay
da 300 liradan fazla bir şey veremeyiz, sözü 
nasıl türkçede bir şey ifade etmezse, bu da 
etmez. Eğer bu arzettiğim gibi hizmetleri 
takdir edilen memurlara kendi kanunî hakla
rından bir, iki, üç derece daha yüksek maaş ve
ya ücret vermek matlub ise bunu daha vazıh, 
daha basit ifade etmek mümkündür. Binaen
aleyh bendeniz bunu hiç bozmamak üzere yal
nız beşinci dereceden aşağı memurlara bir şey 
denilmediği için onların vaziyetlerini de tav
zih etmek için maddenin teklif ettiğim şekil
de yazılmasını arzediyorum. 

Beşinci dereceden daha aşağıdaki derece
lerde bulunan memurlardan da istihdam edi
lecekse onlarm içinde de her halde takdire şa
yan hizmetleri görülenlere tazminat denilen o , 
mükâfatın verilmesi lâzımgelecek. Bu o de
mek oluyor ki aşağı derecede çalışan bir me
mura hizmeti görülürse iki, üç derece yüksek 
maaş vermek salâhiyeti veriliyor. Bunu daha 
vazıh ifade için bir takrir hazırladım. Diyo
rum ki arzettiğim sebeblerden dolayı 6 ncı 
maddenin sondan ikinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde yazılmasını teklif ederim: 

(Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teş
kilât ve müessese kadrolarında istihdam edi
lenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görü
lenlerden 3656 ve 3659 numaralı kanun hüküm
lerine göre 4 ncü ve daha aşağı derecelerde 
bulunanlara Başvekilin tasvibi ile - her halde 
küçük memur olduğu için - 3 üstün derecedeki-
nin tutarı kadar ve halen beşinci ve daha yu-
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karı derecelerde bulunanlara da 2 üst derece-
dekinin tutarı kadar maaş veya ücret verile
bilir.) 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Yanlıştır, 
4 ncü derseniz 5 ten yukarısıdır. 4 ncü 5 nci-
nin üstündedir. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Ha
yır, birinci derece en yüksektir, ondan sonra 
aşağı doğru gelir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Madde hak
kında arzettiğim bir çok müteferri noktalar, 
temas edilen mevzuda verilen izahatla halle
dilmiştir. O noktalar üzerinde ısrara lüzum 
görmüyorum. Yalnız 6 ncı fıkradaki mesuliye
tin mahdud veya gayrimahdud olması noktasını 
mühim telâkki ediyorum. Benim kanaatimce 
kanundaki ibareye göre bu smaî muameleleri 
görmek üzere teşkil edilmiş olan bu müessese
ler hali acze düştükleri takdirde sermayelerile 
mukayyed mahdud bir mesuliyete maruz bu
lunmalıdır. Devletin itibarı namahduddur. Bi
naenaleyh o müesseselere tahsis edilen sermaye
ler yetmezse üçüncü şahıs Devlet itibarına, 
Devlet malma müracaat edecektir. Devlet iti-
barile kurulmuş olan bu müesseselerin daha 
tasarruflu, daha ticarî ve daha iktisadî kaide
lere uygun olarak iş görebilmeleri için onları 
bu tahdidata tâbi bulundurmak mecburiyeti 
vardır. Fakat itiraf edeyim ki mazbata muhar
riri arkadaşımızın söylediklerini maddenin te
min edeceğini tahmin etmiyorum. Maddenin 
yazılışı bilakis Devletin bu müesseselere tah
sis ettiği sermayenin namahdud bir mesuliye
ti intaç edeceği neticesini veriyor. Bu uzun 
bir Devlet mesuliyeti nazariyesidir, buna bu
rada temas etmeğe imkân yoktur. Eğer aksi 
matlub ise bunların mesuliyetlerini tahdid et
mek için maddeye ufak bir fıkra ilâve edelim. 
Zaten mazbata muharriri arkadaşımız madde
nin manasmın bu olduğunu söylemişlerdi. Sa
rahatten bir zarar hâsıl olmaz. Binaenaleyh bir 
takrir takdim ediyorum. Bu tasrihi şöyle bir 
ibare ile ifade etmek lâzımgelecektir. «Bu mü
esseselerin mesuliyetleri kendilerine tahsis edil
miş olan sermaye ile mukayyeddir, veyahud 
mahduddur» demek lâzımdır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; müsaa
de buyurursanız bendeniz Yahya Sezai arka
daşımın verdiği takrir mevzuuna aid bazı maru
zatta bulunmak isterim. Bu hizmetler fevkalâ
de hizmetler olduğu için ve bunun müstemir 
mesai olduğunu, hatta ayni zamanda biraz da 
fazla liyakata mütevakkıf bulunduğunu nazarı 
itibare alarak Hükümet, barem kanununa bağ
lı kalmıyarak, bazı memurlara, haklı olarak, bazı 
ücretler vermek veyahud barem kanunu tecviz 
etmediği halde, kendilerine geceleri sarf ettikleri 
fazla mesai için ayrı bir ücret vermeği lüzumlu 
görmüştür. Hakikaten bu fevkalâde vaziyette 

bu tarzda çalıştırılacak memurlara karşı biraz 
daha cömerd hareket etmek mecburiyeti aşikâr
dır. Bu zarureti kendileri de kabul ediyorlar. 
Yalnız bu kanunu tedvin ederken barem kanunu
nun ana hükümleri en esaslı bir nokta olarak 
göz önünde tutuldu. Malûmu âliniz barem ka
nunu beşinci dereceye kadar olan memuriyetlere 
her hangi bir memurun tayinini tecviz eder. 
Fakat memura derecesinden üstün maaş veremez. 
Meselâ 210 lira maaşlı, dereceli bir memuriyet 
karşılık tutulmak suretile 85 veya 100 liralık 
bir memur tayin etmek caizdir. Yalnız o yine 
eski maaşını alır. Esasen küçük dereceler ara
sındaki fark azdır. 85, 100, 120 ilâ gibi. Bu iti
barla küçük dereceli ehil bir memur böyle bir 
vazifeye getirildiği zaman kendisine, yine eski 
aylığını verebiliriz. Fazla mesaisini teşvik mak-
sadile; munzam bir şey verilebilmesi için bu 
maddede bazı esaslar tesbit edilmiştir. Şöyle ki; 
meselâ 210 liralık bir kadroya getirilen 100 li
ralık bir memura, ki 210 liraya kadar olan ma
aşlar beşinci derecenin altındadır, umumî esas
lara göre alması lâzım gelen maaşla bulunduğu 
kadronun maaşı arasındaki farkı geçmemek şar-
tile 100, 140 veya 160 liralık maaşı farkını geç
memek şartile muayyen bir parayı her ay ma
aşına zamimeten kendisine verilmesini tecviz 
eden hükmün konmuş ve bu salâhiyetin Başve
kile verilmesinde fayda telâkki edilmiştir. Çün
kü dereceler arsındaki farklar zaten azdır. Bu 
suretle bir memurun nihayet 100 lira alırken 210 
lira alması için kendisine 110 lira verilecektir. 
Fakat buna 50 de verilebilir 40 da. Beşinci 
ve daha yukarı bir dereceye tayin etmek için en 
az bunun iki derece dunundaki bir dereceye is
tihkak kesbetmesi lâzımdır. 20 liralık bir me
muru 400 lirlık bir işe getiremeyiz. Onun için 
mani bir hüküm vardır. Bu mâni hüküm de göz 
önünde tutuldu. Ayni zamanda beşinci ve daha 
yukarı derecedeki maaşlar arasındaki farkları 
kayıdsız olarak bir memura tazminat olarak ver
meyi icab eden sebeb de yoktur. Çünkü bu 
farklar çoktur. 

Meselâ 300 lira ile 400 liralık maaş ara
sında 100 liralık bir fark vardır. Bu 100 lirayı 
tazminat olarak vermeyi tecviz ediyoruz. Eğer 
hakikaten kendisinin hizmetinden fazla istifade 
ediliyorsa. Fakat 300 liralık maaşa müstahak bir 
zatı 600 liralık yere getirirsek, arada 300 lira 
fark vardır, bu farkı vermiyelim, vereceğimiz 
fark azamî olarak iki dereceyi geçmesin, fark 
budur. Yukarıya böyle umumî bir hüküm koy
duktan sonra aşağıya beşinci dereceden daha yu
karılara tayin edileceklerin alacakları fark, 

bulunduğu derece ile kadrodaki mevcud arasında
ki fark, ancak iki dereceyi bulabilir. Bunun fev
kinde kendisine tazminat verilmez diye büyük 
memurlara verilecek parayı tahdid eden bir fık
ra konmuştur. Zannediyorum metin bu maksadı 
kâfi derecede ifade etmektedir. Küçük memur-
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lara gelince; bunlar serbest bırakıldı. Binaen
aleyh küçük memur beşinci dereceyi bulmamak 
şartile istenildiği dereceye getirilebilir. Bunla
rın alacağı aylık en az 20 lira olacağına göre ay
lık tazminatı en çok yüz liradır. Metnin bu ih
tiyacı beleğanmabelel1 tatmin ettiği kanaatin -
deyim. 

TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlar, bu kanunla İcra Ve
killeri Heyetine tevdi ettiğiniz salâhiyetlerin, 
kanunun istihdaf ettiği gayeyi istihsal maksa-
dile kurulacak müesseselere kabili devir olma
dığı hakkında muhterem Refik İncenin irae et
tikleri misalden endişe ettim ve bu mevzuda 
üzerinde izahat arzına mecburiyet hissettim. 

İcra Vekilleri Heyeti bu kanunla iktisab et
tiği salâhiyetleri ne toptan ve ne de münferiden 
her hangi bir müesseseye devredecek değildir. 
ve böyle bir düşünce asla mevzubahs olamaz. 
Meselâ icar bedellerinin 1939 senesi icar bedeli
ni tecavüz edemeyeceği hakkındaki 30 ncu mad
denin nerelerde tatbik olunacağını İcra Vekil
leri Heyeti tayin ve ilân eder. Bu tayin ve ilân 
salâhiyetinin her hangi bir müessese veya be
lediyelere devri mevzubahs olamaz, Yine bu 
kanunla Hükümet halkm ve Millî Müdafaanın 
muhtaç olduğu muayyen maddelere, muayyen 
fiatlarla el koymak salâhiyetini haizdir. Böyle 
bir salâhiyetin İcra Vekilleri Heyetince her 
hangi bir müesseseye devri mevzubahs olamaz. 
Ancak, mevzu, arkadaşımın; devri caiz olmayan 
salâhiyetlere misal olarak zikrettiği gıda ve eş
ya fiatlarınm tesbit edilmesi keyfiyetine inti
kal edince hâdisenin mahiyeti değişir. Bu mev
zuda Hükümet yani İcra Vekilleri Heyeti ih
tikârla mücadele kasdile bütün memlekette gı
da veya diğer ihtiyaç maddelerinin fiatlarınm 
tesbitine karar verir. Ancak bu fiat tesbiti işi
ni bizzat kendisinin yapmasına imkân yoktur. 
Bin bir türlü neviler arzeden ihtiyaç madde
lerinin her şehir ve kasaba için İcra Vekilleri 
Heyetince ayrı ayrı fiatlarınm tesbiti maddeten 
de mümkün değildir. Bu itibarla Hükümet fi-
atlarm tesbiti işinde Ticaret vekâletini veya 
ona bağlı müesseseleri salahiyetli kılabilir. Bu, 
tatbikatta da böyledir. Muhterem arkadaşım, 
fiat tesbiti salâhiyetinin devri caiz olmadığını 
ifade ettiği içindir ki, bu tavzihi yapmağa za
ruret hissettim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, hiç şüb-
he yoktur ki, herhangi bir kimsenin söyliyeceği 
söz, bu kürsüden bizim Mümtaz arkadaşın söy
lediği söz olacaktır. Yani Hükümetin haiz ol
duğu salâhiyeti bir başkasına devretmeği kimse 
aklından geçiremez, buna imkân yoktur. Fa
kat müsaade ederseniz maddeyi okuyayım: 
(Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya- bir kaçı ile meşgul olmak) sözü var
ken, bu noktaya dikkat buyurunuz, bunun ar
kasında (ve bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz 

* edilmek) tabirine ne lüzum vardır? Yani bir 
taraftan Heyeti Vekileye vermiş olduğumuz 
hizmetin, dikkat buyurursanız, hizmetin ve vazi
fenin aşağıdaki satırda yazıldığı gibi bir takım 
memurluklar ihdasile, görülmesini kabul etmiş
ken ayrıca bir fıkra ile (... kanundaki salâhi
yetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum görülen 
Devlet teşkilâtında) Ben bunu fazla gördüm. 
Yani salâhiyet veriyoruz ve fevkalâde zaman
lara mahsus olmak üzere veriyoruz. Hükümet 
bu salâhiyetile başka birisini teçhiz edebileceği 
manası çıkıyor. Mümtaz Ökmen arkadaşımızın 
endişesile benim endişem aynıdır. Bu mana çık
maz, diyorlar. Ben çıkarıyorum. Onun için 
bence bu fıkra fazladır. Birinci fıkra maksadı 
temin ediyor. İstanbul, İzmir ve Erzurum mın-
takalarında fiat tesbiti meselesi, bu kanunla Hü
kümete verilen hizmetlerden bir veya bir kaçı
dır. Bu, hizmettir, bunu-görmek üzere memur
lar istihdam edilebilir. Fakat bu yetmiyormuş 
gibi ayrıca bir fıkra ile «bu kanundaki salâhi
yetlerle teçhiz etmek» buna lüzum yoktur. Böy
le tehlikeli ve bir çok mana çıkması melhuz olan 
bir fıkraya lüzum yoktur. Kendisi bizden aldığı, 
tecehhüz ettiği salâhiyetle başkasını teçhiz et
meğe lüzum yoktur. Müsaade buyurursanız, en
cümen arkadaşlarımız lütfetsinler, kabul etsin
ler, bizi, böyle herhangi bir günde bu salâhiyeti 
verebilir diyecek bir hüküm karşısında bırak
masınlar. 

MUVAKKAT E. M. M. GALİB GÜLTEKİN 
(Konya) — Refik İnce arkadaşımız yine ikinci 
söz aldığında söylediği gibi «salâhiyetle teçhiz» 
kelimelerini, İcra Vekillerine aid olan ve Büyük 
Millet Meclisinin kendilerine verdiği salâhiyeti, 
bu kanunla vazife alacaklara devir ve nakleder 
mahiyette telâkki etmişlerdir. Ticaret vekili be
yefendinin de izah ettikleri veçhile, bu kanunla 
Hükümete verilen salâhiyetlerden bazılarını Hü
kümet bizzat kendisi istimal etmiyecek. Hükü
met bazı memurları; kendisine aid olan salâhi
yetlerle teçhiz ederek bu işleri yaptıracaktır. 
Bu, salâhiyetin devredilmesi değildir. Binaen
aleyh Hükümetin kendi salâhiyetini başkasına 
devretmesi ve B. M. Meclisinin karşısında böy
lece kendisine karşı mesul olmayan kimselerin 
bulunmuş olması meselesi değildir. Sonra Refik 
İnce arkadaşımız, bu müesseselerin sermayele-
rile mesul olmasının doğru olmadığını hatta 
Devletin malî nüfuzunun bununla ihlâl edilece
ğinden bahis buyurdular. Hükümetin malî ikti
darına itımad katî ve tabiidir. Yalnız muayyen bir 
bütçe ile çalışan Hükümet, milletin bütün emva
lini tehlikeye maruz bırakamaz ve bunu yapma
makla, bunu tahdid etmekle de asla halka karşı 
bir şey yapmış olmuyor. Çünkü halk hükmî ve 
ya hakikî şahıslarla münasebete girdiği zaman 
kendisine karşı mesul olan sermayenin mikdarı-
nı, nisbetini bilir veya bilmesi lâzımdır. 
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Ali Biza arkadaşımız maddeden bu mana çık

maz, buna bir küçük fıkra ilâve edelim dediler. 
Bu, yüksek Heyeti umumiyeye aiddir. Arzu bu-
yurulursa böyle bir fıkra ilâve olunabilir. 

Yahya Sezai arkadaşımız yine bir teklif yap
tılar. Sırrı Pay arkadaşımızın verdikleri izahat
tan sonra bilmem tatmin edildiler mi? 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir; — Tat
min etmedi. Küçükler için bir şey söylemediler. 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Küçükler için bir şey söylenmedi. 
Malûmu âliniz mesele şudur : Bu mühim vazife
leri yapacak kimselerin tatmin edilmeleri lâ
zımdır. İşin ehemmiyetine göre de ücret ver
mek tensib edilmiş ve bunlar yapılırken de müm
kün olduğu kadar, yakınlarda yaptığımız Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun hükmünün ihlâl edilmemesi iste
nilmiştir. Eğer bir memur zaten kadrosunda 
müstefid olduğu bir kadroya tayin edilmiş ise, 
meselâ dört yüz lira almakta iken bu memur yi
ne 400 liralık bir işe tayin edilirse buna hiç bir 
zam yapılamaz. Amma 300 lirada çalıştırılan 
bir memuru bu mühim vazifeye tayin ederken 
ona yüz lira kadar fazla bir şey verilir. Beş ve 
beşten yukarı derecelilere iki dereceye kadar 
bir zam yapılabilir. Fakat küçükler için bu iki 
de olabilir, üç te olabilir. Bununla küçük, me
murların daha fazla ücret alabilmeleri istenil
miştir. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) Amma 
«kadar» diyor. 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKÎN 
(Devamla) — Bunu-icra Vekilleri Heyetine bı
raktık. Belki de iki derece ile istihdam edilecek
tir veya arzu ederse üçüncü ile de istihdam ede
bilir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Mut
lak o kadar da değil.. 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Encümenimizin kanaati de bu idi. 
Küçük memurların alacakları bu ücretlerde da
ha geniş davranmak ve alacakları bu ücretlerle 
kendilerini taltif etmek. 

MUVAKKAT E. REÎSÎ FERÎDUN FlKRl 
(Bingöl) — Efendim; Refik Şevket arkadaşı
mız bu salâhiyet meselesini önceden mevzubahs 
ettiler. Yani bu mevzu derpiş edilmemiş değil
dir. Üzerinde çok ehemmiyetle durulmuştur. 
Fakat malûmu âliniz Millî korunma kanunu ile, 
bu tadilât ile, Hükümete stok yapmak, muba
yaada bulunmak ve saire gibi bir takım salâhi
yetler verilmektedir. Bu salâhiyetleri Hükü
metin bizzat ifa etmesine imkân yoktur. Çünkü 
bunlar gayet vasi ve müteferri muamelelerdir. 
Binaenaleyh Devlet teşkilâtında bunları ifa ede
cek organları bu salâhiyetlerle teçhiz etmesi 
hukukî bir zarurettir. Aksi takdirde, bunlar 

bir muamele yapamıyacağı gibi, bunların yapa
cakları muameleler muteber bile olmaz. Bu ba
kımdan salâhiyetin devri mevzubahs değildir. 
Fakat bu salâhiyetlerin bu organlar tarafından 
istimali için kanunî bir mezuniyet itası zaru
ridir. Kanunî bir mezuniyet verilmedikçe bu 
organlar işleyemez ve Millî korunma kanunu ile 
istihdaf edilen mekasıdm filen işlemesine imkân 
bulunmaz. Bu noktai nazardan ortada herhangi 
bir salâhiyet devri vesaire mevcud değildir. 
Bu organların salâhiyetle teçhiz edilmesinde, 
Hükümetin, B. M. Meclisince kabul buyurulan 
kanun, ve formüllerin tecviz edilmesinde bir 
zarureti hukukiye vardır. Aksi takdirde, Refik 
înce arkadaşımızın dediği şekilde, salâhiyeti 
buradan çıkaracak olursak bu müesseseleri tak-
yid ve takim etmiş oluruz. Meselenin ruhu bu
radadır. Binaenaleyh encümeniniz bu hususu za

rurî görmüş ve maddeyi o şekilde tanzim etmiştir. 
Bu kanunda, Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu ka
nundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek mezuni
yetini natık Hükümetin bir salâhiyeti olmazsa 
ne fiat murakabesi, ne de mal stok edilerek 
elde bulundurulması mümkün olmaz ve ne de 
Devlet, Heyeti Vekile içtima etmedikçe, bu ka
nunla hiç bir faaliyette bulunamaz. Onun için 
bu, bir zarurettir. Bu zaruretin yegâne çarei 
ifadesi olan bu salâhiyetlerle Hükümetin teçhiz 
edilmesi hususunda encümenimiz katî bir kana
at sahibidir. 

Mesuliyeti mahdude noktasına gelince; Ali 
Riza arkadaşımızın tebarüz ettirdiği veçhile, bu 
müesseselere, prensib itibarile verilen mesuliye
tin mahdud olduğu ifade de edilmemiştir. Her
kes zaten bu müesseselerle temas ederken 
bunların hükmî şahsiyet olduğunu - çünkü 
bunlar Devlet teşkilâtı değildir, birer hük
mî şahsiyettir - yani hariçte hukukî faali
yette bulunacaklardır ve davada müddei 
ve müddeialeyh olarak muhatab olabilecekler
dir, akidde bulunacaklardır. Binaenaleyh bu 
bakımdan bunların mesuliyetlerinin mahdud ol
duğunu tasrihte fayda vardır. 

Barem meselesine gelince; arkadaşımız Yah
ya Sezai bey, barem esaslarından ayrılmamağı 
esas kabul ettikleri halde dermeyan ettikleri tek
lifte, bilâkaydüşart bir salâhiyet vermek vazi
yetine gidiyorlar. Halbuki encümenimiz, bun
dan tamamen hazer etmiş ve kanunun tanzi
minde, tamamile kendilerinin istihdaf ettikleri 
esası muhafaza etmek, yani barem kanununun 
prensiblerini muhafaza etmek kasd ve gayesile-
dir ki bu formülleri tesbit etmiştir. Formülle
rin mahiyeti şudur; eğer tayin edildiği vazifede 
kadrodaki ücreti alamıyacak ise bu fark kendi
sine verilecektir. Beşinci derecede ise bu fark, 
iki üst derecedeki farkı geçmiyecektir. Tama
men takyididir. Fakat sizin buyurduğunuz şe-
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kilde olacak olursa, bu farklar ve kademeler 
nazarı itibare alınmaksızın ve baremdeki esaslar 
hiç de gözetilmeksizin, bilâkaydüşart, her hangi 
vazifeye tayin edilirse o vazifenin maaşını ta-
mamile almış olacaktır ki bu noktayı Sırrı Day 
muvazzahan izah etmiştir. Şu hale göre demek 
ki, biz bu kanunun işlemesini temin için, yani 
bu kanunun âmir bulunduğu salâhiyetlerle Hü
kümeti faaliyete sevkedebilmek için, gerek Dev
let teşkilâtına ve gerek şahsiyeti hükmiye ile te
sis edeceğimiz kurullara bu salâhiyeti vermek 
mecburiyetindeyiz. Bu salâhiyetlerle onların 
mubayaa yapmak, stok teşkil etmek ve saire gi
bi salâhiyetleri ve şahsiyeti hükmiyeleri olacak
tır. Kezalik bu salâhiyetler verilmezse bu yüz
den mahkemelere gidilince mesnedi kanuniye 
malik olmayan ve sırf îcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ile tatbik edildiği için tatbikatta bir çok 
müşküllere sebebiyet verir. Maruzatım bundan 
ibarettir 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümenden bir noktanın tavzihini rica edeceğim. 
Madde bu şekilde kaldığı takdirde, zaten daimî 
ve normal işlerimizde olduğu gibi, Hükümet 
umurunun her noktasında îcra Vekilleri Heye
tine veya vekillere verilen salâhiyetleri îcra Ve
killeri Heyeti veya vekiller, lüzumuna göre, ken
di teşkilâtlarında istedikleri takdirde salâhiyet
lerini tevsi veya tenkis ederler. Bunda şübhe-
miz yoktur. Mevzubahs işler de nihayet Devlet 
hizmetleri cümlesindendir. Yine îcra Vekilleri 
Heyetine bu kanunla verilen salâhiyetlerin lü
zum görülen kısımlarını, bu teşekküllere, siz 
ifa edin diyeceklerdir. Maddenin bu metnine 
göre, yani doğrudan doğruya bu salâhiyetin dev
rini kanunla ifade ettiğimize göre, îcra Vekil
leri Heyeti veya Ticaret vekâleti bu teşekküller
den her hangi birine bu kanunda yazılı salâhi
yetlerden bir kısmını verir ve bir kısmını ver
mezse, bu maddenin metnine göre, o teşekkül, 
kanun bana bu salâhiyeti verdi, tamamını ifa 
edeceğim demek salâhiyeti hukukiyesinde mi
dir? Yine bu maddenin metnine göre, bu salâ
hiyetin tamamını devren ifa ediyor, bunun icra
sından mütevellid avakib ve netayicinden, sa
lâhiyeti kanundan aldığına göre, Ticaret vekâ
letine bir mesuliyeti hukukiye terettüb eder mi, 
etmez mi? 

MUVAKKAT E. REİSİ FERİDUN FÎKRÎ 
(Bingöl) — Efendim, birinci noktanın cevabı 
gayet basittir. Devletin bütün organları ka
nunla salâhiyetlenir. îcra Vekilleri Heyeti sa
lâhiyetleri tevdi etmez. Binaenaleyh her hangi 
bir salâhiyetin tevdiini kanunla tesbit lâzım ge
lir. Şu hale göre kanunî bir salâhiyeti ancak 
kanun tayin eder. îcra Vekilleri Heyetinin ka
nunen haiz olmadığı halde bir salâhiyeti diğer 
bir organa tevdi etmesi teşkilât kanunlarımızın 
esasına muhaliftir. Binaenaleyh arkadaşımızın 
dediği gibi teşekkül eden organ, beni bunlardan 

bir kısmile teçhiz ettin, diğer bir kısmile teçhiz 
etmedin, diyemez. îcra Vekilleri Heyeti karar
namesinde o teşekkülü ne gibi vazife ile tavzif 
edecekse o tasrih edilir. 

Netekim kanunda, bu arkadaşımızın derme-
yan ettiği mahzuru tamamile önlemek için şu 
şekilde yazılmıştır: «Bu kanunla Hükümete ve
rilen hizmetlerden bir veya bir kaçı ile meşgul 
olmak» Bunu tayin etmek hakkı doğrudan doğ
ruya îcra Vekilleri Heyetinindir. 

Hiç bir zaman vekil, müvekkilinin kendisine 
tevdi etmediği salâhiyeti hukukiyeyi müvekki
linden mutalebe edemez. Bu hukukî esas, bu 
gibi Devlet faaliyetlerinde de normal şe
kilde işler. Bunda tereddüde mahal yoktur. 

İkincisi; mesuliyeti hukukiye bahsine ge
lince: 

Demindenberi üzerinde durduğumuz bir 
mevzudur. Burada Devlet teşkilâtı mevzubahs 
olduğuna göre, tabiî bütün faaliyetleri Dev
let namına olacaktır. Onun için bunlarm faa
liyetlerinde mevzubahs olan mahdud mesuliyet
tir. Bunlar herhangi bir Devlet kadrosu men
subudurlar. Burada maksud olan, hükmî şah
siyetli organlardır. Devlet kadrosuna aid olan 
herhangi bir organ, hukuk bakımından, ne gibi 

avakibe duçar oluyorsa o da ayni akibetlere du
çar olur. Çünkü vücude getirilen Devlet teş-

.kilâtıdır. Hükmî şahsiyeti haiz olarak, aşağı
daki fıkra mucibince, teşkil edilecek olan 
hükmî şahsiyetli müesseselerdir ki haklarında 
mahdud mesuliyet mevzubahs olur; Onun için 
arkadaşımıza cevabım şudur: Hiç bir zaman 
Devlet tarafından vücude getirilen bir mü
essese, sen bana bu salâhiyetlerin bir kısmı
nı verdin, bir kısmmı vermedin diyemez. 
ve dilediği anda o müesseseden bütün bu hu
kuku almak salâhiyeti îcra Vekilleri Heyetine 
aiddir. Bunda hiç şekkü tereddüd yoktur. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Öy
le, yazınız.... 

FERİDUN FÎKRÎ (Devamla) — İkinci nok
ta da, sarih olarak, Devlet teşkilâtının hukukî 
mesuliyeti, Devlet teşkilâtının hali hazırdaki fa
aliyetlerindeki hukukî mesuliyet derecesinde
dir. Hükmî şahsiyet olarak vücude getirilecek 
organların, müesseselerin, hükmî şahsiyeti haiz 
bulunmasına nazaran mümasilleri gibi konan 
sermaye ile mesuliyetlerinin mahdud olacağını 
alâkadarlar bileceği için burada Devletin mesu
liyeti de mevzubahs olmaz. Çünkü muhatab olan 
bir şahsiyeti hükmiye ile muamele ve temasta 
olduğunu bilir. Binaenaleyh, tedkiki mesele 
lâzımdır. Birinci grupta Devlet teşkilâtını mü-
talea edeceğiz, ikinci grupta ise hükmî şahsiyet 
olarak müstakillen vücud bulan bir organı mü-
talea edeceğiz. Bu ikisinin hukukî mesuliyeti 
de izah ettiğim şekilde birbirinden ayrıdır. 
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REFÎK İNCE (Manisa) — Müsaade eder

ler mi, bir sual sorayım? 
Feridun Fikri arkadaş izahatıma cevab ve

rirken, daha evvelden tekrar edilmiş şeyler söy
ledi. Fakat bu arada benim temas ettiğim şu 
noktaya cevab vermedi. Esaslı bir şeydir. Ben 
dedim ki, ikinci fıkranın birinci ibaresinde, 
« bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya bir kaçı ile meşgul olmak » tabiri var
ken ve bu meşguliyeti temin etmiş olmak için 
Hükümete yeni memuriyetler ve teşkilât yap
mak salâhiyetini verib dururken, her memuri
yet ihdası, her teşkilât ihdası kanuna aid iken, 
biz bu salâhiyeti Hükümete vermişiz. Artık bu 
fıkradan sonra ikinci bir fıkra ile « bu kanun
daki salâhiyetlerle teçhiz edilmek » tabirine lü
zum yoktur. Kendilerinden çok rica ederim 
bana kısa cevab versinler. (Gülmeler). 

Birinci fıkra varken ikinci fıkraya neye lü
zum görmüşlerdir?. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Birinci fıkra
da hukukî salâhiyet mevzubahs değildir. Hu
kukî salâhiyet, indelhace mehakimde ve sair 
makamlarda bu organların salâhiyetini tayin 
edecek. Birinci fıkra ile tarif yapılmıştır.' 
İkinci fıkra işin hukukî salâhiyetini ifadedir. 
Şimdi burada tarifle salâhiyeti biri birine ka
rıştıracak olursak tatbikatta, muamelâtta iş çı
kılmayacak bir hal alır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual daha. 
Hizmetle salâhiyet arasındaki fark nedir? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Hizmet ver
mektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Değildir. 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Biri faaliyet

tir, öteki haiz olduğu hukukî salâhiyettir, kud
rettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — O kudret verile
mez. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bu veril
medi mi millî korunma kanunu da yürümez. Baş
vekilin ve İcra Vekilleri Heyetinin murakabesi 
altında yürüyecektir. Meselâ stok yapmak için, 
buğday mubayaa etmek için hizmet verilemez. 

REFÎK İNCE (Manisa j — Verilir. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Verilemez. 

Birinci fıkradaki kayid kâfi değildir. Bunun 
teşkilâtı esasiye kanunile hiç bir alâkası yoktur. 
Doğrudan doğruya hukukî bir salâhiyetle teçhiz 
edilmedikçe hiç bir salâhiyet muteber olmaz. 
Bu suretle bu organlar kanuna göre hukukî sa-
lâhiyetsiz kalır. Siz pekâlâ bilirsiniz ki notere 
gittiğiniz zaman, noter şu salâhiyet, bu salâhiyet 
diye takyidi hükümler ister. Koymadınız mı bir 
tanesini, vavı âtıfası eksik oldu mu Refik Şev
ket Bey, adamın bütün davasını gümletiverirler 
(Gülüşmeler). 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; Sezai 
Beyefendi tatmin edilmemişler. (Tatmin olundu 
sesleri). 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Takri
rimi geri almıyorum, söz istiyorum. 

SIRRI DAY (Devamla) — Bendeniz takrir-
lerile kasıdlarını encümenin metnini ayni mak-
sadla tavzih mahiyetinde telâkki etmiştim. Ken
di metinleri- üzerinde durmamıştım. Kürsüden 
indikten sonra okuduğum takrirlerinde gördüm 
ki arada çok büyük bir fark vardır. Fark şudur: 
Encümenin teklifinde şu vardır; 400 liralık bir 
vazifeye tayin edilen memurun barem kanununa 
göre alması lâzım gelen maaş 300 liradır. Kendi
sine verilen bu 300 lira ile arada yapılan 100 li
ra tasarrufun icabında kendisine verilebilmesi 
için Hükümete bir salâhiyet veriyoruz ve diyo
ruz ki, bu 300 liralık memurun 400 liralık iş 
görmesi takdirinde bu tasarrufu karşılık tut
mak suretile kendisine para verebilirsiniz. 

Halbuki kendilerinin teklifi bu değildir. Di
yorlar ki 400 lira, 300 lira, maaşı ne olursa olsun; 
kadrosu ne olursa olsun, bir memura 4 ncü de
receye veya daha yukarı derece kendisine açık
tır. İki dereceye kadar farkını Başvekil verebi
lir. Başvekil böyle bir salâhiyet istememiştir. 
Nihayet daha aşağı dereceye tayin edilmişse ken
disine 210 liraya kadar olmak üzere 3 dereceye 
kadar farkile daha para verilebilir, bendenizin 
okuduğum takririn manası budur. Hükümet böy
le bir salâhiyet istemiyor ve böyle bir salâhiyeti 
kullanmaz. Bunun kabulü sadece müdevvenatı-
mız arasında çok fena bir misal verecektir. Bunu 
Heyeti Celilenize arzetmek isterim. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Çoruh 

A. R. Erem 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müzakere kâfi görülmüştür, takrirler vardır, 
okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen ikinci fıkradaki 

(ve bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek) 
ibaresinin tayymı teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı, altıncı madde

nin altıncı fıkrasına: «Bu müesseselerin mesu
liyetleri kendilerine tahsis edilmiş olan sermaye 
ilemukayyeddir» ibaresinin ilâvesini teklif ede
rim. 

Konya 
A. Rıza Türel 
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Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeblerden dolayı altıncı mad
denin sondan ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
yazılmasını teklif ederim: 

Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teş
kilât ve müessese kadrolarında istihdam edilen
lerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görülenler
den 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine 
göre halen altıncı ve daha aşağı derecelerde bu
lunanlara Başvekilin tasvibile üç üst derecedeki
nin tutarı kadar ve halen beşinci ve daha yukarı 
derecelerde bulunanlara da iki üst derecedekinin 
tutarı kadar maaş veya ücret verilebilir. 

Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay 

REİS — Takrirleri tekrar okuyarak birer 
birer reye arzedeceğim. 

(Refik înce (Manisa) nm takriri tekrar 
okundu). 

REÎS —Reye arzediyorum. Nazari dikka
te alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Ali Rıza Türel (Konya) nin takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Reye arzediyorum. Nazarı dikka
te alanlar... Almıyanlar... Müsaade ediniz, tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ayağa 
kalksın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) in takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Efendim, mesuliyetin mahdud olub olmadığı 
hakkında takrir verildi. Heyeti celile nazarı 
mütaleaya almadı. Bu hareket mesuliyetin gay-
rimahdud manasmı hâsıl etmemesi içindir, en
cümenin verdiği izahata nazaran, mesuliye
tin mahdud olduğu noktai nazarına göre, ek
seriyet bu fikre iltihak etmedi (Öyledir sesle
ri). Bunu tesbit etmek lâzımdır ki ileride gay-
rimahdud mesuliyet manası çıkmasın. Reye 
konmadan evvel bunun tavzihi lâzımdır. 

MUVAKKAT E. NAMINA FERİDUN FİK
RÎ (Bingöl) — Arkadaşımın hakkı vardır. Ali 
Rıza arkadaşımın takririnin nazarı itibare alın
maması, maddede tashiha lüzum olmaması ba
kımındandır, yoksa mesuliyetin gayrimahdud 
olduğu bakımından değildir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini 
normal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr 
ilâvesile mubayaa edebilir. Bu malların Hükü
mete teslimi mecburidir. Hükümet bunların 
satış, tevzi, toplama ve sevk işlerile iştigal ey
leyebilir. 

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

Madde 14 — Hükümet, halkın ve millî mü
dafaanın ihtiyacı olan her nevi maddeleri ve 
yardımcı malzemeleri değer fiatının tediyesi 
mukabilinde el koyarak almağa, maksada göre 
tevzie, satmağa ve ihtiyacı olan müesseselere 
kârsız vermeğe salahiyetlidir. 

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

Madde 16 — Hükmî ve hakikî şahıslar elin
de bulunan madenlerden azamî cevher alabil
mek ve istihsalleri bir elde toplamak maksa-
dile Hükümet, bunları birleştirerek işletebilir. 
Bu maddenin tatbiki dolayısile işletmeden mah
rum kalan maden sahiblerinin devam eden 
mahrumiyet müddetlerine aid zararları ödenir. 

Linyit tab.arri ruhsatnamesini haiz olanla
rın, imtiyaz kararnamesinin istihsaline aid mu
ameleyi takible beraber, maadin nizamnamesi
nin 26 ncı maddesinde tayin olunan mikdardan 
fazla dahi linyit ihraç etmelerine müsaade olu
nabilir. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Bir sual 
soracağım. (Zararları ödenir) tabirindeki za
rardan ne kastedilmiştir? Mesele dava mev
zuu olabilir. Zararın az veya çok olduğu, bir 
mesele teşkil edebilir. Encümen hangi zararı 
kastetmiştir? (Kürsüye sesleri). 

Efendim; ( Hükümet, bunları birleştire
rek işletebilir. Bu maddenin tatbiki dolayısile 
işletmeden mahrum kalan maden sahiblerinin 
devam eden mahrumiyet müddetlerine aid za
rarları ödenir.) deniyor. Bu zararların mahiyeti 
nedir? 

MAZBATA MUHARRİRİ GALÎB GÜLTE-
KÎN (Konya) — Bu zararların ne olacağı ev
velce konuşuldu ve evvelki kanunla da kabul 
edildi. Yeni bir değişiklik yoktur. Binaenaleyh 
yapılacak bir şey de yoktur. Eskiden mevcud 
kanunda aynen böyle mevcuddur. 

REÎS — Başka mütalea var mı? Maddeyi ay
nen reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 18 — Hükümet bilûmum un fabrika
ları ve değirmenlerine ve tebliğ ettiği tedbirle
ri tatbik etmiyen ve istenilen derecede istihsal
de bulunmakta teallül gösteren sanayi ve maa
din müesseselerine el koyarak kendisi işletebi
lir. Bu işletmenin devamı müddetince mües
sese sahibleriıie münasib tazminat verilir. 

MUVAKKAT E. REÎSÎ FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Burada bir noktanın tavzihinde fay
da vardır. (Bilûmum un fabrikalarına ve de
ğirmenlerine) demekle behemehal hepsine vazı- ı 

yed etmek mecburiyeti yoktur. Bir veya ikisine... » 
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Tadadidir. Salâhiyetin tamamı ifade edilmiş
tir. Fakat istimalinde kademeler mevcuddur. 
Binaenaleyh bu noktanın tasrihinde fayda var
dır. 

REÎS — Başka mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 19 — Sanayi ve maadin mües-
seselerile diğer iş yerlerinde fazla çalışmağa 
Hükümetçe lüzum görülen hallerde, işlerin ma
hiyetine ve ihtiyacın derecesine göre, günlük iş 
saatleri, gündüz ve gece çalışmalarında tatbik 
edilmek üzere, üçer saate kadar arttırılabilir. 
işbu fazla saatlerle çalışmalara aid ücretler iş 
kanununun 37 nci maddesi mucibince ödenir. 

12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların 
sanayi işlerinde ve 16 yaşından yukarı erkek 
çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkın
da 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mev-
cud tahdidi hükümler Hükümet kararile tatbik 
edilmeyebilir. 

işbu kanunun istihdaf ettiği hususlarda 
Hafta tatili kanunu ile Ulusal bayram ve ge
nel tatiller hakkındaki kanun hükümleri Hü
kümet kararile kısmen veya tamamen tatbik 
olunmayabilir. Şu kadar ki bu hüküm işçilerin 
en az birer aylık fasılalarla çalıştırıldıkları iş
lerin gayrisinde işçinin haftada bir gün tatil 
hakkını ihlâl edemez. 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKlN 
(Konya) — Maddenin ikinci fıkrasında «kadın
lar ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocuk
ların» diye devam edecektir. 

REİS — O suretle tashih ediyoruz. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; 

madde «hafta tatili kanunu ile ulusal bayram 
ve genel tatiller hakkındaki kanun hükümleri 
Hükümet kararı ile kısmen veya tamamen tat
bik olunmayabilir» şeklindedir. Kanunun ilk 
tedkikmı yapan Grup komisyonunca, da bu tati
lin bütün korunma kanununun mevzuu olan iş
lere şamil olduğu tasrih edilmiş ve Hükümetten 
bu mahiyette bir teklif yapması rica edilmişti. 
Buradaki madde, komisyonun kabul ettiği mad
deye nazaran farklıdır. Buraya «genel tatil gün
leri ve ulusal bayram vaziyeti» de ilâve edilmiş
tir. Ancak maddenin basile sonu ... Başlarken 
«sanayi ve maadin müesseseleri» ne aid olarak 
başlıyor., Sonunda da «şu kadar ki işçinin haf
tada bir gün tatil hakkını ihlâl etmez» deniyor. 
Binaenaleyh bu adeta sanayi ve maadin mües
seselerine aidmiş hissini veriyor. Bizim ricamız 
ve Partide cereyan eden müzakereler, icabında 
Hükümetin, bütün bankala,rile, devairile, hülâ
sa Devlet faaliyeti olarak ne varsa icabında cu
martesi tatilini kaldırması, bayram günlerinde 
memurlarını çalıştırabilmesi şeklinde idi. Bu 
maddeyi Muhtelit encümen de bu manada anlı
yorsa zabta geçmekle mesele halledilmiş olur. 
Ycik eğer yalnız sanayi ve maadin müessesele

rine hasrı manası varsa o zaman Heyeti muhte-
remenizden ayrıca bir ricada bulunacağım. 

MUVAKKAT E. M. M. GALlB GÜLTEKlN 
(Konya) — Efendim, Kemal Turan arkadaşı
mız bu 19 ncu maddenin 3 ncü fıkrasında bu 
kanunun istihdaf ettiği hususlardaki hafta tatili 
ve ulusal bayram tatilleri yalnız sanayi ve ma
adin işçilerine mi tatbik edilecek buyurdular. 

Hayır yalnız sanayi ve maadin işlerinde de
ğil. Bu madde Hükümetten böyle gelmiş ve en
cümende böyle kabul edilmiştir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Mazbata muhar
rirlerinin verdiği izahat zabıtta kalır. Fakat ha
riçten kanunu okuyan bir zat Kemal Turan arka
daşımızın anladığı gibi anlar. Nihayet ameleden 
bahsediliyor. Binaenaleyh buraya şöyle bir şey 
koymakla meseleyi halletmek imkânı vardır. 
«... Hükümet kararile kısmen veya tamamen 
amelelerden maadası hakkında dahi tatbik olu
nabilir» dersek tamam olur. Altı da güzel geli
yor «... işçilerden maadası hakkında dahi tatbik 
olunabilir.» 

FERİDUN FlKRl (Bingöl — Efendim; bu
rada düşünülecek iki nokta vardır: Biri Kemal 
Turan arkadaşımızın kaçındığı nokta, yani ya
lınız sanayi ve maadin müesseselerine mi matuf
tur? ibarei kanuniye sarahatla cevab veriyor. 
ki bu, umumîdir, yalnız sanayi ve maadin mü
esseselerine maksur değildir. Ancak işbu ka
nunun istihdaf ettiği hususlara matuftur. Yani 
icabeden gayeleri temin için millî ihtiyacı, or
du ihtiyacını temin için bu kanuuun kadrosu 
içinde.olmak üzere, icra Vekilleri Heyeti ka
rarile, tatil kanunu ile ulusal bayram kanunu 
hükümleri kısmen veya tamamen tatbik olun-
mıyabilir, madde aynen bundan ibarettir. 
Bu kanunun içinde, Hafta tatili kanununu ve 
ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki hü
kümleri değiştirmek caiz olamaz. Gaye, bu ka
nunun temin ettiği mekasıdı, istihdaf ettiği 
mekasıdı, temin için, Hükümete, gerek devairi' 
Devlette ve gerek sair hususlarda, her hususta 
bu kanunun gayesini temine matuf olmak üze
re, bütün tedbirleri aldırmaktır. Gerek Refik 
Şevket arkadaşımızın ve gerek Kemal Turanm 
istihdaf ettiği gayeler de bunda mevcuddur. Bi

naenaleyh bunları ayrıca izah etmeğe ve metinde 
fazla tagayyürat yapıp işin sistemini değiştir
meğe lüzum yoktur. Esasen Hükümetten bu me
tin aynen böyle gelmiştir.. Zaruretin nevi ve 
mikdarı takdir edilerek konmuş bir hükümden 
ibarettir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Acaba son fık
rayı ayrı müstakil bir fıkra yapsak ve şöyle 
olsa «Şu kadar ki, bu hüküm» kalkıyor, «işçi
lerin en az birer aylık fasılalarla çalıştırıldık
ları işlerin gayrisinde, işçinin haftada bir gün 
tatil hakkı ihlâl edilemez». Bu ayrı ve müstakil 
bir fıkra olarak maddenin sonunda kalsa olmaz 
mı? Bu suretle mesele halledilmiş olur. 
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FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bence hiç bir I 

mahzur yoktur. Kanundaki maksad muayyen
dir. Bunu bağlamada bir zaruret yoktur. Hü
kümler yerindedir. Birininki diğerinin mefhu
munu ihlâl etmez, arada köprü kurmağa lüzum 
yoktur. 

REİS — Encümen bu ibareyi kabul ediyor-
mu? 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTEKlN 
(Konya) — Evet kabul ediyoruz. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21 — Hükümet, icabında, lüzum 
gördüğü maddelerin istihlâkini menedebileceği 
gibi, bunların istihlâk şekil ve mikdarını da ta
yin veya tahdid edebilir. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26 — HükûmeJ, halk ve millî mü
dafaa ihtiyaçlarını temin ve ihracatı tanzim 
veya müstahsili himaye maksadile memleket 
mahsullerini ve mamullerini mubayaa etmek ve 
memleket ihtiyacını temin ve idhalâtı tanzim 
maksadile hariçten mal mubayaa eylemek ve 
stoklar yapmak ve bunların satış, tevzi, top
lama ve sevk işlerile iştigal etmek salâhiyet
lerini haizdir. 

Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdid veya menedilmesinden dolayı 
dahilî satış fiatma düşüklük arız olursa müs
tahsili bu yüzden maruz kalacağı zarardan vi
kaye için Hükümet, bu mahsulleri ya değer pa-
hasile satın alır veyahud bunların terhini mu
kabilinde müstahsillere para ikraz edilmesini 
temin eder. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30 — Bu kanunun tatbikte bulundu
ğu müddet zarfında şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin kira 
bedelleri bu kanunun tatbik mevkiine konma
sına tekaddüm eden sene zarfındaki son icar 
mukavelenamesile muayyen olan kira bedelle
rinden hiç bir suretle fazla alamıyacağı gibi 
mukavele şartlarında da kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. 

Kiraları icar mukavelenamesile muayyen ol
mayan veya kanunun tatbik mevkiine girme
sinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan veya 
müstecir tarafından tahliye edildikten sonra 
kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan gay
rimenkullerin kira bedellerinin ne suretle tes-
bit olunacağını Hükümet bir kararname ile ta
yin eder. 

İcar mukavelelerinin bilcümle hükümlerine 
müstecirler tarafından riayet edilmek ve icar 

! müddetinin hitamından evvelki on gün zarfın
da mukaveleyi yenilemek şartile işbu kanunun 
meriyetten kalkmasından üç ay sonraya kadar 
müstecirler aleyhine tahliye davası mesmu de
ğildir. Ancak mal sahibi gayrimenkulu bizzat 
mesken'olarak kullanmak mecburiyetinde ka
lırsa icar mukavelesinin hitamında tahliye ta
lebinde bulunabilir. 

Kaloriferli binalarda kömür fiatındaki ta-
havvüllerin kira bedellerine inikas nisbeti icabı 
hale göre bir kararname ile tayin olunur. 

Bu madde hükümlerinin tatbik olunacağı 
yerleri Hükümet tayin ve ilân eder. Bu yerlerde 
2490 numaralı kanunun bu maddeye muhalif 
hükümleri tatbik olunmaz. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, bu 
madde kanunda boş kalmrtş olan bazı yerleri 
doldurmak itibarile hakikaten faydalı olmuş
tur. Fakat benim kanaatimce bir ihtimal yine 
açık kalmış oluyor. Kira mukavelenamelerinin 
feshedilmemesi için bir çok ihtimallerden bahse
diliyor. «Müstecir tarafından tahliye edildikten 
sonra kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan 
gayrimenkullerin » diye umumî bir ifade 
içinde, bunun haricinde kalan ihtimalleri müta
lea etmek istemiş amma bu kanunun neşri tari
hine kadar kiraya verilmemiş bir gayrimenkul, 
sahibi tarfından, bu kanun meriyete girdikten 
sonra kiraya verilmiştir. Bu takdirde kira bedeli 
ne olacaktır? Veyahud muciri tarafından kira
ya verildikten sonra şimdiye kadar müsteciri 
tarafından tahliye edilmemiş, isticar şekli değiş
tirilmemiştir yeniden kiraya verilmiştir. Bun
dan hiç bahsedilmemiştir. Bu takdirde bunun 
tahliyesi icab ederse, bu kanun devamlı bir ka
nun olacaktır, yarm bir ev, sahibi bir evini kira
ya verebilir. Şimdiye kadar bu ev kiraya da ve
rilmiş değildir. Bu ihtimal ne olacaktır? Açıkta 
kalıyor. (Anlamadık sesleri). 

Efendim, bir evim var. Bir sene müddetle ki
raya verdim. Bu kanun da meriyete girdi. Bu 
evde evvelce ben oturuyordum. Bundan evvel 
icara vermiyordum, şimdi veriyorum. Bu ihtimal 
açik diyorum. Yani bir sene sonra da tahliye et
tirmek istiyorum. Müstecir bu maddedeki hak
tan istifade ederek hâkim karşısınd tahliye tale
binin reddine dair bir iddiada bulunamıyacak 
mı? Hâkime karşı bu maddenin sıyanetine sığı-
namıyacak mı? 

Sonra «müstecirler tarafından şartlara riayet 
edilmek ve icar müddetinin hitamından evvelki 
on gün zarfında mukaveleyi yenilemek» şartile 
diyor. Bu ibareyi zayıf görüyorum. Yenilemek 
arzusundadır amma, karşı taraf, mucir suiniyet 
sahibidir, yenilemek istemiyor. O halde müste-
cirin arzusu hilâfına olarak mukavele yenilene-
memiştir. 

Bu noktalar hakkında izahat verilmesini ve 
mümkün olan tadilâtın icrasını rica ederim. 
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ABDUREAHMAN NACt DEMlRAĞ (Si

vas) — Ali Rız arkadaşımın temas ettiği nokta
ya temas edeceğim. Burada deniyor ki, (İcar mu
kavelesinin bilcümle hükümlerine müstecirler ta
rafından riayet edilmek ve icar müddetinin hita
mından evvelki on gün zarfında mukaveleyi ye
nilemek şartile işbu kanunun meriyetten kalkma
sından üç ay sonraya kadar müstecirler aleyhine 
tahliye davası mesmu değildir). Bu demektir ki, 
icar mukavelesi müddetinin hitamından bir gün 
evvel dahi mukaveleyi yenilerse mesele yoktur. 
Halbuki müstecir kiralananı tahliye edeceğini 
haber vermelidir ki mucir de yeni bir müşteri 
bulsun. Burada bir zâf vardır. Kanun müstecirin 
hukukunu* siyanet ederken mucirin de hu
kuku zayi olmamalıdır. Esas olan, ihtikâra mâ
ni olmaktır. Onun için bu maddeye, (müddetin 
hitamından en az 15 gün evvel mukaveleyi 
yenilemek şartile) diye bir kayid koymak lâ
zımdır. Hiç olmazsa müstecir tahliyeden 15 
gün evvel kararmi versin ve mucir de yeni müş
teri bulsun ve mecur boş kalmamış olsun. 
MUVAKKAT En. M. M. GALÎB GÜLTEKlN 
(Konya) — Ali Rıza arkadaşımızın sorduğu, 30 
ncu maddenin ikinci fıkrasında bir takım ih
timaller nazarı dikkate alındığı halde bir kim
senin bu kanunun meriyete vazmdan sonra ken
disinin işgal ettiği evini kiraya vermek is
terse bunun kira bedeli ne olacaktır şıkkı 
açıktır sualine gelince; zaten maddede iki tür
lü ihtimalden bahsediliyor. Birisi kanunun 
meriyet tarihinde malûm olan diğeri de malûm 
olmıyan kiralar ki bu bir kararname ile tayin 
edilecektir. 

Sordukları da o meyandadır yani iki türlü 
kira vardır. Ya bu kanunun tatbiki esnasında 
malûmdur. Yahut kanunun, tatbikmdan sonra 
tayin edilecektir. Yine Ali Rıza Bey arkadaşı
mız 10 gün evvel müstecir mukaveleyi yeni
lemeği teklif etmek istediği halde mucirin bu
nu istememesi hali ne olacak buyurdular. Bunu 
istemesi lâzım, yoksa karşı tarafın bunu ka
bul edib etmemesi lâzım değildir. Fakat müs
tecir tecdidi istediği halde karşı tarafm tecdide 
yanaşmadığını ve bunu kabul etmediğini han
gi vasıta ile tayin edecek? dediler. Noterlikçe 
vesair vasıtalarla tebligat yaptırılabilir. 

Mukaveleyi yenilemeğe müstecir muvafakat 
etmezse şartı yerine getirmemiş demektir. Aksi 
takdirde mucir, müstecir aleyhine tahliye dava
sı açamaz. 

Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşımız, 
hiç olmazsa 15 gün evvel müracaat olunsun de
diler. Encümen bu müddeti 10 gün olarak ka
bul etti. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Sizin yazdığınıza göre 10 gvaı mevzu-
bahs değildir. Ayın birinde bitecek olan bir 
mukavelede 30 una kadar müracaat mümkün

dür. Çünkü son 10 gün zarfında diyorsunue. 
Kaldr ki 10 gün de çok azdır. 

MUVAKKAT En. M. M. GALÎB GÜLTE
KlN (Konya) — Efendim, biz bunu müstecire 
bir mükellefiyet olarak tahmil ediyoruz. Mu
cir kendi vaziyetinin tavazzuhunu istiyorsa 
25 gün evvel de bunu sorabilir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Oevab vermez. Mecburiyet yoktur ki. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE
KlN (Devamla) — Efendim, benim söylediğim 
yalnız müstecirin mükellefiyetine dairdir. Si
zin buyurduğunuz mucirin himayesi noktasm-
dandır. Biz bunu bir mükellefiyet olarak mü-

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Muciri burada cevab vermeğe icbar 
edecek elinde bir vasıtası var mı? 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE-
KİN (Konya) — Yok. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Yok. O halde manasız olur. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE
KlN (Devamla) — 10 gün zarfında buna cevab 
vermiş olması... (Anlaşılmadı sesleri, gürültü
ler). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Arzetmek istediğim, müstecir bunu 
tutacağını beyan etmeyib de son gün mecuru 
boş bırakıb çıkarsa mucir mağdur olur. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE-
KİN (Devamla) — İyi anlaşılmıyor. Şayet He
yeti Umumiye bu müddeti temdid etmek lü
zumunu görüyorsa encümen de muvafakat eder. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Sizin yazdığınızda 10 gün mühlet dahi 
yok. (Zarfında) deniliyor. Bu müddetin evve
linde ve sonunda da yapsa olur. 

MUVAKKAT En. M. M. ' GALİB GÜLTE
KlN (Devamla) — Başında değil, bitmesine on 
gün kala. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Bu ifadeden o mana çıkmaz. Öyle ol
sa aramızda beş günlük bir şey kalır. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE
KlN (Devamla) — Biz de kabul ediyoruz. On 
gün zarfında cevab verebilir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 
Abdurrahman Naci arkadaşımızın maksadları, 
anlaşıldığına göre, mukavelenin hitamından 15 
gün evvel mukavelenin yenilenmiş olması ga
yesini istihdaf ediyor. Bu suretle son dakika
ya kalmmamasmı temine matuftur. Zannedi
yorum ki bu teklif nazarı itibare alınabilir. 
Bendeniz encümen namına arzetmiyorum. Şah
sî kanaatim olarak söylüyorum, doğru olur 
ve adalet itibarile vaziyeti tevzin bakımından 
muvafıkı hakkaniyet olur. Meçlisi Âli takdir 
eder. 
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REÎS — Başka söz isteyen yoktur, takriri 

okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim veçhile kanunun 30 ncu 
maddesine «icar müddetinin hitamından 15 
gün evvel» kaydinin ilâvesini rica ederim. 

Sivas mebusu 
Abdurrahman Naci Demirağ 

REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibare alanlar... Almayanlar... 
Nazarı itibare almdı. 

Kabul edilen takrire göre encümen ibareyi 
tashih etsin. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) —Asgarî 15 gün 
evvel, kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen ilâveyi yapsın öyle ver
sin, diğer maddeye geçiyoruz. 

Madde 31 — Hükümet , dahilde lüzum gör
düğü maddelerin azamî fiatlarmı, maliyete 
zammedilebilecek azamî kâr nisbetlerini ve bu 
maddelerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını 
tesbit ve tayin edebilir. 

Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahud kâr 
nisbetleri fevkinde veya cins, nevi veya vasıf
lara muhalif olarak bir malın satılması veya sa
tışa arzolunması yasaktır. 

Keza, sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkinde bir 
malın satılması veya satışa arzı da yasaktır. 

Toptan, yarı toptan ve perakende ticarette, 
tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmî şahıslar 
arasında yapılan alım ve satım muamelelerinde 
satılan mal için satıcı tarafından fatura veril
mesi ve faturaların muayyen bir müddet zar
fında satan ve satın alan tarafından muhafaza 
edilmesi mecburî kılınabileceği gibi, tacir sı
fatını haiz müşterinin ticaret için faturasız mal 
satm alması menedilebilir. 

100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 
müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

Keza, tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmî 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım muame
lelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı sa
tıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika taleb eylediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

Gerek bu maddenin ve gerek bu kanunun 
diğer maddelerinin tatbikatında salahiyetli me
murlara, lüzumlu görülen her nevi malûmatın 
verilmesi ve ticarî defterlerle her nevi vesika
ların gösterilmesi mecburidir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 32 — Muhik sebeb olmaksızın bir 
malm fazla fiatla satılması veya satışa arzedil-
mesi yasaktır. 

Keza, fazla fiatla satmak kasdile mevcud ma
lın satışa arzedilmemesi veya satışından imtina 
olunması veya saklanması veya her hangi bir 
suretle kaçırılması veya muvazaa yolile elden 
çıkarılması veya piyasada darlık yahud fiatlar-
da yükseklik tevlid edebilecek dereceed mah-
dud eilerde toplanması, her hangi bir maddenin 
ticarî teamül haricinde muhtelif ellerden geçi
rilmesi suretile fiatının yükseltilmesini istihdaf 
veya intaç eden zincirleme muameleleri, ticarî 
teamüle aykırı olarak diğer bir malm da satm 
alınmasını mecburî kılmak suretile satışta bu
lunulması veya malm satışa bu şartla arzedilme-
si, bir malı fazla fia,tla satmağa matuf sair fiil 
ve hareketlerde bulunulması ve fiatları yükselt
mek kasdile propaganda yapılıması yasaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — « Veya muvazaa 
yolile » yazılmıştır, « yolı ile » olacaktır. Ka
nunda imlâ hatası bulunmasm. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bir mahzur 
yoktur, düzelsin. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Bu 
32 ve bundan evvelki 31 nci maddelere bir çok 
yasaklar konulmuştur. Daha asağıki maddelerde 
bu yasakları yapmayanlara bir çok cezalar ve 
hattâ ağır cezalar verileceği yazılıdır. Bendeniz 
asıl mühim meseleyi burada görüyorum. Bu ya
saklan yapmayanlar bunu bir daha yapmamala
rını temin için mahkemeye gönderilecektir. 
Bunları mahkemeye kim gönderecek? Kim za
rar görüyorsa, o değil mi? Meselâ burada di
yor ki, « 100 kuruştan fazla mal alanlar ister
se satıcı fatura vermeğe mecburdur». Bu fatura 
vermek mecburiyeti kanunun aslında da mev-
cuddur. Encümende konuşuldu, ben de işittim, 
bundan matlub olduğu kadar fayda temin edi
lememiştir. Daha bir çok yasaklar var. Meselâ 
şu malı isteyeceğim, yoktur diyecek. Yok oldu
ğuna dair vesika ver diyeceğim. Vesika vermi-
yecek veya verecek. Vermezse, bana vesika ver
medi diye, verdi ise bana fazla fiata mal sattı 
diye mahkemeye gideceğim. Bir misal söyleye
yim. Ankaraya 3 - 5 saatlik yerden bir köylü 
geliyor - burada bulunanlar da ayni vaziyette
dir ya, köylüler daha ziyade nazarı dikkati çe
ker - Bir mal istedi. Evvelce onun 90 -100 kuru
şa satıldığını biliyordu. Şimdi 150 kuruş dediler. 
kendisine lâzımdı, aldı, aldatıldığını tesbit için 
fatura istedi. Tüccar verecek veya vermiyecek. 
Verdiğini kabul edelim. Adam oradan çıkacak, 
50 kuruş zararı için arzuhalcıya 100 kuruş v.e-
rib arzuhal yazdıracak. Müddeiumumiye gide
cek. Yerini bulacak veya bulamıyacak. Haydi 
buldu diyelim. Oradan mahkemeye gidecek, kay
diye verecek, ondan sonra kendisine bir gün ta
yin edecekler, filân gün gel senin işine baka
cağız diyecekler. Gidib gelecek, kaç günde bu iş 
intaç edilecek ve kendisine ne yapılacaktır? 
100 kuruşluk bir şeyi 150 kuruşa aldığından do-
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îayı bu para kendisine iade mi edilecektir? Ha
yır. Bunu bilen adam 50 kuruşun kendisinin 
cebine girmiyeceği gibi üstelik de belki 400 - 500 
kuruş, masraf edib, kalkıbta mahkemeye gide
cek midir? Ekseriya gitmiyorlar. Bu yasakla
rın yapılmaması için yapmamakla mükellef 
olanları, yapmamaya sevk edecek, mecbur ede
cek, yalnız zarar görenlerin ve. alıcıların mah
kemeye gitmesini temin etmiyecektir. Nitekim 
şimdiye kadar temin etmedi, bundan sonra da 
temin etmiyecektir. Halbuki meselâ belediyeler 
ekmek için bir narh koyuyor, ekmek 12 kuruş
ken bana 14 kuruşa verdi diye müşterinin şikâ
yetine lüzum kalmadan belediye memurları ta
kib ediyorlar ve böyle bir şey görülürse zabıt 
tutup kendisine ceza verdirmek için delâlet edi
yorlar. Binaenaleyh alıcıların dava etmeleri 
hakkı evleviyetle mevcuddur. Fakat yalnız ona 
istinad etmiştir. Bunları yaptırmamak için ay
rıca Hükümet de memurları vasıtasile takib 
ederek, onları da mahkemeye sevk etmelidirler. 
Binaenaleyh maddenin altına şunu ilâve etme
lidir: «Yukarıdaki maddelerdeki yasaklar, mu
rakabe memurları tarafından da takib ve tah
kik ile mahkemeye sevkedilir». Bu olursa bu 
yasakları yapmamak için daha ziyade dikkate 
«evkedilmiş olur. Kanaatim budur. 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKlN 
(Konya) — Efendim, arkadaşımızın söyledikleri 
iki noktada hulâsa edilebilir: 31 ve 32 nci mad
delerde bir takım yasaklardan bahsediliyor. Son
ra da; bu yasaklarla ne kastediliyor? Yasak ol
duğu söylenen fiil işlendiği zaman bu adam gi
decek, şu fiil işlendi diye muhakeme açacak, şöy
le yapack, böyle yapacak, belki de eline bir şey 
geçmiyeceği için bundan vazgeçecektir. Bir de be
lediye kontrol memurları ekmeği 13 kuruş ye
rine 14 kuruşa satanları takib ediyor ve bu su
retle bu işin önüne geçilmiş oluyor; buna benzer 
bir şekil konulmasını da teklif ediyorlar. 

Arkadaşımızın söyledikleri kanunun madde
leri başka başkadır. 31 nci madde azamî fiat ve 
kârı tesbit ediyor, fakat 32 nci madde böyle 
değildir. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — 32 nci 
maddede tesbit edilenden daha yükseğine satarsa 
ona ceza tayin ediyor. 

GALÎB GÜLTEKÎN ( Devamla ) — 32 nci 
maddede böyle bir şey yoktur. Zaten bütün mem
leketteki eşyanm fiatmı tesbite maddeten imkân 
yoktur. Onun için 31 nci maddede fiatlar ve kâr 
nisbetleri tesbit edilmiştir. 32 nci maddede ise 
muhik sebeb olmaksızın bir malın fazla fiatla sa
tılması veya satışa arzına dair hüküm konul
muştur. Hükümet lâzım gelen tedbirleri alırken 
halka da bir takım vazifeler tahmil etmiştir. Son
ra mutlaka bu yasak file maruz kalanın bunu 
kendisi takib edeceği manası çıkmaz. Bunlar 
umumî hükümlere tâbidir. Bir suçtur, yasak olan 

1940 C : 1 
suçlar nasıl takib edilirse bunlar da ayni kanal
la takib edilecektir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Mad
dede böyle bir şey yoktur. 

GALlB GÜLTEKÎN ( Devamla ) — Umumî 
hükümlere tâbidir. Suç olan şeyleri, umumî hü
kümler dairesinde, kimler takib ederlerse bunla
rı da onlar yapacaktır. 

REÎS — Başka mütalea yoktur. Bu hususta
ki takriri okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı 32 nci madde

nin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif 
| ederim: 

«Yukarıdaki maddelerdeki yasaklar, mura
kabe memurları tarafından da takib ve tah
kikle mahkemeye sevkedilir.» 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen 30 ncu maddeyi tekrar 
okutuyorum: 

Madde 30 — Bu kanunun tatbikte bulundu
ğu müddet zarfmda şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin kira 
bedelleri bu kanunun tatbik mevkiine konma
sına tekaddüm eden sene zarfındaki son icar 
mukavelenamesile muayyen olan kira bedelle
rinden hiç bir suretle fazla olamıyacağı gibi 
mukavele şartlarında da kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. 

Kiraları icar mukavelenamesile muayyen ol
mayan veya kanunun tatbik mevkiine girme
sinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan veya 
müstecir tarafından tahliye edildikten sonra 
kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan gay
rimenkullerin kira bedellerinin ne suretle tes-

| bit olunacağını Hükümet bir kararname ile 
tayin eder. 

îcar mukavelelerinin bilcümle hükümlerine 
müstecirler tarafından riayet, edilmek ve icar 
müddetinin hitamından on beş gün evvel mu
kaveleyi yenilemek şartile işbu kanunun me
riyetten kalkmasından üç ay sonraya kadar 
müstecirler aleyhine tahliye davası mesmu de
ğildir. Ancak mal sahibi gayrimenkulu bizzat 
mesken olarak kullanmak mecburiyetinde ka
lırsa icar mukavelesinin hitanımda tahliye ta
lebinde bulunabilir. 

Kaloriferli binalarda kömür fiatmdaki ta-
havvüllerin kira bedellerine inikas nisbeti icabı 
hale göre bir kararname ile tayin olunur. 

Bu madde hükümlerinin tatbik olunacağı 
I yerleri Hükümet tayin ve ilân eder. Bu yer-
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lerde 24ÖÖ numaralı kanunun bu maddeye ı 
muhalif hükümleri tatbik olunmaz. 

BEÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33 — Hükümet, halk ve millî müda
faa ihtiyacından madud olan her türlü eşyanın 
konulması için muktazi mahfuz mahalleri ve 
depoları bu kanunun tatbik mevkiine kondu
ğu seneye tekaddüm eden senedeki icar be
delleri ve icar bedelleri teayyün etmemiş bir 
yer ise gayrisafi irad mikdannca tayin edile
cek bir kira mukabilinde işgal ve istimal ey-
liyebilir. 

Bu gayrimenkuller icar veya işgal için tah
liye ettirildikleri takdirde şagillerin bundan 
mütevellid masrafları Hükümetçe tediye olunur. 

BEÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36 — Hükümet her türlü hususî na- I 
kil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tahdid 
veya menedebileceği gibi azamî nakil ücretlerini 
de tayin eder ve bu vasıtaların malzemelerini ve 
mutad ücretlerini vererek Devletçe lüzum görü
len yerlerde ve hizmetlerde çalıştırabilir; lü
zum ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu vasıtaları 
değer pahasmı vererek satın alabilir. 

Hükümet, halkın ve millî müdafaanın ihti
yaçlarını karşılamak maksadile, lüzumunda, ec
nebilere aid deniz nakil vasıtalarını da bu mad
de hükümleri dairesinde, rızalariİe çalıştırabilir. 

HARİCÎYE E. BEÎSÎ ALÎ MUZAFFER GÖ-
KEB (Konya) — Sayın arkadaşlar, maddenin 
ikinci fıkrası hakkında maruzatta bulunmak is
tiyorum. îkinci fıkrada kastedilen şey, ahvali 
fevkalâdenin devam ettiği müddetçe Hüküme
tin icabında ecnebi gemiler kiralıyarak kendisi
nin lüzum gördüğü mahallerde, dilerse bir türk 
limanından bir türk limanına, dilerse bir türk 
limanından bir ecnebi limana eşya veya yolcu 
sevkedebilmesini teminat altına almaktır. Mad
de bu şekilde tanzim edildikten sonra, kendile-
rile mütalealarmı sormak suretile istişare etti
ğim bazı arkadaşlar bu tarzı tahririn maksadı 
temine kâfi olmadığını ve Hükümetin filiyat 
itibarile bu maddeyi tatbik ederken bazı müş
külât karşısında kalacağını ifade ettiler. Söyle
dikleri şudur: bizim bir ana kanunumuz vardır. 
O ana kanunumuz en büyük iftihar ve şeref ka
nunumuzdur. Bu mahfuzdur ve bu gün onun 
tadili dahi mevzubahs değildir. Kanunda böyle 
yazılırsa, Türkiyenin her hangi bir limanından 
diğer bir ecnebi limana sevkiyat yapılmasında, 
tatbik noktasından, Hükümet bir müşkülâtla 
karşılaşabilir, filiyatta bir suiitefehhüm olabi
lir. 

Henüz kanunun tatbikine geçilmeden evvel 
maddeyi böyle iki tarzda anlamak imkânı ol
duğu bir sırada husule gelen bu müşkülâtı ön
lemek için encümen arkadaşlarım maddenin | 

ı dördüncü satırında «rızalariİe» kelimesinden 
sonra (bir Türk limanı ile diğer bir Türk limanı 
arasında çalıştırabilir) şeklinde tadilde faide 
tasavvur etmezler mi? Eğer bunu lâğiv addedi
yorlarsa maddenin bu günkü tarzı tahririne göre, 
bizim bir Türk iskelesinden diğer bir Türk iske
lesine yapacağımız nakliyatta kanunen bir mâ
ni olmadığını, bu kürsüden tebarüz ettirmenin 
ve bunun zabta geçmesi lüzumunun faideli ola
cağı kanaatinde değil midirler? 

MUVAKKAT E. M. M. GALÎB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Efendim; 36 ncı madde malûmu 
âliniz iki fıkradır. îlk fıkrası «Hükümet her 
türlü hususî nakil vasıtalarının seferini tan
zim ...» dedikten sonra «malzelerini ve mutad 
ücretlerini vererek Devletçe lüzum görülen yer
lerde ve hizmetlerde çalıştırabilir» diyor, altın
daki fıkrada da «Ecnebilere aid deniz nakil va-

I sıtalarmı da bu madde hükümleri dairesinde ri-
I zaları ile çalıştırabilir» denilmektedir. Binaena

leyh burada çalışacak ecnebi gemisi bizim hizme
timizde çalışacaktır. Kendisi için ayrıca bir ti
caret kasdı ve hususî bir kazanç yapmak kasdi 
yoktur. O halde diğer vesait gibi, lüzum görül
düğü takdirde Hükümet istediği yerde kullana
bilir. Binaenaleyh böyle «iki liman» diye tasrihe 
lüzum yoktur. Madde vazıhtır. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Kendi rızaları ile kullanılacak bu gemiler kendi 
bayraklarile mi kullanılacak, yoksa Türk bayrağı 
ile mi? 

MUHTELİT E. M. M. GALÎB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Hükümetin bu gemilerden istifade 
şekli encümenimizce kabul edilmiştir. Binaena
leyh, bayrak meselesi, donatma meselesi, bilmem 
diğer kısımlar hakkında bir hüküm mevcud de
ğildir. Bu hususta Hükümetin ayrıca ne düşün
düğünü bilmiyorum. 

BAŞVEKİL Dr. EEFÎK SAYDAM (İstan
bul) — Kendi bayraklarile. 

İZZET ABUKAN (Eskişehir) — Şimdiye 
kadar hususî eşhasa aid şilebler bir limandan 
öteki limana nakliyat yapabilmek için deniz 
yolları kanununun 3 ncü maddesine göre ayni 
cins eşyayı alırlardı. Bu kanundan sonra her 
türlü eşyayı alabilirler mi? bunun izahını rica 

| ederim. 
BAŞVEKİL Dr. BEFÎK SAYDAM (istan

bul) — Bunun bu kanunla alâkası yoktur. Hü
kümet bunun üzerinde tedkikat yapmış, bu gibi 
çeşidli eşyayı nakletmek için denizyollarının 
hususî vapur isticar etmesi esasını kabul etmiş
tir. 

EDİB EBGÎN (Malatya) — Efendim; mad
denin metnine Türk bayrağı kelimesini, bu iki 
kelimeyi ilâve etmek lâzım mıdır, değil midir 
sualine bir cevab arzetmek istiyorum. Madde bu 

I şekilde çıktığı takdirde, Hükümet, ecnebilerden, 
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kiralamış olduğu gemilerin, ecnebi bayrakları 
ile bir limandan diğer bir limana nakliyat yap
mamalarını terviç etmiş olur. Çünkü Türk bay
rağını hangi gemiler çekebilir? Hükümetin ki
ralayacağı gemiler Türk bayrağı çekemez. 
Deniz ticaret kanunumuzun sicil ve bayrak fas
lı kâfi mikdarda sarahati haizdir. Bunun çe
kilmesini meneder. Deniz ticaret kanununun 
1459 ncu maddesi şöyle der; « her türk gemisi 
Türk bayrağı çeker, yalnız türk vatandaşları
nın malı olan gemi türk gemisidir. Yabancı, 
Türk gemisinin tamamına yahud payma sahib 
olamaz ». O halde gemi kimindir, ecnebinindir, 
çekeceği bayrak da ecnebi bayrağıdır. Bina
enaleyh, Türk bayraklarile kaydini koymak za-
iddir. 

MUVAKKAT En. REÎSt FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Efendim, Kemal Edib arkadaşımızın 
beyan ettiği gibi, Deniz ticaret kanunu bun
ların bizim bayrağımızı çekmelerine müsaade et
mez. Bunlar bu maddedeki salâhiyetlere göre 
kendi bayraklarile sefer edeceklerdir. Zaten 
bu fıkranın konmasmdaki hikmet budur. An
cak Muzaffer Göker arkadaşımızın, Hariciye 
encümeni namına söyledikleri mütalea, şahsım 
namına arzediyorum, yerindedir. Çünkü «Rıza-
larile çalıştırılabilir» cümlesinde, bizim maksa
dımız olan, bir Türk limanından diğer Türk 
limanına gitmesi gayesi mevcuddur. Bir hukuk 
müşaviri çıkar der ki, koca bir Hariciye encü
meninin zihnine bu mülâhaza gelmiştir, de-
mekki hariçteki her hangi bir kimsenin de zih
nine böyle bir mülâhaza gelebilir, rızasile Türk 
limanları arasında dahi çalıştırılabilir. Yarın bi
ri kalkıb da, mevcud mevzuata nazaran bu gemi 
Sinoba, İzmire gidemez gibi iddialara mahal bı
rakmamak için, Türk limanları arasında çalış
tırılabilir, fıkrasının, Türk limanları arasında 
dahi çalıştırılabilir, olarak yazılmasını faydalı 
buluyoruz. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
meri kanunlarımızda yabancı gemilerin ecnebi 
limanlarile Türk limanları arasında çalışmasına 
mâni hiç bir hüküm yoktur, ki bu maddeden 
Türk limanları arasında çalıştırılanîıyacağı ma
nası çıkarılsın. Zaten bu vaziyette ecnebi va
purları Türk limanlarına gelirse eşya ve yolcu 
bırakabilir ve alabilir, fakat iki Türk limanı 
arasında eşya, yolcu alamaz. Bu vaziyet kanun
larımızla müemmendir. Kabotaj hakkı da Türk 
limanları arasında yalnız Türk vapurlarının ça
lıştırılmasını âmirdir. Bu fıkraya bendeniz lüzum 
görmüyorum. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Sinob) — Efendim, bu maddenin 
bu kanuna konmasındaki maksad şudur : Türk 
limanlarına, bizim hasım olmadığımız bir veya-
hud bir kaç Devletin gemileri gelib iltica etmiş 
bulunabilir ve uzun zaman limanlarımızda kala
bilir. Bu gemilerden memleketin ihtiyaç gör

düğü zamanda istifade etmek zarureti olabilif. 
Bu vaziyette bu gemileri, rızalarını da alıb, ki-
ralayıb, memleketin, Devletin bazı hizmetlerinde 
serbestçe kullanmak hak ve sıfatını Hükümet 
elde etmek istiyor. Bittabi kabotaj kanununa 
göre bunlar kendi bayraklarile sefer yapacakla
rından dolayı bir tezad teşkil eder. Bunları kul
lanabilmek hakkını bu kanunla alıyoruz ve bi
rinci fıkrada diyoruz ki; Devlet malı olmayan 
Türk vapurlarını Hükümet istediği gibi sefer
lerini tanzim, tahdid veya meneder ve icabeder-
se bunları kira ile tutarak her türlü hizmetin
de kullanır. İkinci fıkrada da diyoruz ki; ke
za limanlarımızda bulunacak ecnebi gemilerini, 
kendi rızalarile, yukardaki etaslar dairesinde 
istediği gibi kullanabilir. Bu fevkalâde zama
na aid olan bu kanunla, bu hakkı tamamen ikti-
sab etmiş hem de kabotaj kanunu gibi ana ve 
esas bir kanunla tezad teşkil etmemiş oluruz. 
Ancak arkadaşın bir şüphesi var; acaba bir 
tefsire meydan verir mi? Hüküm tam ve sarih
tir. Hem salâhiyet veriliyor hem de kabotaj 
kanununun ana hükmü mahfuz bulunduruluyor. 
Fakat mademki şüphe vardır, bunun için bir de 
« Türk limanları arasında dahi » kaydinin bu
lunmasında Hükümetçe bir mahzur yoktur. Bi
zim maksadımız budur. Bunu Heyeti aliyeniz 
kâfi görmüyorsa bu da konsun. Fakat biz mad
deyi kâfi telâkki ediyoruz. 

Sonra eşya taşımağa gelince: Tabiî bunlar 
bizim malımız gibi olacaktır. Emrimizde bulu
nacak ve Türk vapuru gibi ne hizmet verirsek 
onu görecektir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Kısa kesmek için 
müsaadenizle buradan söyliyeyim. Ne Feri
dun Fikri arkadaşın, ne Muzaffer arkadaşın, 
ne de Vekil arkadaşın endişelerine mahal yok. 
Bu kanunu niçin yapıyoruz? Mevcud kanun, 
limanlarımız arasında yabancı bayrakların iş
lemesine mâni olduğu için. Bu maddeyi kabul 
etmek demek, Türk limanları arasında ecnebi 
bayrağını hâmil gemilerin dolaşacağını kabul 
etmek demektir. Madde gayet yerindedir, hiç 
bir ilâveye lüzum yoktur, Hükümet onları da
hilde ve hariçte istediği gibi kullanabilir. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE-
KİN (Konya) — Evvelce de söylediğim gibi 
yine de encümen namına arzediyorum. Mad
deye hiç bir ilâveye lüzum olmadığı kanaatin
deyiz. Çünkü maddenin yazılışından mesele 
vuzuhla anlaşılmaktadır. Esasen buyurdukları 
Kabotaj kanununun adı şudur: «Türkiye sahil
lerinde nakliyatı bahriye (Kabotaj) ve liman
ları ile kara suları dahilinde icrayi sanat ve 
ticaret». Ecnebi sancağını hâmil bir gemi bun
ları yapamıyacak. Halbuki burada ecnebi ge
misini biz hizmetimize alıb kullanacağız. Hü
kümet kullanıyor. Her hangi kabotaj meselesi 
mevzubahs olur mu? 
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REÎS — Başka mütalea var mı? 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
36 ncı maddenin ikinci fıkrasının dördüncü 

satırma rızalarile »kelimesinden itibaren «Türk 
limanları arasında dahi» fıkrasmm ilâvesini tek
lif ederim. 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar... Almryanlar... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 43 — Bu kanunun derpiş ettiği işlerin 
icab ettireceği tediyeler için Hükümet emrine 
Hazinece elli milyon liraya kadar bir sermaye 
temin olunur. Mütedavil sermaye ile sabit ser
maye ve teşkilât masrafı karşılıkları îcra Ve
killeri Heyeti kararile bu sermayeden tefrik 
edilir. 

REÎS —. Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44 — Vekaletlerce bu kanuna müste
niden yapılacak işlerin ve kurulacak müessese
lerin istilzam ettirdiği paralar îcra Vekilleri 
Heyeti kararile 43 ncü maddedeki sermayeden 
alâkalı vekâlet emrine verilir. Ancak müessese
ler haricindeki teşkilâtın ve Koordinasyon büro
sunun kadro ücretleri ve bilûmum idare mas
rafları için sarfedilecek mikdar senede bir mil
yon lirayı tecavüz edemez. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 47 — Bu sermaye hesabları ve evrakı 
müsbitesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat banka
sında temerküz ettirilir, veznedarlık işleri de 
bu banka tarafından yapılır. 

Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz olu
nan kararlara müsteniden yapılan her nevi te-
diyat ve tahsilat taallûk ettiği vekâlet için açı
lan hususî hesablarda gösterilir. Kadro ve ida
re masrafları ayrıca bir cedvelde irae olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Reyinize arzedi
yorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50 — Bu sermayeden sarfedilecek 
paralar, Muhasebei umumiye ve Arttırma, ek
siltme ve ihale kanunları hükümlerine ve Di
vanı muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

31 nci maddenin son iki fıkrası mucibince 
verilecek beyanname, yazı ve vesikalar damga 
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resminden ve sair rüsum ve vergilerden muaf
tır. 

REÎS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 53 — Bu kanunun 38 nci maddesi 
hükmüne riayet etmeyenlerden on liradan yüz 
liraya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrü
rü halinde yirmi liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile beraber üç günden bir aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Sekizinci maddenin birinci fıkrasile 24 ncü 
madde hükümlerine riayet etmeyenlerden 25 li
radan 250 liraya kadar ağır para cezası alınır. 
Tekerrürü halinde 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasile birlikte 7 günden bir aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

29 ncu maddeye muhalif hareket edenlere 
7 günden bir aya kadar hapis cezası hükmolu
nur. Ayrıca tesbit edilen idhal ve ihraç fiat-
larile satışm veya mubayaanın yapıldığı fiatlar 
arasındaki fark tutarının iki misli, para ce
zası olarak, tahsil edilir. Bu fiilin tekerrürü 
halinde cezalar tazif olunur. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 59 — 31 nci maddenin ikinci ve 

üçüncü fıkraları ile 32 nci ve 35 nci maddelerde 
yazılı ihtikâr ve istismar fiillerinden herhangi 
birini irtikâb edenler hakkında beş yüz liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezasile beraber 
iki seneden beş seneye kadar sürgün cezası hük
molunur. Ve suç mevzuu malın nevinden olan 
bütün malları da müsadere edilir. Ancak, müş
teri satıcıya bir para tediye etmiş ise bu para 
derhal kendisine iade olur. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarile 
32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesinden te-
vellüd eden veya edebilecek olan zarar, malın 
yahud temin edilen veya edilmesi kastolunan 
gayrimuhik menfaatin mikdar veya mahiyetine 
göre, hafif ise 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para ve yedi günden bir aya kadar hapis ce
zasile beraber 15 günden iki aya kadar dükkân, 
mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına hük
molunur. Bu fıkrada yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde işbu maddenin birinci fıkrasında yazılı 
cezalar verilir. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala
rile 32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesin
den tevellüd eden veya edebilecek olan zarar, 
malm yahud temin edilen veya edilmesi kas-
dolunan gayrimuhik menfaatin mikdar veya 
mahiyetine göre, pek hafif ise 25 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezasile beraber dük
kân, mağaza ve ticarethanenin 7 günden bir 
aya kadar kapatılmasına hükmolunur. Bu fık
rada yazılı fiillerin tekerrürü halinde, 50 li-
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Fadan ÖÖÖ liraya kadar ağır para ve 7 günden 
bir aya kadar hapis cezalarile beraber dükkân, 
mağaza ve ticarethanenin 15 günden iki aya 
kadar kapatılması cezası verilir. 

31 nci maddenin 4 ncü 5 nci, 6 ncı ve 7 
nci fıkralarında yazılı hükümlere riayet etme
yenler hakkında 25 liradan 250 liraya kadar 
ağır para cezasile beraber üç günden 15 güne 
kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
patılmasına hükmolunur. Bu fıkrada yazılı mu
halefet fiillerinin tekerrürü halinde, 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasile bera
ber 6 günden bir aya kadar dükkân, mağaza 
ve ticarethanenin kapatılması cezası verilir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı?. 
ABlDlN BÎNKAYA (Kastamonu) — Arka

daşlar, bilirsiniz ki kanun lafzile veya ruhile 
temas ettiği bütün meselelerde meridir. Bu 59 
ncu madde encümende müzakere edilirken « ne
vi » lafzı üzerinde belki bir saatten ziyade du
rulmuştur. Her arkadaş başka başka telâkki
lerde bulunmuş ve nihayet esbabı mucibede 
izahat verilmek suretile bu meselenin halledile
bileceği kararlaştırılarak ekseriyetle madde 
Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Bu maddedeki bu ibareyi aynen okuyorum : 
« . . .»ve suç mevzuu malın nevinden olan 

bütün malları da müsadere edilir » deniliyor. 
Şimdi burada, suç mevzuu malın nevinden olan 
tabiri, suç mevzuu malın nevinden olan sair ne
vi bütün malların da müsadere edilebileceğini 
gösteriyor. I&uıi bir mal kendi nevinde de ay-
n bir nevi teşkil ettiği gibi, ayni neviden de 
neviler olabilir. Yani nevi ile cins lâfızları bir 
çok şümullü mevzularda, kullanıldığı zaman bir 
çok şeylere temas edebilir. Onun için kanunda 
ifade edilmesi imkânı olan bir mevzuu, müm
kün olan bu meseleyi esbabı mucibede hallet
mek mahkemeleri yeni bazı tereddüdlîre ihti
laflara düşürmeye saik olabilir ve sonra esbabı 
mucibede deniliyor ki, hâkim bu nevi kelimesi
ni araştırsın. Halbuki bir mesele mahkemeye 
gelmezden evvel ilk tahkikat safhasında ne su
retle muhafaza altına alınacağını, hangi malla
rın elde edileceğini, bunları bilecek hâkim de
ğildir. Evvelâ bunları muhafaza altına alacak
lar, ilk tahkikatı yapacakların bilmesi lâzımge-
lir. Eğer bu ibare bu şekilde kalacak olursa; 
evvelki, eski bu maddede « malları müsadere 
edilir, tabiri üzerine mahkemeler ihtikâr 
mahsulü olan malları 3 kilo, 5 kilo 
olarak müsadere edilecek telâkki etmiştir; (mal
ları) tabiri bütün mallara da şamil olabiliyor
du, binaenaleyh, burada ifrat ve tefritten kur-
tulunamamıştı. Yalnız satılan maldan satıcıda 
mevcud olan mallar müsadere edilir şeklinde 
bir hüküm yapılmış olsaydı mahkemeli jr tered
düde düşmez ve bu suretle bir tadile lüzum 
görülmezdi. Çünkü hâdisenin şümulünden kur
tulalım derken ikinci bir şümule düşmiış oluyo

ruz, bendenizin kanaatimce maAâeâe, melinââ 
izahı mümkün olan bir meselenin esbabı muci
bede izah edilmesine lüzum olmasa gerektir. 
Çünkü esbabı mucibeyi her ferd okumaz ve son
ra esbabı mucibede gösterilen bir iki misal bin 
bir hâdise'.karşısında yine meseleleri tamamile 
halletmiş olmayacaktır. Bundan başka burada 
bir başka noksanlık görüyorum. « Suç mevzuu 
malın nevinden olan bütün mallar müsadere edi
lir. » Burada öyle bir şey hatıra gelir ki müşteri 
ile satıcı arasında akid tamam olmuş, mal müş
terinin evine veya dükkânına intikal etmiştir, 
binaenaleyh o mal müsadere edilmez de onun ne
vinden olan, satıcıda bulunan bütün mallar mü
sadere edilir. İbare bu manaya da müteham
mildir. Çünkü suç mevzuu malın nevinden olan 
bütün mallar müsadere edilir deniliyor. Suç 
mevzuu olan malın müsaderesine dair burada ka-
yid yoktur. Meseleyi bu iltibastan da kurtara
bilmek için bendeniz şöyle bir takrir vereceğim. 
Bu ibare yerine (suç mevzuu olan malla beraber 
bu maldan mütebaki ve mevcud kısmı da tama
men müsadere edilir.) 

Şimdi yine nevi lâfzının tekrar üzerinde du
rarak bir misal arzedeyim. Buğdayı esbabı mu
cibede misal olarak getirmişlerdir. Halbuki 
buğdayın yumuşak ve sert nevi olduğu gibi yi
ne bu yumuşak ve sert buğdayları köylerde çe-
pel tabir edilen ve ot tohumu ve saire gibi me-
vaddı ecnebiye ile karışık bulunan kısmına da 
nevi denilir ve yine bu da meselâ sert cinslerin
den ve nevilerinden olabilir. Köylü bunları 
üç ambarına birer suretle depo etmiş ve yalnız 
bunlardan yumuşak nevinden olarak satıyor ve 
ihtikâr yapıyor. Fakat yumuşak nevin bir de 
ucuz ve çepel kısmı vardır ki, bu da yumuşak 
buğdaydır. Halbuki bu nevileri nasıl ayıraca
ğız? Yumuşak sert... yine ayni neviden başka kı
sım var. Bütün encümendeki müzakerelerden 
şu anlaşılıyordu ki ,yalnız ihtikâr mevzuu olan 
mal ve o maldan mütebaki ve mevcud kısmı mü
sadere edilsin. Binaenaleyh böyle olduğuna gö
re (.... suç mevzuu malın nevinden olan....) diye 
bir de (Nevi) lafzını buraya getirmekte hiç bir 
faide mülâhaza edemiyorum. Bilâkis bu, tatbi
katta ihtilâtatı mucib olabilir. Onun için bir tak
rir veriyorum. Takdir Yüksek heyetinizindir. 

BEİS — Başka mütalea var mı? 
MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE-

KİN (Konya) — Abidin Bey arkadaşımız 59 
ncu maddedeki suç mevzuu malm nevinden 
olan bütün mallar kelimelerine temas ettiler. 
Malûmu âliniz evvelce malların müsadere edi-
lsceği umumî şekilde yazılmıştı. Encümenimiz
de uzun münakaşayı mucib olduğu için bu mef
humu ne çok geniş manada ve ne de çok dar 
manada tefsir etmemek için bir hudud altına 
almak istedik ve vazıı kanunun maksadını 
en iyi ifade edecek olan mevzuu malm nevin
den olan bütün mallarla ifade ettik. Yalnız 
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arkadaşımız bunda müşkülât olacağını söylü
yor ve kendilerinin teklifinde de o neviden 
mallar iki çeşid olabilir, dediler. Kendileri
nin teklifinde de bu variddir. Aşağıdaki «Da» 
kelimesi yukarıdaki fıkra "ila birlikte tatbik 
edilir, demektir. Bu «da» nm bununla alâkası 
yoktur. Arkadaşımızın teklif ettiği maldan 
arta kalan mal nevinin tesbiti güçtür. Arta 
kalan malm satılan maldan olub olmadığını 
tesbit te kolay değildir. Acaba bu mal o mal
dan mıdır diye hâkimin tereddüdü meselesine 
gelince : Hâkimler zaten her tereddüd ettik
leri hususta ehlivukufa müracaat etmezler mi? 
O halde, biz esas itibarile bunu münasib gör
dük. Bir kaç misal de verdik. Hâkim tered-

. düd ettiği noktada ehlivukuftan istifade eder. 
Binaenaleyh nevi kelimesinin kalmasını rica 
ediyorum. 

ABİDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Hâki
min tereddüd edeceğini mazbata muharriri de 
kabul buyurdular. Bu tereddüdün vazu kanun 
tarafından izalesi mümkün iken bu imkânı ni
çin kullanmryalım? Muhtelit encümenin azası 
bu mesele üzerinde bir saat kadar durmuşlar
dır. Maksad nevin teşmili ise yani o şeyden 
olan bütün şeylerin zaptedilmesi ise diyecek 
yok. 

Yine yeni içtihatlara yol açacağız, dava 
evrakları gidecek, gelecek, 6 ay veya 1 sene 
hâkimler meşgul olacak, sonra belki meydana 
kararlaştırılmış bir şey çıkacak, bir sürü na
kızlar olacak. Bendenizce bunun kaldırılma
sında hiç bir mahzur yoktur. Bilâkis fayda 
vardır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Muvakkat encümeninizde çalışan 
arkadaşlardan biri olan Abidin arkadaşımızın 
işaret buyurdukları veçhile Muvakkat encü
men, bu (nevi) kelimesi üzerinde uzun zaman 
durmuştur. Bidayette bendeniz de hâkimin te
reddüde uğrayacağını ileri sürenlerden biri 
idim. Fakat uzun uzadrya münakaşalardan 
sonra burada (nevi) kelimesinin lügat manası
nı değil, ıstılah manasını kasdettiğimizi tesbit 
ettik. Yüksek Heyetin malûmudur ki, hukuk 
dilinde, ilim yazılarında kullanılan kelimelerin 
iki türlü manası vardır : Biri ıstılah manası, 
öbürü lügat manası. Buradaki nevi kelimesi, 
hakikaten alelade muhaverelerde, yazılarda bir
birinden farklı ve ıttıratsız olarak kullanılan 
(nevi) manasına alınmamalıdır. Bu, o nevi de
ğildir. Tamamen mantıkta bir ıstılah olan nevi 
kelimesidir. Mantıktaki nevi kelimesinin ma
nası gayet müstakir ve muayyendir. Bunu Yük
sek Heyetinizin huzurunda açmağa lüzum yok
tur. Bunun üzerinde encümenimizde uzun boy
lu görüştük. Bu, «külliyatı hams» denilen beş 
mefhumdan biridir: Nevi, cins, hassa, araz... 

Böyle olunca hâkimlerimizin bu (nevi) ke
limesinde tereddüd etmelerine hiç mahal yok-
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tur. Onun için muhterem arkadaşımız, hâkim
lerimizin (nevi) kelimesine verecekleri mana 
hususunda endişe etmemelidirler, mutmain ola
bilirler. Maruzatım budur. 

MUVAKKAT E. M. M. GALİB GÜLTEKÎN 
(Konya) — Efendim, evvelce de arzettim, bu 
maksadın ifadesi için çok çalıştık. Bunun ifa
desi için bulduğumuz tabir budur. Bu tabirin 
tatbikatta müşkülât çıkaracağına kani değiliz. 
Bunda tereddüdü mucib olacak bir cihet de yok
tur. Bu itibarla aynen muhafazasını rica ede
rim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen 59 ncu maddede 
( ve suç mevzuu malın nevinden olan bütün 
malları da müsadere edilir.) ibaresi yerine; 
(.... ve suç mevzuu olan mal ile beraber bu mal
dan mütebaki ve mevcud kısmı da tamamen mü
sadere edilir.) ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kastamonu mebusu 
Abidin Binkaya 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursun. Almayanlar ... Nazarı dik
kate alınmıştır efendim. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Yanlışlık var 
efendim. Takririn tekrar reye konmasını taleb 
ederiz (Beş kişi ayağa kalktı). 

REİS — Tekrar reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen ayağa kalksın. Lütfen 
oturunuz efendim. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen ayağa kalksınlar. Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. 

MUVAKKAT E. M. M. GALİB GÜLTEKİN 
(Konya) — Efendim; 59 ncu maddenin ilk fık
rasının sonunda « iade olur » denmiştir. « Olur » 
tabiri, « olunur » olarak tashih edilecektir. 

REİS — İbareyi bu suretle tashih ediyoruz. 
Maddeyi encümene veriyoruz. 

Madde 66 — 56 ncı, 59 ncu ve 64 ncü mad
delerde yazılı suçlardan dolayı yapılacak olan 
son tahkikat mevkufen icra edilir. 

Şu kadar ki, 59 ncu maddenin 2 nci, 3 ncü 
ve 4 ncü fıkralarında yazılı hallerde, muhake
me esnasında hâkim, kefaletle tahliye kararı 
verebilir. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB GÜLTE
KİN (Konya) — (59 ncu maddenin 3 ncü ve 4 
ncü fıkralarında) olacaktır, (2 nci) kalkacak
tır. 

REİS — Buradaki (2 nci) kelimesi kaldırı
lıyor. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım; Millî korunma kanunu
nun bir senelik tatbikatı neticesinde gördüğü
müz bir takım boşlukları ve ilâvesi lâzımgelen 



î : 21 25-12-1940 C : 1 
bazı hususatı huzurunuza getirdik. Uzun uza-
dıya tedkik edildi; encümenlerden geçti; şim
di huzurunuzdadır. Bir seneden beri tatbik sa
hasında gördüğümüz noksanları, müşkülleri 
ve boşlukları doldurmağa çalıştık. Heyeti celi-
leniz takdir buyurursunuz ki son bir sene, en 
buhranlı bir sene olmuştur. Harbin devamı, 
mütemadiyen dünya iktisadî vaziyeti, her gün 
değişen şartlar, hatta bir hafta evvel verdi
ğimiz kararların, bir hafta sonra, âdeta «bir 
sene evvel verilmiş bir karara» bsnziyecek ka
dar tahavvüller göstermesi, bizi bir çok müş
küller karşısında bıraktı. Bittabi, kanun çer
çevesi dahilinde çalışan Hükümet bir çok müş
külâta uğradı, bir çok noksanlar gördü, bir 
çok ta tecrübeler edindi. Bunlardan aldığımız 
netayici huzurunuza getirdik ve tedkikmıza ar-
zettik. 

Müstakil grup namına kanun hakkında 
umumî mütalea dermeyan eden arkadaşım 
Fuad Sirmenin, notlarımı iyi alabildimse, söy
ledikleri şunlardır : Tatbikten mütevellid ne
ticeler, müsbet olmakla beraber, tam değil
dir. îdhalatta müşkülât olmuştur, halâ bu müş
külât mevcuddur. Halkın ihtiyaçları için kâfi 
stok lâzımdır. Fiat tesbit ve murakabe işi tam 
muvaffak olamamıştır. Mutahassıslardan isti
fade edilmeli. Tüccarı ne tahzir etmeli, ne de 
ihtikâra teşvik eder vaziyette serbest bırak
malı, murakabeyi tevsi etmeli, Koordinasyon 
kâfi itiyad haline gelmemiştir. 

Arkadaşlar, Millî korunma kanununun tat-
bikmdan mütevellid netayiç müsbet fakat ha
kikaten tam ve kâmil değildir. Olmadığının 
misali de bu gün huzurunuza getirdiğimiz bir 
takım yeni tadillerdir. Bir defa memlekette 
yepyeni bir uzuv olarak kurulan bu cihazın 
işlerken gösterdiği bir takım müşküller oldu. 
Alışmakta ferdler müşkülât çekti, alışmamak 
isteyenler buna karşı müşkülât gösterdi. Dev
let teşkilâtı, lâzım olduğu kadar mücehhez 
olmadığı için müşkülâta uğradı. 0 teşkilâtı 
vücude getirmek için çalıştık ve neticede bir 
takım tadilâtla huzurunuza bunu getirdik. 

İdhalâtta müşkülât olmuştur. Bunu tavziha 
ihtiyaç görmem. Hakikaten müşkülât olmuş
tur. Çünkü bu nihayet alelade, mevziî bir 
buhran değildir, yahud diğer bir âlemin buh
ranı değildir. Bu, hemen çok yakinimizde, ce
reyan eden bir buhran olması dolayısile, ha
kikaten idhalâtta müşkülât olmuştur. 

Halkın ihtiyaçları için stok meselesi : 
Eğer elde stok mevcud değilse, dahilde stok 
olmamasmdandır. Hakikaten halkm ihtiyacı 
için ve hatta ordunun ihtiyacını temine kâfi 
gelebilmek için bazan müşkülâta uğradığımız 
zamanlar oldu. Bu stokları yapamadık. Fa
kat yapabilmek için sizden lâzımgeldiği kadar 
salâhiyet ve maddî yardım rica ettik ve şim
di bunu veriyorsunuz. 

Fiat tesbiti ve murakabesi : Doğrudan doğ
ruya Devlet teşkilâtına munzam bir iş ola
rak kabul edildi. îlk teşkilât bu tarzda idi. 
Vazifedar olan insanlara verildi. Anlaşıldı ki 
bu tarzda yürüyerek fiat murakabesi yapmak 
imkânı yoktur. Binaenaleyh fiat murakabesini 
başlı başına bir cihaz haline getirmek lâzımdır. 
Bunu yaptıktan sonra fiat murakabesinin daha 
iyi olacağı kanaatine vâsıl olduk. Onun için 
bu günkü teşkilâtla bu şekle doğru yürüyeceğiz. 
Evvelce de ilk olarak millî korunma kanunu ka
bul edilirken sayın arkadaşımız Rana Tarhanın 
sordukları suale vermiş olduğum cevapta demiş
tim, ki; murakabe kanununun tatbikatında mu
tahassıslardan haddi azamide istifade etmek bi
zim esasen şiarımızdır. Mutahassıstan istifade 
edelim derken bittabi muhtelif şubelere teallûk 
eden mutahassısları kastediyoruz. Bunlardan 
ayrı ayrı istifade etmek için gerek Devlet dai
releri gerek şahsan kendim elimden geldiği ka
dar çalışıyoruz. Bundan emin olabilirler. 

Tüccara müşkülât göstererek bunları bulun
dukları ticaret âleminden çekmek veya onları 
serbest bırakarak büyük bir ihtikâra meydan 
vermek istemiyoruz. Nitekim bir çok aldığımız 
kararlar da Heyeti Celilenin malûmudur. 

Biz tüccarı, millet hayatında lâzım bir un
sur telâkki ediyoruz. Bu unsurun kendi nor
mal yaşamasını kendisi eğer takdir eder ve te
min ederse, Devletten ve Hükümetten kendisi
ne yardım gelir. Hem kendisi, hem Türk vatan
daşı müstefid olur. Fakat tüccar bunu böyle te
lâkki etmezse, tamamen içimizden çıkması lâ
zım gelen bir unsur olduğuna kanaat getirerek 
ona göre hareket etmek kararındayız (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Koordinasyon meselesi : Arkadaşlarım, Hü
kümetiniz yanınızdadır ve Koordinasyona uy
gundur. Arkadaşım Fuad Sirmen, bu mesele
nin kâfi bir itiyad haline gelmediğini beyan bu
yurdular. Bu hal Vekillerle Başvekil arasında 
değildir. Belki Devlet daireleri arasında ola
bilir. Malûmu âliniz, dairelerin biri kendi hu
dudu salâhiyetleri dahilinde çalışan bir takım 
müesseselerdir. Bunların müşterek çalışması 
esastır. Bunda bir takım noksanlar görülürse, 
elimize geçtikçe tamamlamağa çalışıyoruz. Ümid 
ederim ki, bu muvakkat kanunun meriyetten 
kalkacağı güzel zamanlar geldiği vakit, Devlet 
daireleri de birbirleri ile çalışmağı öğrenmiş ve 
buna alışmış olacaklardır (Alkışlar). 

MÜSTAKIL GRUP REÎSÎ ALÎ RANA TAR-
HAN (İstanbul) — Arkadaşım Fuad Sirmen 
Grup namına söylediği için Başvekilin lütuf bu
yurdukları izahat üzerine arada bir fark olma
dığını ifade için kürsüye geldim. Maksadımız, 
millî korunma kanununun tatbikma memlekette 
gösterilen tabii alâkayı Meclis kürsüsünde ak
settirmekti. 

Muhterem Başvekilimiz söz alarak bu izahatı 
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vermelerile maksadımız tamamile yerine gelmiş 
oluyor. Kendi sözlerile Fuad Sirmen arkadaşı
mın grup namına kasdettiği mana arasında hiç 
bir fark olmadığını arzederim. 

BEİS — 59 ncu maddenin, nazarı dikkate 
alman takrire göre aldığı son şekli okutuyo
rum. 

Madde 59 — Fıkra 1 
31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarile 

32 nci ve 35 nci maddelerde yazılı ihtikâr ve 
istismar fiillerinden her hangi birini irtikâb 
edenler hakkında 500 liradan 5 bin liraya ka
dar ağır para cezasile beraber iki seneden beş 
seneye kadar sürgün cezası hükmolunur ve suç 
mevzuu olan mal ile beraber bu maldan müte
baki ve mevcud kısmı da tamamen müsadere 
edilir. Ancak, müşteri satıcrya bir para tediye 
etmiş ise bu para derhal kendisine iade olunur. 

MUVAKKAT En. REİSİ FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Metin tamamen okunmadı. Aşağı
daki fıkralar da okunsun. (Onlar evvelce okun
du, reye sesleri). 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... 

MUVAKKAT En. REİSİ FEFİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Efendim, maddenin alt kısmı var, 
diğer fıkralar var, onlar da dahil mi? (Malûm, 
okundu, reye sesleri). 

REİS — Evet, dahil. Maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; madde
de ufak bir kelime yanlışlığı vardır. Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmeden evvel bu 
ibare tashihinin yapılmasını rica ediyorum. 
33 ncü maddenin dördüncü satırında «kanunu
nun» kelimesi vardır, bu ya «Millî korunma ka

nununun» olması lâzımdır veyahud «kanunun» 
diye tashih edilmesi icabeder. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim; madde okunurken zaten kanunun di
ye okundu. Tashihe lüzum yoktur. 

REİS — Encümen muvafakat ediyor mu? 
MUVAKKAT E. M. M. GALİB GÜLTEKİN 

(Konya) — Muvafakat ediyoruz. 
REİS — İbare tashihinden ibarettir. 

(Madde 3 tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka

bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 
Evvelki açık reylerin neticesini arzediyo

rum. 
İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer mu

harrik ve müteharrik levazımının Türkiyeye id-
halleri mühletinin temdidi hakkındaki kanuna, 
kabul etmek suretile (308) zat rey vermiştir. 
binaenaleyh kanun (308) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış 
olan ticarî mübadelelere mütedair hususî Anlaş
maya bağlı (B. I) listesinde isim tashihi yapıl
masına dair kanuna, kabul etmek suretile (304) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (304) rey
le kabul olunmuştur. 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olan ticaret, kontenjan 
ve tediye anlaşmalarile merbutları hükümleri
nin 31 ilkkânun 1940 tarihine kadar temdidi 
hakkındaki kanuna, kabul etmek suretile (304) 
rey verilmiştir. Binaenaleyh kanun (304) reyle 
kabul olunmuştur. 

Korunma kanununa rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Verilen reylerin neticesini arzediyorum; 
Millî Korunma kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanuna, kabul etmek 
suretile (268) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (268) reyle kabul olunmuştur. 

Başka işimiz yoktur. Cuma günü saat on 
beşte toplanmak üzere inikada nihayet veri
yorum. 

Kapanma saati : 19,5 

—••- »^»« 

DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 50 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

Sayıfa 

14 

Yanlış Doğru 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kayseri 
Ömer Taşçıoğlu 

Sayıfa Yanlış Doğru 

14 Mardin 
Dr. R. Levent 

Mardin 
R. Erten 
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îsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer maharrik ve müteharrik levazımının Türkiyeye 

idhalleri mühletinin temdidi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi : 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Kdrahisar 
Ali Çetinkaya 
izzet Akosmon 
Mebruce Gönenç 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad^Uras 
îsmaii» Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Ekrem E^gun 
Fevzi Dâldâl 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr.-Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım rözalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Kâran 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

v Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 116 
Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

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

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galür Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad- Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yükaruç 
Hilmi Ergeneli 

Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. î. Tali Öngören 
Gl. Kiazım Scvüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

İzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 

. Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Araklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevlik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem* Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Cpşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 

İ : 21 2542 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhariettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü \Akm 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 
Dr. Hüseyin Ülkü 

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

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebespy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Recek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Ö^pazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
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Vasıf Çmay 

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

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyf i Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcpğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr., Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan -Tokgöz 
Ali Canib - Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

. Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 

Ruşeni- Barkın 
Süleyman. Necmi Selmeü 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arakoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekeliöğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim. Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztetkin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin -Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen ! 
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Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

25-12-1940 C : 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Eazi Soyer 

Afyon Karahisar 
Berç Türker (Hasta) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. A.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh, Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (Ma
zur) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (Hasta) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 

Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 

İçel 
Fcrid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 

Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

Fuad Gökbudak (Mazur) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

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

Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş (Hasta) 

Manisa 
Asım Tümer 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (Hasta) 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete (Mazur) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
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Necmettin Sadak 
Tekirdağ 

Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

1 : âl â5-lâ-l&4Ö C : 1 
Trabzon I Tunceli 

Daniş Eyiboğlu (Mazur) Haydar Rüştü öktem 
Hamdi Ülkümen JJrfa 
Mitat Aydın Sami îşbay 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

»&« 

Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış olan ticarî mübadelelere mütedair Hususî anlaşmaya 
bağlı (B 1) listesinde isim tashihi yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin KurpI 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed. Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 304 

Kabul edenler : 304 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

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

Lûtfi Gören 
Burdur 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

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

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
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Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dundu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan•• Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf »Kansu 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gri. Cemal Mersinli 

İ : 21 2542 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarlıan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abiclin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

-1940 C : 1 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Recek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
GL Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
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Şefik özdemir 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Alış 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Afyon Karakisar 
Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak (î. Â.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mâzhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Töpçoğlu (Ma
zur) 

Balıkesir 
Fahrettin Tirrtoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya' örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 

î •: 21 25-] 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 

Bursa I 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın I 
M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı J 

Diyarbakır I 
Rüştü Bekit (Hasta) 

Edirne 
Osman Şahinbaş | 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç | 
(Hasta) 
Fuad Agralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
iskender Artun 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ | 

Gazianteb I 
Dr. Abdurrahman Melek 

1-1940 C : 1 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel <M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mamud Esad Bözkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 

Münib Boya 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

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

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 

Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad Gökbudak (Ma
zur) 
Gl Ali Fuad1 Cebesoy 
(V.) 

Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

[Beye iştirak etmeyenler] 
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Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 

Manisa 
Asım Tümer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran (Mezun) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

î : 21 25-12 
Or. Gri. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dlemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

-1940 C : 1 
Seyhan 

Hilmi Uran 
İbrahim Mete (Mazur) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (M* 
zur) 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü ö-ktem 
Sami Brkman 

TJrfa 
Sami îşbay 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Zya özençi 

>>0<( 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağıstos 1939 tarihinde imzalanmış olan Ticaret, kontenjan ve 
Tediye Anlasmalarile merbutları hükümlerinin 31 ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi hakkın

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 

Reye iş 
Aza adedi : 429 

tirak edenler : 304 
Kabul edenler : 304 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : 5 

[Kabul edenler] 
Ekrem Ergun 
Eşref D emir el 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 

Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ül gen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa -
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. »Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
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Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. I. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâttığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

t :21 
Er§urum 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

25-12-1940 G : 1 
A.hmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P:za Türel 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
İlecek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
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Muğla 
^üsmi Kitabeı 

Sadullah Güney 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Bâsim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad. Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

î : 21 25-12-
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selme?] 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Ressam Şevket Dağ 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneeday] 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 

1940 C : 1 
Gl. A. öztekin Erdem-

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münıb Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

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

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker (Hasta) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 

Ankara 
Aka Gündük 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C] 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Nazmi Topcoglu (Mazur) 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 

M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (Hasta) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (M.) 
içel 

Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Sinsi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
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Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 

Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

t : 21 25-12 
Kırklareli 

VŞevket ödül 
Kocaeli 

Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak (Mazur) 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 

Manisa 
Asım Tümer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran (M.) 

1940 C : 1 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Zülıtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete (Mazur) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (Mazur) 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Sami İşbay 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna verilen reylerin 
neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
268 
268 

0 
0 

156 
5 

[Kabul edenler] 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Arif Ba? 
Belkis B 
Ekrem ] 
Eşref D 
Fevzi D« 
Muarame 
Mümtaz 

rtm 
aykan 
3rgun 
smirel 
üdal 
;r Eriş 
ökmen 

-

Rifat 4raz 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

— 189 — 



î : 21 25-12-1940 C : 1 
;r Şener 
./Ktepe 
Balıkesir 

-îacim Çarıklı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran • 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Talât Onay 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

HaUkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

Ömer Taşeıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türei 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
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Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaş^r özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
îrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Jİengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

1 : 21 25-12 
Rize 

Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Seimen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Sür d 
Ali Rıza Eesen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 

-1940 Ö : 1 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztetkin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Şerif Bilgen 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Nazmi Topcoğlu 
(Mazur) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 

Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (Hasta). 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel. (Mazur) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 
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Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(Mezun) 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 

Dr.'Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(Hasta) 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (Mezun) 

Konya 
.Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad Gökbudak (Ma
zur) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 

İÖ4Ö ö : 1 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan «. 
Memed Erten 
Ziya Kayran (Mezun) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. tzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete (Mazur) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (Ma
zur) 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Sami Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

)>9<i 
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S. Sayısı: 50 
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/529) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - XII -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5518 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 11 - XI I -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

18 - I - 1940 tarih ve 3780 sayılı Millî korunma kanununun tadilini mucib sebebler 

Bir buçuk seneye yakın bir zamandanberi devam eden ve gittikçe genişleyen harbin bu ihti
lâflar içinde ve dışında kalan, memleketlerin iktisadî hayatlarını müteessir etmemesine imkân yok
tur. 

Hali hazırdaki çok karışık vaziyet ve şerait karşısında, istisnasız, her Hükümet yurdunu Millî 
Müdafaa ve Iktısad bakımından takviye için fevkalâde tedbirler ittihazına mecbur olmuş, harb eko
nomisini yurda tatbik zaruretinde kalmıştır. Bu zaruretler neticesidir ki, Büyük Millet Meclisi kabul 
buyurduğu 18 - I - 1940 tarih ve 3780 sayılı Millî korunma kanunu ile Hükümete bazı vazife ve sa
lâhiyetler vermiştir. 

Takriben on ay evvel tatbik mevkiine konan Millî korunma kanununun bazı maddelerinin şimdiye 
kadar elde edilen neticelere göre tadil veya tevsii lâzım gelmektedir. Muhtelif vekâletlerin bu husus
taki teklifleri alâkalı maddelerine konmuştur. 

Diğer taraftan memleketin zarurî ihtiyaçlarının zamanında, en iyi şekilde ve mümkün olan en ucuz 
fiatla temini için Hükümet, bu işlerle yakından meşgul olmak, lâzımgelen tedabiri vaktinde ve müsta-
celen ittihaz eylemek ve bu mevzuu bir kül halinde nazarı dikkate alarak bir elden idare etmek ni
yetindedir. Bu, bu gün için, bir zaruret halini almıştır. 

Yukarıdaki esaslar dairesinde, 3780 sayılı Millî korunma kanununu tadil veya ilâveye lüzum 
gösteren maddeleri aşağıda izah olunmuştur. 

5 nci madde 

Millî korunma kanununun beşinci maddesile teşkiline müsaade olunan Başvekâlete bağlı Ko
ordinasyon bürosu maddenin eski şeklinde Millî korunma kanunu hükümlerinin tatfc'^atma müteal
lik işleri görmekle muvazzaftır. 

Halbuki gerek Millî Korunma kanunu hükümleri ve gerek bu kanuna tevfikan İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz edilen kararlar alâkalı vekâletler tarafından tatbik ve infaz olunmaktadır. Esa
sen bu hususta kanunun 6 ncı maddesinde de hüküm vardır. Binnetice kanunun beşinci maddesi 
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24 - I I - 1940 tarih ve 12898 sayılı kararname ile teşkil olunan Koordinasyon bürosunun iştigal ey
leyebileceği ve eylemekte olduğu işleri muhtevi şekle konmuştur . 

6 neı madde 

Bir az yukarıda, bilmünasebe temas edildiği veçhile Hükümet , memleketin zarurî ihtiyaçla rile 
daha yakından alakadar olmak, bunları en ucuz fiatlarla teinin etmek ve bunun için de zamanında 
lâzımgelen tedbirleri derakab almak zaruret indedir . Bir elden idare edilecek olan bu çok mühim ve 
geniş iş için halen mevcud teşkilâttan azamî surette; istifade edileceğine şüphe yoktur. İ t t ihaz olu
nacak karar lar ın süratle, görüş ve infaz birliği ile tatbiki için icabederse mevzula alâkalı daire 
ve müesseseleri kısmen veya tamamen, daimî veya muvakkat olarak bütçe ve teşkilâtına mütedair 
merî hükümler baki kalmak şartilc, bu işlerin tevdi edileceği vekâlet emrine verilmesi derpiş edil
mekle beraber esasen kâfi derecede mahmul ve meşgul bulunan mevcud teşkilât ve müesseselerin kifa
yet etmediği anlaşıldığı takdirde, vaziyetin ieablarma, göre Devlet teşkilâtında yeni memuriyet I CM.- ih
dası da lâzımgeleccktir. 

Alâkadar vekâlet veya vekâletler merkez teşkilât ında yeniden ihdas olunabilecek olan bu kadro
lar tatbik mevkiine konmakla beraber derakab Büyük Millet Meclisine arzedilecek ve karşılıkları 
kanunun 43 ncü maddesinde mezkûr sermayeden tediye olunacaktır. 

Halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını temin için sınaî ve ticarî bilcümle muameleleri ifa edebilecek 
hükmî şahsiyeti haiz müesseselere ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin edilmektedir. Mevcud müesseselerimiz 
bu işleri görmeğe kâfi gelmediği takdirde İcra Vekilleri Heyet karari le yeniden müessese kurulması 
düşünülmektedir . 

î cabmda kendilerine kanunun 43 ncü maddesinde mezkûr pa radan lüzumu nisbetindc sermaye 
tefrik ve tahsis olunabilecek bu müesseselerle Koordinasyon bürosunun ve vekâletlerin merkez teşki
lâtı haricinde ihdas edilebilecek vazifelerin kadrolar ı ic ra Vekilleri Heyetinin ka ra r ve tasdikma ikti
ran ettirilecektir. 

iç inde yaşadığımız fevkalâde haller muvacehesinde millî korunma kanununa istinaden ittihaz 
olunacak karar lar ın en küçüğünden en büyüğüne kadar alâkadarlar taraf ından ihtimamla ve süratle 
tatbik edileceğinden emin bulunmakla beraber bu hususta ihmali görülenlerin derakab tecziyesin
den de geri kalınmıyacaktır . Ancak, memleketin bu kadar hayatî bir işinde faydalı olacak eleman
lar ı kıdem ve ücret bakımlarından fazla kuyuda tâbi olmadan istihdam edebilmek ve esaslı işlerin
den almıb bu gibi teşkilâtta kullanılanları kıdem ve tekaüdiye noktasından endişede bırakmamak 
maksadile bazı hükümler konulmasına lüzum ve zarure t hâsıl olmuştur. Memleketin bu kadar mühim 
ve hayat î bir mevzuu üzerinde çalışacak olanlardan ihmali görülenlerin derakab tecziye edilebil
melerine mukabil fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görülenlerin de, Başvekilin tasvibi ile 3656 ve 
3659 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak, taltif olunmaları derpiş edilmektedir. Bu maddenle, 
fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görülenlerin taltifi movzubalıs olduğu için, bunlara istihkakı olan 
dereceye aid mesken tazminatının ayrıca verileceğini tasrihe mahal görülmemiştir. 

11 nci madde 

Bu maddede Hükümete, sanayi ve maadin müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini normal 
maliyetine yüzde muayyen bir kâr ilâve ederek sat ın alma salâhiyeti verilmekte, fakat mubayaa olu
nan bu maddelerin satış tevzi, sevk ve saire işlerde iştigal edib edemiyeceği tasrih edilmemektedir. 
Madde, Hükümet in bu işleri yapmağa da salahiyetli olduğunu tasrih için tadil edilmektedir. 

14 ncü madde 

K a n u n u n 13 ncü maddesinde, Hükümete , halkın ve Millî müdafaanın ihtiyacı olan 
maddeleri stok etmek salâhiyeti verilmektedir. Stokların tesisi için normal şekilde yapılacak mu
bayaalar kifayet etmeyebilir. Bu takdirde Hükümet in bu maddelere! el koyma salâhiyetini kullan-
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mâsı iâzımgelecektir. Halbuki, kanunun 14 ncü maddesine göre el koyma ve değer bedeli mukabi
linde mubayaa salâhiyeti mevzubahs maddelerin muayyen ellerde toplanarak halk ve Millî mü
dafaa ihtiyaçlarını tazyika düşürmesi haline inhisar eylemekte idi. Memleketin zarurî ihtiyaçlarına 
derakab cevab verebilmek için zamanında stok yapmak ve bu maksadla da icabında, muayyen 
ellerde toplansın veya toplanmasın, lüzum görülen maddelere el koymak ve değer bedelini ödeyerek 
satın almak lâzımgelirse Hükümetin bu hususta kâfi salâhiyetle mücehhez bulunması ve bu mad
delerin satışı ile de iştigal eyleyebilmesi muvafık görülmektedir. • " 

16 ncı madde 

Dış piyasalardan memnuiyeti mucib şekil ve mikdarda taleb edilmekte olan maden kömürü 
yerine yurdumuzda mebzulen mevcud bulunan «Linyit» istihlâkinin dahilde tezyidi ve binnetice bu 
maddenin istihsalinin arttırılması icabeylemektedir. Esasen istihsalin her sahada ve mümkün olduğu 
kadar arttırılması harb ekonomisinin en mühim prensiblerinden biridir. Ancak, taharri ruhsat
namesi alıpta henüz imtiyaz kararnamesi istihsal edemeyenlerin Maadin nizamnamesinin 26 ncı 
maddsine göre linyit ocaklarından ihraç edecekleri mikdar pek mahdud bulunmaktadır. Linyit 
istihsaline lâzımgelen hızı vermek için Maadin nizamnamesinin 26 ncı maddesinde yazılı tahdidin bu 
fevkalâde zamanlar içinde kaldırılması memleket menfaatlerine uygun görülmektedir. 

19 ncu madde 

Dünyanın geçirmekte .olduğu bu buhranlı zamanlarda, icabında yurdu müdafaa için, mikdarı 
mühim yekûna baliğ olan müstahsil kollar vatan hizmetine çağırılmıştır. 

İstihsal sahasından alman bu kolların yokluğunu hissettirmemek, gerek halkın ve gerek millî mü
dafaanın ihtiyaçlarını zamanında yetitşirmek lâzımdır. Bunun için de yurd müdafaasına çağırılma-
mış olanların daha fazla çalışmaları, icab ederse tatil günlerini dahi işlerinin başında geçirmeleri, 
istihsal sahasında her vatandasdan azamî randıman alınması zaruridir. İşçinin haftada bir gün tatil 
hakkı mahfuz tutulmakla beraber kanunun 19 ncu maddesi yukarıda sayılan zaruretlere göre tadil 
edilmektedir. 

21 nci madde 

Bu madde ile Hükümete, halkın ve millî müdafaanın katî ihtiyacı olan zarurî maddelerin istih
lâk mikdarmı lüzumu halinde tayin ve tahdid etmek salâhiyeti verilmişti. Fakat Hükümetin istihlâ
kinde katî bir zaruret bulunmayan maddelerin sarfını mene salahiyetli olub olmadığı-tasrih edilme
mişti. 21 nci madde Hükümeti, icabında, yurd için daha zarurî maddelerin istihsal veya idhal için, 
istihlâkinde katî zaruret olmayan maddelerin sarfını mene salahiyetli kılacak şekilde tadil olun
maktadır. 

26 ncı madde 

Bu madde hükümlerine göre Hükümet, halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını temin ve ihracatını 
tanzim veya müstahsili himaye maksadile memleket mahsullerini mubayaa ve ayni maksadlar veya id
hal âtı tanzim için de hariçten mal idhal etmeğe salahiyetlidir. Fakat maddede Hükümetin, mubayaa 
veya idhal olunan malların satış, sevk ve sair işlerile meşgul olub olamayacağı hakkında bir sarahat 
yoktu. 26 ncı madde Hükümetin bu işlerle de uğraşmağa salahiyetli olduğunu tasrih etmek için tadil 
olunmaktadır. 

30 ncu madde 

Bütün mühim merkezlerde, Millî korunma kanununun 30 ncu maddesinin tatbik mevkiine konma
sına rağmen, gayrimenkul kiraları bilvasıta arttırılmıştır. Filhakika, mukavele şartlarına tamamen ri-
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ayet eyleyen, fakat kiranın arttırılmasına muvafakat etmeyen müstecirler aleyhine mülk sahibİeri tah
liye kararı alabilmektedirler. Diğer taraftan kanunda hilâfına bir hüküm olmadığı için mucirler kirayı 
değil fakat kiranın tetümmatmı (su parası, apartıman kapıcısı ücreti, teshin ücreti, konturat masrafı 
ve saire) diledikleri gibi arttırmakta kendilerini serbest görmektedirler. Bu şerait altında şimdiye 
kadar 30 ncu maddenin tatbikatından kanunun arzu ettiği neticeler alınamamıştır. 

30 neu maddenin yeni şeklinin bu suiistimallere nihayet vereceği ümid edilmektedir. 

31 nci madde 

31 nci maddenin birinci fıkrası, Hükümetin lüzum göreceği maddeler için azamî fiatlardan baş
ka maliyete zammedilebilecek azamî kâr nisbetleri dahi tesbit edebileceği yolunda bir hüküm ilâvesi 
suretile tanzim edilmiştir. 

Muayyen maddeler veya ticaret şubeleri için, maliyet fiatma zammedilebilecek azamî kâr yüz
delerinin tesbiti, netice itibarile fiat tesbitinin diğer bir şeklinden başka bir şey değildir. Bu ba
kımdan yapılan ilâve, hakikatte merî metin ahkâmında mündemiçtir. Nitekim, bu madde hü
kümlerine müsteniden bir takım kâr yüzdeleri tesbiti suretile tatbikat da yapılmış bulunmaktadır. 

Bununla beraber, keyfiyetin tasrihan ifadesi fa ideden hali görülmemiştir. 
Birinci fıkra ile verilen salâhiyete müsteniden tesbit edilen fiat veya kâr haddi fevkinde veya ta

yin edilen evsafa muhalif olarak satışların yasak olduğu yolunda bir hükmü ihtiva eyleyen ikinci 
fıkranın ilâvesi sebebi «satışa arz» filini bilhassa tebarüz ettirmek ve ayni zamanda üçüncü fıkra ile 
tenazur temin eylemekten ibarettir. Bu münasebetle tasrihan ifade edilmiş olsun ki, bu fıkranın ilâ
vesi, bir salâhiyet hükmüne müsteniden alman kararlara muhalefet filini . cezalandırabilmek için 
mezkûr salâhiyet hükmünü takiben mutlaka bir yasak vazı zaruretini tazammun etmez. Böyle bir 
noktadan hareket edilmiş değildir. Nitekim kanunun bu yolda bir çok hükümleri mevcud olduğu 
halde bunlara dokunulmamıştır. 

Yukarıda temas edildiği veçhile, işbu ikinci fıkraya (Satışa arz) ibaresi ilâve edilmiştir. Bun
dan maksad suçun tekevvünü için mutlaka satış akdinin tamam olmasına lüzum bulunmadığını gös
termektir. Yani kanunun suç addettiği fiatı taleb etmek kâfidir. 

Diğer taraftan, (arz) kelimesi, borçlar ve ticaret kanunlarındaki geniş mânasile kullanılmıştır. 
Yani kanunun menettiği fiatın mutlaka müşteriden taleb edilmiş olmasına da mahal bulunmayıb 
dükkânların camakânlarmda veya dahilinde mallar üstüne konan etiketler, asılan listeler, kataloglar, 
gazeteler ve sair suretlerle halkın ittılâına vazedilmiş olması malın bu fiatla satışa arzedilmesi de
mektir. Binaenaleyh, fiat murakabesi ile muvazzaf memurlar, bir malın üzerindeki etikette yazılı 
fiatm muhik bir fiat olmadığını gördükleri takdirde, cürmü meşhud yapılmasına veya tam bir sa
tış akdi icrasına mahal kalmadan, zabıt tutarak işi kazaî makamlarara tevdi edebileceklerdir. 

Kötü niyetli kimselerin, etikette, listede, katalogda yazılı fiatlar üzerinden icabında tenzilât yap
mağı düşündükleri yolunda müdafaada bulunmaları ihtimali varid olub bu müdafaa makbul addedil
diği takdirde yine metinde bir açık kapı bırakılmış olur. 

Bundan dolayı bu nokta üzerinde de durulmuş, fakat, (arz) kelimesi kâfi derecede vazıh ve 
şümullü olduğu için, yukarıda temas edilen şekillerden her hangi birisile taleb veya halkın ıttılaı
na vazedilen fiatın satıcının mesuliyetine esas teşkil ettiğini ve bu fiattan pazarlık gibi suretlerle 
tenzilât yapılması düşünüldüğü yolundaki iddiaların makbul olmadığını ayrıca metinde tasrihe 
mahal görülmemiştir. 

Üçüncü fıkra ile, Millî korunma kanunundan başka meri kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkinde bir malın satılması veya satışa arzı menolunmaktadır. 

Bu hükmün ilâvesine şu sebeble lüzum görülmüştür : 
Fiat tesbitleri yalnız millî korunma kanununa müsteniden yapılmamaktadır. Meselâ inhisar mad

deleri için salâhiyettar idarece tesbit olunan fitlar bulunduğu gibi belediyeler de havayici zaruriye-
den olan maddeler için fiatlar tesbit etmektedirler. 

Bu yolda tesbit edilen fiatlere riayetsizlikler ise, halen Millî korunma kanunu haricinde ta-
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kibata tâbi tutulmaktadır. Halbuki, içinde yaşadığımız fevkalâde ahvale nazaran Millî korunma 
kanununa müsteniden tesbit olunan fiatlere riayetsizlik ile sair kanunlara tevfikan tesbit edilen
lere riayetsizlik fiilleri arasında bir tefrika mahal olmadığı gibi, bilâkis, bunları ayni ceza teh
didi altında birleştirmek makul ve hatta, bu günkü fevkalâde ahval ve şartların istidadı derpiş 
edilince zarurî olur. 

Tahlil edilen işbu üçüncü fıkrada görülen (satışa arz) ibaresi ikinci fıkra münasebetile verilen 
izahatla aydınlatılmış bulunmaktadır. ; •„.*?•^ •*.», 

Dördüncü fıkra, meri metne nazaran, (tacir sıfatını haiz müşterinin ticaret için faturasız mal 
satın almasının menedilebileceği) yolunda yeni bir hüküm ihtiva etmektedir. Bu ilâveden mak-
sad şudur: 

Yapılan kontrol esnesaında çok defa görülmüştür ki, elindeki mal için fatura ibraz etmeyen 
ve daha doğrusu faturasız olarak aldığı malı satan tacirler (taleb eylediği halde fatura alama
dığı) gibi mazeretler beyanile suçlu vaziyetini bertaraf etmek imkânını bulmaktadırlar. Filha
kika, bir malı satın alan tacirin mükellefiyeti, sadece, bu mala aid faturayı (muhafaza etmek) 
ten ibarettir. Buna nazaran, ancak alınmış olan bir faturanın muhafazası bahis mevzuu olub, fa
tura almak gibi bir mecburiyet mevcud değildir. 

Bu noksanı telâfi edebilmek için, (fatura vermek) gibi (fatura almak) hususunun da mec
burî kılınması iptidaen hatıra gelebilirse de, bu yola müracaat edilmemiştir. Zira (fatura vermek), 
bir kimsenin doğrudan doğruya iradesine teallûk eden bir fiil olduğu halde, (fatura almak), yal
nız talibin değil ayni zamanda diğer bir şahsın da iradesi ile alâkadardır. Bir kimseye ifasına 
muktedir olamıyacağı bir mecburiyetin tahmili ise, tabiatile, kabul edilemez. Binaenaleyh, fatu
rasız mal almağı menetmek müreccah görülmüştür. 

Bu yolda yapılan ilâvede, faturasız mal almak suçu (ticaret için mal almak) suretinde ifade 
edilmiştir. Bundan maksad, tacirin zatî ihtiyaçları için herkes gibi mubayaa ettiği mallar için 
fatura almak mecburiyetinde bulunmadığını göstermektir. 

Beşinci fıkra eskisinin ayni olub, altıncı fıkra yeniden ilâve edilmiştir. Bu fıkra ile, satıştan 
imtina ve mal saklamak gibi fiillerin meydana çıkarılması hususunda, idarenin resen icra ettiği 
kontrola bazı yeni imkânlar temini istihdaf edilmiştir. 

Meri 31 nci maddenin ikinci fıkrasında, bazı malûmatın Hükümetçe istenebileceği yolunda mev
cud hüküm «bu maksadla» atfı ile birinci fıkraya bağlanmakta idi. Bu atıftan, Hükümetçe taleb 
edilebilecek malûmatın tahdid edildiği gibi bir mana çıkmakta olub böyle bir tahdidin kanun vazı-
mca maksud bulunmadığı ve keyfiyetin bir tahrir tarzı neticesi olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika, 
Hükümet yalnız lüzumlu maddelerin fiat, cins ve nevilerini tespit için değil, ayni zamanda, kanunun 
sair hükümlerini tatbika medar olacak malûmatı da istemek zaruretinde bulunmaktadır. Meselâ, Hü
kümet, bir tacirden veya muayyen bir ticaret zümresinden, fiat tesbiti maksadının haricinde olarak, 
satılan malların mikdar ve cinsleri ve bunların kimlere satıldığı veya gümrüklere gelib de çekil
memiş olan malların mikdarı gibi malûmatı istemek ihtiyacını her zaman duyabilir. Bu sebeble, 
meri ikinci fıkranın başındaki « bu maksadla » kaydi kaldırılmış ve kanunun diğer maddeleri 
tatbikatında lüzumlu görülecek malûmatın verilmesi ve vesaikin gösterilmesi mecburiyeti de ilâve 
edilmek suretile mezkûr fıkra teklif edilen 31 nci maddenin sonuna alınmıştır. 

Fıkra bu suretle tadil edilince, müstakil bir madde haline konmasını icabettiren bir mahiyet ik-
tisab eylemiş ise de, madde numaralarının değiştirilmemesi esası takib olunduğundan bu fıkranın 
maddenin sonuna almmasile iktifa edilmiştir. 

32 nci madde 

32 nci maddenin tadiline görülen lüzum bilhassa, fiat yükselmesine müteallik olan hükümleri 
dolayısiledir. Bu suretle bir tadil teklif olunacağına nazaran, tatbikatta azçok tereddüdü mucib 

olan sair hükümlerinin de aynı zamanda gözden geçirilmesi faideli mülâhaza edilmiştir. 
Bu maddede tadad olunan fiillerin başında, (Eşya fiatlarının muhik bir sebeb olmaksızın yük-
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seltilmcsi) fili bulunmaktadır . Fevkalâde zamanlarda iht ikârın en mühim tezahürü olan bu suyun 
unsur la r ı hakkında ta tb ikat ta bazı tereddüdler hâsıl olmuştur. Şöyle ki, (F i a t l a rm yükseltilmesi) 
tabiri , mahkemelere, gerek metnin ve gerek tatbikatın bir takım zaruretleri al t ında olarak bu suyun 
tekemmülü için piyasa Hatlarının, veya diğer bir ifade ile, piyasadaki i'iat seviyesinin umumiyetle 
yükselmesini mucib surette işlenmesi lâzımgcldiği kanaatini ilham etmiştir. 

Halbuki , bu hüküm ile fevkalâde ahvalin temin ettiği müsaid zeminden bilistifade gayrimuhik 
kâr la r temin etmek için yüksek fiatla mal satanları cezalandırmak maksııd idi. Binaenaleyh, mak-
sad daha vazih bir şekilde ifade edilerek, böyle mühim bir suç üzerinde tatbikatı tereddüdden kur tar 
mak lüzumlu görülmüştür . 

Teklif olunan muaddel metinde suç şu suretle tarif edilmiştir : 
(Muhik sebeb olmaksızın bir malın fazla fiatla satılITUIST veya satışa arzedilmesi yasaktır.) 
B u suretle ifade edilmek istenmiştir k i ; suçun tekevvünü için piyasa f ia t la rmda müessir olmak 

gibi bir unsurun vücuduna mahal ve lüzum yoktur . Münferiden bir kimsenin, muhik bir sebeb 
yokken, bir malı fazla fiatla satması kâfidir ve fevkalâde zamanlarda kesretle şahid olduğumuz suç 
da budur . K a n u n u n ağır cezalara lâyik gördüğü ve normal zamanlarda tekerrür eden bu fiiller, 
belki, ilk tesirini bir vatandaş üzerinde gösterir ise de, neticesi İtibarile, ammenin selâmeti aleyhine 
müteveccih vahim fiillerdir. 

i şbu maddede geçen (Satışa arz) tabir inden maksad ve şümulü o l ne i madde münasebetiie izah 
edilmiş olduğundan, burada ayrıca bu nokta üzerinde, durulmağa, mahal görülmemiş ve ayni mülâha
zaların burada da tamamen, varid olduğunun kaydi ile iktifa edilmiştir. 

32 nci maddenin sair hükümlerine gelince, bunlarda yapılması teklif edilen tadilât , müşterek 
vasıfları itibarile üç gurup teşkil etmektedir. Bunlar sırasile aşağıda ar /edi lmişt i r : 

I - Tahr i r tarz ında bazı değişiklikler yapılarak vuzuh teminini istihdaf eden tadi lât : 
a) (Fazla fiata satmak kasdile) yolunda men metinde mevctıd suç kasdı, bu maddede tadad 

edilen diğer suçlara da, şamil olduğu halde1, bu cihet metnin tanzimi şekline; nazaran anlaşılmamakta 
idi. Bu sebeble bahsi geçen ibare ikinci fıkranın başına, alınmış ve bu ibaredeki kasd müteakiben 
sayılan suçların hangilerine şamil ise; (veya) eelatı ile1 ittisal temin edilmiştir. 

Bu tadil yalnız bir ş.ekil noktasından hareketle yapılmış değildir. Meselâ, tatbikatta, (Mevcudu 
kalmadığı beyanile malı satmamak) yolunda vaki memnu fiilin ikaı esbabına nazaran bazen suç 
teşkil etmediği, ezcümle, bir tacirin, aldığı şeyin bedelini öelememek ile1 maruf bir kimseyi 
ber ta raf etmek için malı bi t t iğini söylemek zaruretinde! kaldığı vakielir. Binaenaleyh, bu 
suçlarda fazla fiata satmak, muhik olandan fazla kâr elde; etmek kaseli hâkim okluğuna göre, bu 
noktaya vuzuh verilnıenk istenim işi ir. 

(Fazla fiata satmak kaseli) nm suç unsurları tcisbit evlilirkenı, adalelin fevellisini tavika sebeb 
olanı ı;.aeağına kaniiz. Şöyle» ki bu kasd pek çok a.hvalele, fiilin bizzat bünye»sinele! müneiemiçfir. 

Meselâ muayyeni bir malı bulunmadığını beyan edv\\ bir tacirin dükkân ve elc'imsunda bit tal ıarr i 
bu malın mevcudiyeti gürülelüğü ve bu halin vie'danı talinin edeni muhik ve makûl bir se'bebe müs-
tenid bulunmadığı anlaşıldığında, işbu. satıştan imtina fiilinin mücerred muhik bir sebebe müstenid 
olmayışı fazla kâr kaselinin vücudunu ifade (»eler. Ke»za bir dükkân veya mağazanın mutael e)larak 
kullanılmayan tavan arasımla mal saklanmış oJeluğu veya, bir tacirin bir müelde1te»nbe»ri muayyen bir 
mal satışı yapmamakta olmasına rağmen evinde! e) malı biriktirmiş okluğu görülünce;, fazla kâr kaseli o 
derece barizdir ki bu kaselin m ey elana konması için uzun müeldet taharriye; mahal kalmaz. Bu tahar
r in in en kolay yolu, bahsi ge;e;en fiilleri icra için muhik ve makûl bir se;be;b mevcuel eılub eılmadığma 
bakmaktır. Bu gibi hareke'tlerin makûl bir sebeble; izah edilememesi bunlarda fazla kazanç kasdınm 
mevcudiyetini meydana koymaktadır . 

b) Zincirleme ticaret muamelesinin neden ibaret olduğu hususunda t a tb ika t t a te reddüde düşül
düğünden, bu fiilin unsur lar ın ı mümkün okluğu kadar vazıh bir şe'kilele» gös!ernu»ğe çalışılmıştır. 

Bu maksadla merî H2 nci maddedeki (Bir malı müstehlike arze»fme!zde»n evve;l muhtelif t icaret 
erbabı arasında yapılan zincirleme muamelesi) tarzındaki ibare, (her hangi bir maddenin ticarî tea-
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mül haricinde muhtelif ellerden geçirilmesi suretile fiatımn yükseltilmesini istihdaf veya intaç eden 
zincirleme muameleleri) tarzında yeniden tahrir edilmiştir. 

Burada en mühim unsur, bir malın ticarî teamül haricinde muhtelif ellerden geçirilmesi unsurudur. 
Malûm olduğu üzere ticarette idhalâtçı, toptancı, yan toptancı, perakendeci gibi bir malın müstehlike 
intikalini temin eden muhtelif eller mevcud olub, baz ticaret şubelerinde bunların tamamı ve bazılarında 
ise bir kısmı m evcud bulunmaktadır. Meselâ bir kısım ticaret şubelerinde idlıalâtcıdan veya toptancıdan 
ibaret müteaddid ellerin tavassut etmesi müteamil olduğu halde, diğer bir kısmında da idhalâtçmm 
doğrudan doğruya müstehlike satış yapması suretile diğer mutavassıtların müdahalesine mahal kalma
makta ve her ticaret şubesinde kaç elin araya girdiği ve toptancının toptancıdan veya perakendeci
den, perakendecinin yine perakendeciden ilâh... mal almak suretile satış yapıb yapmadıkları mahallin
de ve o ticaret şubesinde malûm keyfiyetlerdendir. Hal böyle iken, meselâ bir toptancının, o ticaret şu
besinde cari teamüle muhalif olarak, perakendeciden mal alıb iddihar etmesi ve satması halinde, bu tacir 
kâr etmek için müracaat ettiği anormal usulden dolayı o mal fiatımn yükselmesine sebeb olur. Zira o 
malı teamül veçhile perakendeci satmış olsa, idi meselâ 100 kuruşa satacak idise, tekrar toptancıya veya 
müteamil olmayan diğer bir mutavassıt ele döndüğü ve bu el tarafından da buna yeni bir kâr zamme-
dildiği cihetle, müstehlik bu fiilden dolayı malı 100 kuruştan daha pahalıya almış olacaktır. 

Demek ki, bir malın müstehlike intikaline kadar normal surette geçtiği eller arasına fuzulî 
olarak giren mutavassıt zincirleme ticaret şekillerinden birisini irtikâb etmiş olur. Şurası da tavzihe 
değer ki, teamülün hilâfına olarak araya giren fuzulî mutavassıt, bu suretle aldığı mal üzerine 
mütevazi bir kâr yüzdesi zammetmiş olduğunu beyan etse dahi, suçun tekevvününe halel gelmez. 
Zira, mııtad olmaj^an bu zammın temamı müstehlik tarafından bilâsebeb ödenmiş olacaktır. Bu 
suretle, o mal fiatımn yükselmesini intaç eden fiiller işlenmektedir. Bundan başka fiatm yüksel
mesini istihdaf eden zincirleme muameleleri de mevcuddur. Bunlarda müteaddid tacirin araların
da birlik yapmaları veya muvazaa fikri hâkimdir. Meselâ, bir tacir, mağazasında bulunan malî tes
lim etmeden, ve hatta teslim etmek suretile, o malı ikinci bir tacire, ikinci tacir üçüncü bir tavire, 
ve üçüncü tacir ise yine birinci tacire satmış görünerek ve bunun için muktazi faturalar kesi
lerek zincir kapanır ve birinci tacir bu malı güya üçüncüden almış gibi yüksek fiatlı fatura 
ibraz etmek ve binaenaleyh sureta daha yükseğe satmak imkânını elde etmiş olur. Burada, çok 
defa, malın müteamil ellerden geçirilmiş olması suretile muamelenin madde hükmünden kurtarılma
sına çalışılması muhtemel ise de, bu muamele yine madde hükmünden kurtulamaz. Zira, bu tak
dirde, « ticarî teamül haricinde » tarifi yalnız araya giren ellerin o malı alıb satmalarının müteamil 
olmadığını değil, ayni zamanda anlaşma dolayısile 'muamelenin teamüle uygun olmayışını da ifade 
etmek suretile bu muameleyi önler. Bahsi geçen zincirin kapanmadığı da vakidir. Meselâ bir ta
cir bir malı müteamil olmayan diğer ellerden birisine satar ve bu muamele ikinci tacir için beklen
meyen bir nimet olduğu cihetle, kârın yalnız bir kısmı ile iktifa ederek diğer kısmını birinci tacire 
verir. Bu suretle, ekseriya, her iki el kanun muvacehesinde münferiden fi at arttırmak suçunu 
önlemeyi istihdaf ederler. 

Zincirleme ticaret muameleleri daha başka şekiller de alabilir. Fakat hepsini burada derpiş et
meye imkân bulunmadığından tahdidi olmamak üzere, ruhu hakkında fikir veren misallerle iktifa 
edilmiştir. 

I I - 32 nci maddenin ikinci fıkrasına' bazı yeni hükümler ilâvesine müteallik tadilât: 
«Diğer bir malın da satın alınmasını mecburî kılmak suretile satışta bulunulması veya malın bu 

şartla satışa arzedilmesi» yolunda bir fiil ihtiva eden bu ilâvenin maksadı sarih surette anlaşılmak
tadır. 

Açıkça bir malın fiatını arttıramıyanlar, bu mal ile beraber meselâ sürümü azalmış olan diğer bir 
malın da satın alınması şartım ileri sürmektedirlerki, bir çok memleketler gibi memleketimizde de te
sadüf edilen bu muamele 32 nci maddede yazılı diğer memnu fiiller envamdan biri olmakla oraya 
ilâve edilmiştir. 

I I I - 32 nci maddede bazı fıkraların kaldırılması suretile yapılan tadilât: 
a) «Bir.malm makbul bir sebebe müstenid olmıyarak gümrükten çekilmemesi», 32 nci maddede 
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mutlak surette bir suç teşkil ettiği halde, bu fiil, 28 nci maddede Hükümetin talebi hilâfına malın 
gümrükten çekilmemesi suretinde mütalea edilerek, 57 nci maddeye göre cezalandırılmıştır. Bir taraf
tan Hükümetin ihtarı üzerine suç mahiyeti alabilen ve diğer taraftan bizatihi suç addolunan bu fii
le müteallik iki maddenin vücudu tatbikatta tereddüdü mucib olacağından ve bu tereddüdün izalesi 
için iki maddeden biri hakkında tercihimiz ifade edilerek ona göre metnin tanzimi lâzım geldiğinden, 
28 nci maddenin ibkasına mukabil 32 nci maddedeki hükmün kaldırılması muvafıkı mütalea edil
miştir. 

28 nci madde halen tatbikat görmektedir. Gümrüklerde bulunan mallardan alakadarlarca çe
kilmesinde bazı mücbir sebebler dolayısile müşkülât bulunan mallar için Hükümetçe bu müşkülât 
izale edilerek malların çekilmesi temin edilmektedir. Binaenaleyh, gümrüklerde bulunan mallar
dan haberdar olmak ve bunları ihtiyaca göre gümrüklerden çektirmek hususlarında 28 nci madde 
ile Yüksek Meclisin verdiği salâhiyet kâfi ve ihtiyaca uygun olduğundan ayrıca 32 nci madde 
ile bir suç ihdasına bu bakımdan da lüzum kalmadığı tatbikat neticelerinden anlaşılmıştır. 

b) «Lüzumundan fazla mal satın alınması, bu malların iddihar edilmesi» fıkrası tayyedihniştir. 
Zira, diğer taraftan, ancak bazı kararlar alındıktan sonra ayni suçun tekevvün edebileceğini be
yan eden 25 nci madde mevcud bulunmakta olub, tatbikatı tereddüdten kurtarmak ve bazı haksız
lıklara mahal verilmemek için bu iki hükümden birisini tercih eylemek lâzımgelmiş ve 25 nci 
madde tercih edilmiştir. 

c) «Müstahsil yahud müstehlik aleyhine fiat birliği yapmak» fıkrası da keza kaldırılmıştır. Bu
na da 35 nci maddenin mevcudiyeti dolayısile lüzum görülmüştür. 

33 ncü madde 

Hükümete, lüzumu halinde, mahfuz mahalleri ve depoları işgal ve istimal etmek hakkını veren 
bu maddeye, katî bir zaruret karşısında gayrimenkuller tahliye ettirildiği takdirde alâkadarların 
bundan mütevellid masraflarının tediye edileceği hükmü ilâve olunmuştur. 

36 nci madde 

Hükümetin lüzumunda, her hangi bir sebeble yurdumuzda bulunmakta ve beklemekte olan ve ec
nebi bayrağı taşıyan deniz nakil vasıtalarından da istifade edebilmesi için kanunun 36 nci maddesine 
muktazi hüküm konmuştur. 

43 ncü madde 

Millî Korunma kanununun şümulüne, şimdiye kadar tatbikattan alman neticelere göre ve mem
leketin zarurî ihtiyaçlarının doğrudan doğruya Hükümetçe temini için tefrikimi lüzum görülecek ser
maye ve masrafların mikdarmm şimdiden tayinine imkân görülememesine binaen kanunun 43 ncü 
maddesile Hükümet emrine tahsis olunan sermayenin tezyidi icabeylemektedir. 

44 ncü madde 

Malî hükümler meyanmda, 44 ncü maddenin tadiline sebeb, yeniden ihdası melhuz teşkilâtın 
ne kadar masrafı mucib olacağını şimdiden kestirmek imkânsızlığıdır. Her zaman ve her yerde ol
duğu gibi Hükümetin gerek kadro ve gerek idare masraflarının tayininde israfa hiç bir zaman ma
hal vermiyeceği şübhesizdir. 

47 nci madde 

Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası kadro ve idare hesablarınm ayrı bir hesabda, muame
lâta müteallik tediyat ve tahsisatın da taallûk ettiği vekâlet için açılan hususî hesablarda göste
rilmesini âmirdir. Ancak bir işletmenin veya mütedavil sermaye tahsis olunan bir müessesenin sene so-
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nunda aldığı netice bütün masraflarının ve varidatın aynı blânçoda gösterilmesile müm
kün olabilir. 47 nci maddenin bu esasa istinaden tadili teklif olunmaktadır. Buna mukabil 
kadro ve idare hesablarmın sene sonunda ayrı bir cedvelde iraesi keyfiyeti de ihmal edilmemiştir. 

50 nci madde 

50 nci maddeye ilâve olunan fıkra, kanunun 31 nci maddesinin son iki fıkrası mucibince veri
lecek malûmatı havi beyanname ve yazıların gerek damga resminden ve gerek saire resim ve vergi
lerden muafiyeti tasrih eylemektedir. Bunun sebebi, tacir olan veya olmayan şahıslardan sık, sık 
ve bazan muntazaman malûmat istenilmekte olması hasebile bunların ayrıca malî bir külfet altında 
bulunmalarıdır. Tatbikatta bu nokta şikâyeti mucib olmuştur. 

53 ncü madde 

Tesirleri ve vahameti muhtelif olan müteaddid suça aynı cezalar tertib edilmiş olduğundan, 
suç ile ceza arasında tevazün teminini istihdaf eden tadilât teklif edilmektedir. 

Evvelce 31 nci maddeye müteallik suçlar da bu madde ile cezalandırılmakta idi. Fakat, 59 ncu 
madde yeniden tahrir edilince, 31 nci maddeye aid cezaların tamamen 59 ncu maddeye alınması 
ve oradaki tedrice tâbi tutulması lüzumu hâsıl olmuştur ki, bu lüzum mezkûr maddeye müte
allik mucib sebeblerden anlaşılmaktadır. 

59 ncu madde 

59 ncu madde, kanunun haklı olarak vazettiği en şedid cezayı ihtiva etmektedir. Filhakika, bu 
maddeye nazaran, 32 nci maddede yazılı fiilleri işleyenler hakkında 500 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasile beraber 2 seneden 5 seneye kadar sürgün cezası tertib edilmiştir. 

Bu maddede, işlenen fiilin vahamet derecesine göre bir tedriç mevcud olmadığından, tesir 
ve neticeleri itibarile en hafifinden en şedidine kadar filin her derecesi için ayni cezanın tatbiki 
lâzımgelmektedir. işte bu noktadır ki yapılan kanunî takibat muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Ya
ni, 59 ncu maddenin bütün şiddeti nadir mühim fiillere münhasır kalmış ve halbuki tatbikatta 
en ziyade tesadüf edilen bir çok fiat arttırma fiilleri cezasız kalmıştır. 

Acaba, çok ağır bir cezanın daha hafif fiillere de tatbiki zarureti mi bu yola sevketmiştir ? 
Yoksa, 32 nci maddenin birinci fıkrasının alelûmum piyasa fiatlarmı arttıracak derecede bir suç 
işlemesi suretinde yani gayet mahdud manada alınması üzerine mi bir çok fiiller suç telâkkisinden 
kurtulmuş ve bunlar cezasız kalmıştır. Yahud, 32 nci maddenin birinci fıkrasının manasını daralt
maktaki âmil bizzat bu tedriç noktasından mütevellid vicdanî müşkilât mıdır, yoksa metindeki 
«Fiat yükseltilmesi» ibaresinin tavzihe muhtaç olması mıdır? Bunlardan başka şu sual de sorula
bilir : Hükümetin tesbit ettiği f iatı da aşmak cesaretini gösterene 25 ilâ 250 lira ağır para cezası ve
rilmesi, 2 ilâ 5 sene sürgün cezasının ancak büyük ihtikâr vakialarma münhasır olduğu gibi bir te
lâkkinin doğmasına' mı hizmet etmiştir ? 

Bütün bu mülâhazalar hâkimlerin vicdanî kanaat ve takdirleri sahasına aid olduğu için, Hükü
mete düşen iş, sadece mevcud bir vaziyeti tesbit ederek lüzumlu tedbirleri teklif etmekten ibaret olabilir. 
tşte bu suretledir ki, 32 nci maddenin birinci fıkrasına asıl manasını vâzıhan gösterecek bir şekil 
verdikten sonra, 53 ve 59 ncu maddelerde de lüzumlu tadilâtın yapılmasına geçilmiştir. 

Vaziyetin tedkikı neticesinde, ihtiyacın, bir taraftan, 31 nci maddedeki fiatlara riayetsizlik su
çuna 53 ncü maddede tertib edilen ceza ile 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı fiatlara müte
allik suçun cezasını aynı mikyasa tâbi tutmak ve diğer taraftan cezaların heyeti umumiyesi üzerin
de bir tedriç yapmaktan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yüksek Meclis, yukarıdaki izahatı da dinledikten sonra, takdir buyuracaktır ki, menfur ihtikâr 
fiilini önlemek ve cezalandırmak için Hükümet, bir silâha ihtiyacı olmakla beraber, fevkalâde 
şiddetli fakat inkıta yapan bir silâha bilâinkıta işleyen daha az şiddetli bir silâhı tercih etmek za-
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suretinde bulunmaktadır. Bu zarureti, nazariyat değil, cereyan etmiş olan hâdiseler kendisine ka
bul ettirmiştir. 

Binaenaleyh, 59 ncu maddede yapılan tedriç mahza bir tahfif kabulü lüzumundan dolayı değil, 
maddenin tatbik kabiliyetini arttırmak, maddenin şümulü sahasından kaçan bir çok fiilleri ceza 
tahdidi altına almak ihtiyacından ileri gelmiştir. En küçük esnaf ve perakendeciden en büyük tacire 
kadar herkes kendisini bu inzibatın altında görmelidir. 

Halbuki bu inzibat bu gün arzedilen esbabdan dolayı rahnedar olmuştur. Hükümete göre, tonla 
mal satan büyük tacir kadar, bilâsebeb bir mumu, bir kilo fasulyeyi pahalı satan da muhtekirdir. Ka-
sıd aynidir, nisbet değişebilir. Bu gibi hâdiseler pek çoktur ve bilhassa bunların, maddeye verilecek 
tatbik kabiliyeti ile, kanunun şümulü dahilinden kaçmamaları temin edilmelidir. 

Bu noktadan hareketle teklif olunan 59 ncu madde tedkik olunduğu zaman görülecektir ki, evve
lâ, ister Hükümetçe tesbit edilmiş bir fiatı aşmak ister fiat tesbit edilmemiş olan sahada bir malı gay
ri muhik surette yüksek bir fiatla satmak veya mal saklamak, satmamak gibi suçlar bahis mev
zuu olsun, bunların cümlesi ve keza netice ve tesirleri itibarile bu fiillerin her derecesi ihtikâr fiili 
olarak 59 ncu maddenin birinci fıkrasile cezalandırılmış, saniyen, metinde yazılı sıra dahilinde fiilin 
hafifliğine göre daha hafif cezalar tertib edilmiştir. 

Şu sebeble ki, gerek Hükümetin tesbit ettiği fiat aşılarak gerek serbest kalan sahada muhik sebebsiz 
yapılan en küçük tereffüe dahi evvelâ ihtikâr adı verilmelidir. Bunlarda kasıd kötü, ve tesiri ne olur
sa olsun, fevkalâde ahval içinde, ammenin selâmeti aleyhine müteveccih olmak vasfı vardır. Binaen
aleyh evvel emirde böylece tavsif edildikten sonra, fiilin en şedidinden en hafifine kadar her derece
sine lâyik olan cezayi vermek Millî korunma kanununun ruhu bakımından daha uygun olur. Bunun
la beraber, Yüksek Meclis cezalara tatbik kabiliyeti vermek için bu noktalar üzerinde ne kadar durur
sa bunun o derece mahalline masruf bir himmet olacağını da kaydetmeliyiz. 

Tatbikatta tereddüde mahal kalmamak üzere şu izahati vermeği de lüzumlu gördük. Salahiyetli 
mercilerce tesbit edilen fiatlara veya kâr yüzdelerine riayetsizlik fiili, hangi sebeb ve suretle ika edilirse 
edilsin, zatında bir suç teşkil eder. Yani, tesbit edilen bir fiata riayet mecburidir. Hiç kimsenin, bu 
fiatm kendisi çin idare etmediği gib bir defi dermeyanı ile bu mecburiyete riayetsizlik cezasından 
kurtulması düşünülemez. 

Keza, Hükümetin fiat tesbit etmediği ahvalde, muhik sebebi olmadan bir malı on para fazlaya 
satmak dahi suçtur. Herkes fiatını tayin ederken bu mesuliyetin altındadır. Bir limonun veya ya
rım kilo pirincin kırk para fazlaya satılması gibi misallerde, rakamların küçüklüğü suçun amme 
selâmeti aleyhine müteveccih tesiratmı unutturınamalıdır., Eğer bunlar ceza görmezlerse, damla 
damla artan pirincin fiatını bir gün on kuruş yükselmiş görürüz ki, kanun bunu önlemek istemekte
dir. 

Bütün bunlar 59 ncu maddeye göre cezalandırılacak, fakat, mezkûr maddede yazılı olduğu veç
hile, bu fiillerin işlenmesinden tevellüd eden veya edebilecek olan zarar malın yahud temin edilen 
veya edilmesi kasdolunan gayri muhik menfaatin mikdar veya mahiyetine göre hafif veya ağır 
olabileceği için, verilecek cezanın mikdarı da bahsi geçen maddede yazılı derecelere göre tayin edile
bilecektir. 

Metinde «Mikdar veya mahiyetine göre» ifadesi bililtizam kullanılmıştır. Meselâ, muhik fiatları 
100 kuruş olan bir podra ile bir ilâcın 120 kuruşa satılması halinde, fiat müsavatına rağmen 
ilâca müteallik suçun ağırlığında iştibaha mahal yoktur. Zira bu ikinci madde insanın sıhhat ve 
hayatile alâkadardır. Bu maddelerin saklanması, satışından imtinaı gibi suçlarda da bu mülâhazalar 
nazara alınmağa değer. Mikdar bakımından, bir top bez üzerinden gayri muhik kazanç bir iki liraya 
münhasır kaldı diye suçu küçük görmeğe mahal yoktur. Zira, unutulmamalıdır ki, bu fiil bir top 
üzerinde yakalanmış ve gayri muhik menfaat bir iki liraya maksur görünmüş ise de o tacirin mevcud 
stokuna dahil bütün toplar üzerinden ayni gayri muhik menfaatin yekûnu hesab edilirse zararın 
ağırlığı meydana çıkacaktır «Temin edilen veya edilmesi kasdolunan» tabiri burada tatbik mahalli 
bulmaktadır. 

Bir perakendeci bakkalın gayri muhik kazancı ekseriya mikdar itibarile küçük kalır. Ancak, sat-
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tığı malın halkın gıdasına teallûk etmesi dolayısile fiil hususî bir ehemmiyet alacaktır. Binaenaleyh 
bu gibi ahvalde mikdarm azlığı gibi malın mahiyeti unsuru da nazardan uzak tutulmamak icab 
eder. 

İhtikâr suçlarına dair muaddel maddeleri teklif edenler, bu metinlerde şu ruhun meknuz olduğuna 
kanidirler: 

İhtikârın, yukarıda kemmiyet ve keyfiyet bakımından temas edilen muhtelif vehametteki dere
celeri, memleketin yaşadığı zamanın fevkalâdeliğine göre de yani zaman içinde dahi değişebilir. 
Meselâ, en küçük nisbette kalan bir ihtikâr fiilinin dahi halk üzerindeki zarar ve tazyiki bir sefer
berlik veya harb halinde daha fazladır. Hükümetin emirlerine riayetle, ve meselâ, harb tehlikelerine 
karşı korunma tedbirleri ittihazı maksadile halkın bazı maddeler mubayaasına geçtiği bir sırada bu 
maddeler üzerinde yapılan ihtikâr hususî bir vehamet arz ve ona göre cezaya liyakat kesbeder. 

59 ncu maddede ilk defa dükkân kapatma cezası vazedilmiştir. Bu cezaya, ticarette çok müessir 
olması itibarile müracaat edilmektedir. 

Birinci fıkrada müsadere hükmü tavzih edilmiştir. Bu günkü metinde «suçlunun malları da 
müsadere edilir» yolunda mevcud olan hükmün hudud ve şümulü belli olmamakta idi. Filhakika, 
«suçlunun malları» ibaresini, suçlunun suç mevzuu olan ve olmayan bilûmum mallarına şamil bir 
ifadeye müsaid bulunmaktadır ki, böyle bir mananın kanun vazıının maksadı haricinde bulundu
ğu şüphesizdir. Diğer atraftan, «suçlunun malları» tabirinin, suç mevzuu olan, meselâ yarım ki
lo şekere veya yüz gram kahveye münhasır telâkki edilmesi de keza kanun vazıının düşüncesine 
tekabül etmemektedir. 

îşte bu sebebledir ki, müsaderenin hudud ve şümulünü tayin eylemek zarureti hâsıl olmuş 
ve «suç mevzuu mal nevinden bütün mallar» in tarzında teklif edilen tadil ile lüzumlu vuzuhun 
teminine çalışılmıştır. 

Bu tavziha nazaran, meselâ, bir kilo çiğ kahve dolayısile suçun tesbiti halinde; müsadere 
hükmü, yalnız bu bir kilo çiğ kahveye raci olmayıb, suçlunun bütün çiğ kahve mevcuduna şa
mildir. Buna mukabil, suçlunun kavrulmuş veya öğütülmüş kahveleri müsaderenin haricinde 
kaldığı gibi, kahveden başka malları da evleviyetle bu hükmün haricindedir. 

Müsadere hükmü dolayısile, 59 ncu maddenin birinci fıkrası sonuna bir ilâvede bulunulmuş
tur. Bundan maksad, suçta kusuru olmadığı halde bazı müşkülâta maruz kaldığı görülen müş
terinin vaziyetini tehvin eylemektir. Filhakika, bir dükkânda müşteri mal alırken bir memnu fiil 
tesbit edilince, müşterinin bu esnada tediye ettiği paranın kendisine iadesi uzun zamana ve for
maliteye tevakkuf etmekte ve bu suretle hiç bir kusuru olmayan ve bazan ihbar etmek suretile 
kontrol hizmetlerine yardım etmiş bulunan vatandaş lüzumsuz sıkıntılara maruz kalmaktadır. Tat
bikatta bunun misalleri görülmüştür, işte önüne geçilmek istenen vakıa budur. 

66 ncı madde 

59 ncu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkrasındaki suçlar nisbeten hafif olduklarından ve sürgün 
gibi ağır cezaları müstelzim bulunmadıklarından muhakemenin mevkufen devam edib etmemesi
nin hâkimin kanaatine- bırakılması muvafık görülmüştür. 

( Ö. Sayısı : 66 ) 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen • 21 - XII - 1940 

Esas No. 1/529 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

3780 numaralı Millî korunma kanununun ba
zı maddelerinin tadilini ihtiva eden ve icra Ve
killeri Heyeti tarafından Yüksek Meclise sunulan 
lâyiha Ticaret vekili hazır olduğu halde encüme
nimizde incelendi. 

26 - I - 1940 tarihinde neşrolunüb on bir aya 
yakın bir zamandanberi meri olan mezkûr kanu
nun tatbikmdan elde edilen neticelere göre vücu-
de getirilen bu lâyiha, esas itibarile muvafık gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Meri kanunun beşinci maddesi ile teşkil olu
nan büronun vazifesi, Millî korunma kanununun 
tatbikma müteallik işleri görmek şeklinde iken, 
lâyihada bu büronun vazifesi, Koordinasyon he
yeti işlerini ihzar ve kararlarının tatbiklerini ta
kibe mütedair işleri yapmak şeklinde teklif edil
miş ve encümence de aynen kabul olunmuştur. 

Altıncı maddede teklif olunan tadillerin mü
him bir kısmı Hükümete bu kanunun tatbikini te
mine matuf teşkilâtın takviyesi maksadile mer
kezde ve merkez haricinde teşkilât yapmak salâ
hiyeti verilmesine ve diğer kısmı da halk ve mil
lî müdafaa ihtiyaçlarının iktiza ettirdiği ticarî 
ve sınaî muameleleri ve Hükümet tarafından ve
rilecek diğer işleri görmek üzere hükmî şahsiyet
ler ihdasına müteveccihtir. Bu kanunun tatbiki 
sırasında merkez teşkilâtında ihdas olunacak kad
roların tatbikma Hükümetçe başlanmakla bera
ber derhal Büyük Millet Meclisine arzı derpiş 
edildiğinden bunun maksadı daha sarahatle ifa
desi için (Büyük Millet Meclisinin tedkik ve tas-
dikma) suretinde ikmali, encümence tensib edil
miştir. Başvekilin haiz olacağı inzibatî ceza verme 
salâhiyeti icabında mezkûr cezaları haifletebilmek 
ve kaldırabilmek iktidarı verilmesi suretile daha 
etraflı bir şekle ifrağı encümence kararlaştırılarak 
lâzımgelen ilâve yapılmıştır. Fazla mesaide bulu
nacakların taltifi için de lâyihada mevcud hüküm
ler ihtiyaca uygun görülerek kabul edilmiştir. 
vücude getirilmekte olan müesseselere müteallik 
hükümler bu müesseselerin işlemesi için zarurî 
görülmüştür. Lâyihadaki Hükümetin kurulacak 

müesseselere mevdu vazifeleri elyevm mevcud mü
esseselere de tevdi edebileceği yazılıdır. (Mevcud 
müesseseler) tabirinde hususî müesseselerin dahil 
olmadığının mazbataya derci Encümenim izce mü-
nasib görülmüştür. 

Meri 11 nci maddedeki (İdhalât maddeleri) 
kelimelerinin tayyı teklifi kabul olunmuştur. 

Meri 14 ncü madde ile Hükümete, stok yap
mak için lüzumlu maddelere el koymak salâhiyeti 
verilmişken lâyihada ayrıca bunların satışına 
ve tevziine de salâhiyet istenmiş ve muvafık gö
rülmüştür. 

On altıncı maddeye memleketimizde mebzuı 
bulunan (Linyit) lerden azamî istifadeyi temin 
maksadile bir ilâve yapıldığı görülmüş ve kabul 
edilmiştir. 

18 nci maddeye Encümende Ticaret vekilinin 
gösterdiği lüzum ve azadan Bilecik mebusu Ka
sım Güleğin teklifi üzerine bilûmum un fab
rika ve değirmenlerine Hükümetin el koyabile
ceğine dair bir fıkra ilâve edilmiş ve maddenin 
diğer hükümleri aynen muhafaza olunmuştur. 

Meri 19 ncu madde ile îş kanununun bazı 
hükümlerini icabında tatbik etmemek suretile 
çalışma zamanı ve çalışacak kolların mikdarmı 
tezyide müteallik olarak Hükümete verilmiş bu
lunan salâhiyetin, Hıfzıssıhha, Hafta ve Ulusal 
tatil kanunlarının bazı hükümlerinin de ica
bında vine bu maksadla tatbik edilmemesi su
retile tevsii hakkında lâyihadaki teklif münasib 
görülmüştür. 

21 nci maddenin tadili ile Hükümete, zarurî 
görülmeyen maddelerin sarfını men salâhiyeti 
istenmiş ve Encümence de kabul olunmuştur. 

Mari 26 nci madde ile Hükümete verilen sa
lâhiyetin idhal olunan malların satış ve sair iş-
lerile de iştigal mezuniyeti verilmesi suretile tak
viyesi -teklifi de Encümenimizce kabul olunmuş
tur. 

Evvelce 30 ncu madde ile mühim merkezler
deki gayrimenkul kira bedellerinin arttırılmama-
sı istihdaf edildiği halde tatbikatta başka yollar-

( S. Sayısı : 50 ) 



la buna muhalefet edildiği görüldüğünden tadil 
teklifi ile bu sui istimallere sed çekmek istenildi
ği görülmekle encümenimizce muvafık görülmüş 
ve icar mukavelelerinde yazılı ademi tahliyeden 
mütevellid tazminata da tatbik mahalli kalmıya-
cağmın mazbataya derci tensib edilmiştir. 

Meri 31 nci madde için lâyihanın birinci fık
rasında maliyete zammedilecek azamî kâr nisbet-
lerinin de tayinine Hükümete salâhiyet verilme
si, ikinci fıkrada, birinci fıkra mucibince tesbit 
olunan i'iat ve kâr nisbetlerile cins, nevi veya va

sıflara muhalif satışın veya satışa arzında mem-
nuiyeti, üçüncü fıkradaki sair kanunlar hüküm
lerine müsteniden mercilerince tesbit olunan fi-
atlar fevkinde bir malın satılması veya satışa ar
zının da memnuiyeti, dördüncü fıkrasında tacir 
sıfatını haiz kimselerin faturasız mal satm al
malarının menedileceği yeni beşinci fıkra - eski 
dördüncü fıkradır - Altıncı fıkrasında, tüccarlar 
arasındaki alım ve satımlarda bir malın mevcud 
bulunmadığı, satıcı tarafından beyan edilmesi 
üzerine alıcı keyfiyeti mübeyyin bir vesika taleb 
ettiği takdirde bu vesikanın verilmesi mecburiyeti 
ve yedinci fıkrasmdada merî kanunun ikinci fık
rasında mevcud hükme ilâveten ticarî defterle
rinde bu madde hükümlerinin tatbikini temin 
için gösterilmesi mecburiyetinin vazı teklif ve 
bunların hepsi ihtiyaca uygun görülerek Encü
mence kabul edilmiş yalnız dördüncü fıkradaki 
ve, veya şeklinde tashih edilmiştir. 

Lâyihada meri kanunun 32 nci maddesinin 
birinci fıkrasının « ... muhik sebeb olmaksızın bir 
malın fazla fiatla satılması veya satışa arzedil-
mesi yasaktır» suretinde tadili ve ikinci fıkrası
nın fazla fiatla satmak kasdınm matufu bulu
nan işler ( veya ) edatile tadadı, zincirleme 
muamelesinin de (her hangi bir maddenin ticarî 
taamüller haricinde muhtelif ellere geçirilmesi) 
şeklinde tavzihi, yine bir malın satışında diğer bir 
malın satm alınmasını mecburî kılmak suretile 
satışın meni, esasının ilâvesi teklif ve encümeni
mizce kabul olunmuştur. 

Otuz üçüncü maddeye, Hükümetçe lüzumun
da tahliye ettirilecek gayrimenkul şagillerinin tah
liyeden mütevellid masraflarının Hükümetçe te
diye edileceğine dair ilâvesi istenen fıkra da ay
nen kabul ve maddede (Hükümet) kelimesi başa 
alınmak suretile bir tashih yapılmıştır. 

36, 43, 44, 47, 50 ve 53 ncü maddelerde yapıl

ması lâyihada teklif olunan tadiller, Hükümetin 
bu babtaki mucib sebebleri uygun görülmekle ay
nen kabul edilmiştir. 

Meri 59 ncu maddede işlenen suçun vahameti
ne göre cezalarda tedriç esasının bulunmaması 
tatbikatta, maddeden maksud olan gayeyi temin 
edemediği esbabı mucibesile icrası Hükümetçe tek
lif olunan tadil yerinde görülerek kabul edilmiş 
ve encümenimizce Hükümetin bu babtaki muva
fık görülen mucib sebeblerine ilâveten mazbata
mızda müsadereye müteallik kısmın misalle izahı 
faydalı mülâhaza edilmiştir. 

Meselâ bir bayiden sunlayt subunu istenib de 
müşteriden fazla fi at taleb edilecek olursa mah
kemece hakkında müsadere kararı verilecek mal, 
yalnız müşterinin taleb ettiği mikdarda sunlayt 
sabunu olmayıb mevcud tekmil sunlayt sabun ne
vi olub bu mevcud sair nevi sabunlara teşmil edii-
miyecektir. Yine buğdayda vaki ihtikârda dahi 
buğdayın ihtikâra mevzu teşkil eden nevinin 
mahkemece araştırılması lâzımdır. Binaenaleyh 
tatbikatta nevi esası göz önünde tutularak vazır 
kanunun maksadı teshil edilmiş olacaktır. 

66 nci maddenin (2) ve (3) ncü fıkrasındaki 
suçlar nisbeten hafif olduklarından hapis ve sür
gün cezasını değil yalnız para cezasını müstelzim 
bulun hıklarından, muhakemenin mevkuf en de
vam cdib etmemesi hâkimin takdirine bırakılması 
hakkındaki tadil teklifi dahi muvafık görülerek 
aynen kabul edilmiştir. Bu suretle tatbikatın 
neticelerine göre Hükümetin Millî korunma ka
nununda yaptığı tadil teklifleri ile Encümenimi
zin bunun üzerinde yaptığı tadiller telhis edil
miş bulunmaktadır. 

Halk ve Millî müdafaa ihtiyaçlarını temin 
maksadile tanzim edilmiş bulunan Millî korun
ma kanununa yapılması yukarıda teklif olunan 
tadilleri, Encümenimiz bu mühim ve hayatî ga> 
yenin daha iyi şekilde istihsaline hadim bulun
duğunu Yüksek Heyetinize arz ve işin ehemmiye
tine binaen müstaceliyetle müzakeresini rica ve 
teklif eyler. 

Millî Ko. kanunu 
Muvakkat En. Rs. M. M.. Kâ. 

Bingöl Konya Bilecik 
Feridun Fikri G. Gültekin K. Gülek 

Bursa Diyarbakır Eskişehir 
A. N. Ayaş V. N. Sünkitay E. Sazak 
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Kastamonu 

59 ncu maddedeki «nevi» 
kelimesinin - sıımulüne ve 
tatbikatta ihtilâfı nraeib 
olabileceğine göre - tayye
dilmedi rey i ildeyim; bina
enaleyh muvafık gördü
ğüm sekli müzakere sıra-

Kayseri 
E. Özsoy 

smda Umumi Heyete arü 
ve teklif edeceğim 

A. Binkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
N. Bay dar 

Tokad 
(J. Kovalı 

(razianteb 
Atımca Aksu 

Mardin 
Dr. R. Levent 

Trabzon 
F. A. Barutçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 18 -1 -1940 tarihli ve 3780 nu
maralı millî korunma kanununun 5, 6, 11, 14, 
16, 19, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 
53, 59 ve 66 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil olunmuştur : 

Madde 5 — Koordinasyon heyetinin mesai
sini ihzar etmek ve bu kanun hükümlerinin ve 
îcra Vekilleri Heyetince bu kanuna müsteniden 
ittihaz olunan kararların tatbikatını takibe mü
teallik işleri görmek üzere Başvekâlete bağlı 
Koordinasyon Bürosu tesis olunur. 

Madde 6 — Bu kanun hükümlerine tevfikan 
îcra Vekilleri Heyetince itihaz edilen kararlar 
alâkalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı 
ve bu kanuna müsteniden kurulan veya tavzif 
edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasile infaz ve 
tatbik olunur. 

Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu kanun-

-daki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum 
görülen Devlet teşkilâtında yani memuriyetler 
ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas oluna
cak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzolunur. Bu kadroların ma
aş ve ücretleri 44 ncü maddedeki bir milyon lira 
haricinde olmak üzere, 43 ncü maddedeki ser
mayeden sarfolunur. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde ihdas 
olunacak vazifelerin ve Koordinasyon bürosu
nun kadroları îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik edilir. 

Halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını temine 
matuf bilûmum ticarî ve sınaî muameleleri ifa 
etmek ve Hükümet tarafından bu kanundaki sa
lâhiyetler dairesinde verilecek diğer işleri gör
mek üzere icra Vekilleri Heyeti kararile 
hükmî şahsiyeti haiz müesseseler ihdas olu
nabilir. Bu müesseselerin kadroları icra Vekil
leri Heyetince tasdik olunur ve bunlara bu ka
nunun 43 ncü maddesindeki paradan lüzumlu 
mikdar sermaye tefrik ve tahsis olunabilir. 

Bu müesseselerin ve memurların halk ile mu
amele ve münasebetlerinde hususî hukuk hü
kümleri cari olub sermayeleri ve bütün malları 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEftlŞTİRİŞİ 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 18 -I 1940 tarihli ve 3780 nu
maralı Millî korunma kanununun 5, 6, 11, 14, 
16, 19, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 
53, 59 ve 66 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil olunmuştur: 

Madde 5 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 6 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarlar alâkalı vekâletler tarafından kendi teş
kilâtı ve bu kanuna müsteniden kurulan veya 
tavzif edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasile 
infaz ve tatbik olunur. 

Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden 
bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu kanun
daki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum 
görülen Devlet teşkilâtında yeni memuriyetler 
ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas 
olunacak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tedkik ve tasdikma 
arzolunur. Bu kadroların maaş ve ücretleri 44 
ncü maddedeki bir milyon lira haricinde olmak 
üzere, 43 ncü maddedeki sermayeden sarfolu
nur. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde ihdas 
olunacak vazifelerin ve Koordinasyon bürosunun 
kadroları icra Vekilleri Heyeti kararile tatbik 
edilir. 

Halk ve millî müdafaa ihtiyaçlarını temine 
matuf bilûmum ticarî ve sınaî muameleleri ifa 
etmek ve Hükümet tarafından bu kanundaki 
salâhiyetler dairesinde verilecek diğer işleri 
görmek üzere icra Vekilleri Heyeti kararile hük
mî şahsiyeti haiz müesseseler ihdas olunabilir. 
Bu müesseselerin kadroları icra Vekilleri Heye
tince tasdik olunur ve bunlara bu kanunun 43 
ncü maddesindeki paradan lüzumlu mikdar ser
maye tefrik ve tahsis olunabilir. 

Bu Müesseselerin ve memurlarının halk ile 
muamele ve münasebetlerinde hususî hukuk hü-
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Devlet mallarmdandır. Murakabeleri bu kanu
nun 51 nci maddesi hükümleri dairesinde yapı
lır. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife ve 
işleri İcra Vekilleri Heyeti mevcud müessesele
re de verebilir. 

Başvekil lüzum göreceği her hangi bir dai
re veya müesseseyi, ,bütçe ve teşkilâtına müte
dair meri hükümler mahfuz kalmak üzere, ta
mamen veya kısmen her hangi bir vekâlet veya 
daire emrine vermeğe salahiyetlidir. 

Bütün daire ve müesseseler işbu kanunun 
tatbikına mütedair olan karar ve tebliğleri der
hal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Bu 
kanunun tatbikatında kusuru görülen memur 
ve müstahdemleri, her hangi bir vekâlet, daire 
veya müesseseye mensub olursa olsun, Başvekil 
inzibatî cezalardan her hangi birile, tertib gö
zetmeksizin, cezalandırabilir. Memuriyetten ih
raç cezası müstesna olmak üzere, diğer inzibatî 
cezalara karşı itiraz olunamaz ve dava açılamaz. 

Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teş
kilât ve müessese kadrolarında istihdam edilen
lerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görülen
lere, 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine 
göre müstahak olduklart maaş veya ücret tuta-
rile tayin edildikleri kadrodaki maaş veya ücret 
tutarı arasındaki farkı geçmemek şartile ve 
Başvekilin tasvibile, kadro tasarrufatmdan ay
lık maktu tazminat verilebilir. Şu kadar ki 5 nci 
ve daha yukarı dereceli kadrolara tayin edile
ceklere verilecek tazminat müstahak oldukları 
maaş veya ücret tutarile iki üst derece tutarı 
arasındaki farkı geçemez. 

Her hangi bir dairede tekaüde tâbi maaşlı 
bir hizmette müstahdem iken yukarıda yazılı 
daire ve müesseselerin ücret kadrolarına naklo-
lunanlarm 3656 numaralı kanunun maaşlı me
murlar hakkındaki umumî hükümlerine göre 
almaları icabeden maaş tutarı istihdam edildik
leri daire ve müesseselerdeki kadro tahsisatın
dan tesviye olunur. Bunların tekaüdlük hakları 
mahfuz olub buralarda geçen hizmetleri filî hiz
met sayılır. Aylıklardan aidat tevkifi suretile 
tekaüd haklarına malik olan memurlardan bu 
suretle nakledilecekler hakkında da ayni hüküm 
tatbik edilir. Şu kadar ki, aylıklarından kesile
cek aidatla kendilerini istihdam eden teşkilât 
ve müesseseler tarafından verilecek muadilleri 
mensub oldukları tekaüd sandığına yatırılır. 

16 — 
kümleri caridir. Bu müesseselerin sermayele
ri ve bütün malları Devlet mallarmdandır. Mu-
rakebeleri bu kanunun 51 nci maddesi hükümle
ri dairesinde yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife ve 
işleri icra Vekilleri Heyeti mevcud müessese
lere de verebilir. 

Başvekil lüzum göreceği her hangi bir da
ire veya müesseseyi bütçe ve teşkilâtına müte
dair meri hükümler mahfuz kalmak üzere, ta
mamen veya kısmen her hangi bir vekâlet veya 
daire emrine vermeğe salahiyetlidir. 

Bütün daire ve müesseseler işbu kanunun 
tatbikma mütedair olan karar ve tebliğleri 
derhal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Bu 
kanunun tatbikatında kusuru görülen memur 
ve müstahdemleri, her hangi bir vekâlet, da
ire veya müesseseye mensub olursa olsun Baş
vekil inzibatî cezalardan her hangi birile, ter
tib gözetmeksizin, cezalandırabilir ve bu ce
zaları hafifletebilir veya kaldırabilir. Memuri
yetten ihraç cezası müstesna olmak üzere, di
ğer inzibatî cezalara karşı itiraz olunamaz ve 
dava açılamaz. 

Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teş
kilât ve müessese kadrolarında istihdam edi
lenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görü
lenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun hüküm
lerine göre müstahak oldukları maaş veya üc
ret tutarile tayin edildikleri kadrodaki maaş 
veya ücret tutarı arasındaki farkı geçmemek 
şartile ve Başvekilin tasvibile kadro tasarru
fundan aylık maktu tazminat verilebilir. Şu 
kadar ki 5 nci ve daha yukarı dereceli kadro
lara tayin edileceklere verilecek tazminat müs
tahak oldukları maaş veya ücret tutarile iki 
üst derece tutarı arasındaki farkı geçemez. 

Her hangi bir dairede tekaüde tâbi maaşlı 
bir hizmette müstahdem iken yukarıda yazılı 
daire ve müesseselerin ücret kadrolarma nak-
lolunanların 3656 numaralı kanunun maaşlı me
murlar hakkındaki umumî hükümlerine göre 
almaları icab eden maaş tutarı istihdam edil
dikleri daire ve müesseselerdeki kadro tahsisa
tından tesviye olunur. Bunlarm tekaüdlük hak
ları mahfuz olub buralarda geçen hizmetleri 
filî hizmet sayılır. Aylıklarından aidat tevki
fi suretile tekaüd haklarına malik olan memur
lardan bu suretle nakledilecekler hakkında da 
ayni hüküm tatbik edilir. Şu kadar ki, aylıkla-

( S. Sayısı : 50 ) 
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Madde 11 — Hükümet, sanayi ve maadin mi? 
««Keselerinin mamullerini ve istihsallerini ve it? 
Wâ.t maddelerini normal maliyetlerine yüzd' 
muayyen bir kâr ilâvesile mubayaa edebilir. Bu 
malların Hükümete teslimi mecburidir. Hükü
met bunların satış, tevzi, toplama ve sevk işle-
rile iştigal eyleyebilir. 

Madde 14 — Hükümet, halkın ve milli mü
dafaanın ihtiyacı olan her nevi maddeleri ve 
yardımcı malzemeleri değer fiatının tediyesi 
mukabilinde el koyarak almağa, maksada göre 
tevzie, satmağa ve ihtiyacı olan müesseselere 
kârsız vermeğe salahiyetlidir. 

Madde 16 — Hükmî ve hakikî şahıslar elin
de bulunan madenlerden azamî cevher alabilmek 
ve istihsalleri bir elde toplamak maksadile Hü
kümet, bunları birleştirerek işletebilir. Bu mad
denin tatbiki dolayısile işletmeden mahrum ka
lan maden sahiblerinin devam eden mahrumiyet 
müddetlerine aid zararları ödenir. 

Linyit taharri ruhsatnamesini haiz olanla
rın, imtiyaz kararnamesinin istihsaline aid mu
ameleyi takible beraber, maadin nizamnamesi
nin 26 ncı maddesinde tayin olunan mikdardan 
fazla dahi linyit ihraç etmelerine müsaade olu
nabilir 

Madde 19 — Sanayi ve maadin müessesele-
rile diğer iş yerlerinde fazla çalışmağa Hükü
metçe lüzum görülen hallerde, işlerin mahiyeti
ne ve ihtiyacın derecesine göre, günlük iş saat
leri, gündüz ve gece çalışmalarında tatbik edil
mek üzere, üçer saate kadar arttırılabilir. İş
bu fazla saatlerle çalışmalara aid ücretler iş ka
nununun 37 nci maddesi mucibince ödenir. 

12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların 
sanayi işlerinde ve 16 yaşından yukarı erkek 

rından kesilecek aidatla kendilerini istihdam 
eden teşkilât ve müesseseler tarafından verile
cek muadilleri mensub oldukları tekaüd sandı
ğına yatırılır. 

Madde 11 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini 
normal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr 
ilâvesile mubayaa edebilir. Bu malların Hükü
mete teslimi mecburidir. Hükümet bunların 
satış, tevzi, toplama ve sevk işlerile iştigal ey
leyebilir. 

Madde 14 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

Madde 16 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 18 — Hükümet bilûmum un fabrika
ları ve değirmenlerine ve tebliğ ettiği tedbirle
ri tatbik etmiyen ve istenilen derecede istihsal
de bulunmakta taallül gösteren sanayi ve maa
din müesseselerine el koyarak kendisi işletebi
lir. Bu işletmenin devamı müddetince mües
sese sahihlerine mümasili tazminat verilir. 

Madde 19 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkın
da 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mev-
cud tahdidi hükümler Hükümet kararile tatbik 
edilmeyebilir. 

işbu kanunun istihdaf ettiği hususlarda 
Hafta tatili kanunu ile Ulusal bayram ve ge
nel tatiller hakkındaki kanun hükümleri Hü
kümet kararile kısmen veya tamamen tatbik 
olunmayabilir. Şu kadar ki bu hüküm işçilerin 
en az birer aylık fasılalarla çalıştırıldıkları iş
lerin gayrisinde işçinin haftada bir gün tatil 
hakkını ihlâl edemez. 

Madde 21 — Hükümet, icabında, lüzum 
gördüğü maddelerin istihlâkini menedebileceği 
gibi, bunların istihlâk şekil ve mikdarını ta
yin veya tahdid edebilir. 

Madde 26 — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyaçlarını temin ve ihracatı tanzim 
veya müstahsili himaye maksadile memleket 
mahsullerini ve mamullerini mubayaa etmek ve 
memleket ihtiyacını temin ve idhalatı tanzim 
maksadile hariçten mal mubayaa eylemek ve 
stoklar yapmak ve bunların satış, tevzi, top
lama ve sevk işlerile iştigal etmek salâhiyet
lerini haizdir. 

Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdid veya menedilmesinden dolayı 
dahilî satış fiatma düşüklük arız olursa müs
tahsili bu yüzden maruz kalacağı zarardan vi
kaye için Hükümet, bu mahsulleri ya değer pa-
hasile satın alır veyahud bunların terhini mu
kabilinde müstahsillere para ikraz edilmesini 
temin eder. 

Madde 30 — Bu kanunun tatbikte bulundu
ğu müddet zarfında şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin kira 
bedelleri bu kanunun tatbik mevkiine konma
sına tekaddüm eden sene zarfındaki son icar 
mukavelenamesile muayyen olan kira bedelle
rinden hiç bir suretle fazla olamıyacağı gibi 
mukavele şartlarında da kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. 

Kiraları icar mukavelenamesile muayyen ol
mayan veya kanunun tatbik mevkiine girme
sinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan veya 
müstecir tarafından tahliye edildikten sonra 
kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan gay
rimenkullerin kira bedellerinin ne suretle tes-

( S. Sayısı : 50 ) 

Madde 21 — Hükümet, icabında, lüzum gör
düğü maddelerin istihlâkini menedebileceği gi
bi, bunların istihlâk şekil ve mikdannı da tayin 
veya tahdid edebilir. 

Madde 26 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 30 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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bit olunacağını Hükümet bir kararname ile ta
yin eder. 

îcar mukavelelerinin bilcümle hükümlerine 
müstecirler tarafından riayet edilmek ve icar 
müddetinin hitamından evvelki on gün zarfın
da mukaveleyi yenilemek şartile işbu kanunun 
meriyetten kalkmasından üç ay sonraya kadar 
müstecirler aleyhine tahliye davası mesmu de
ğildir. Ancak mal sahibi gayrimenkulu bizzat 
mesken olarak kullanmak mecburiyetinde ka
lırsa icar mukavelesinin hitamında tahliye ta
lebinde bulunabilir. 

Kaloriferli binalarda kömür fiatındaki ta-
havvüllerin kira bedellerine inikas nisbeti icabı 
hale göre bir kararname ile tayin olunur. 

Bu madde hükümlerinin tatbik olunacağı 
yerleri Hükümet tayin ve ilân eder. Bu yerlerde 
2490 numaralı kanunun bu maddeye muhalif 
hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 31 — Hükümet, dahilde lüzum gör
düğü maddelerin azamî fiatlarını, maliyete 
zammedilebilecek azamî kâr nisbetlerini ve bu 
maddelerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını 
tesbit ve tayin edebilir. 

Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahud kâr 
nisbetleri fevkinde veya cins, nevi veya vasıf
lara muhalif olarak bir malın satılması veya sa
tışa arzolunması yasaktır. 

Keza, sair kanunlar hükümlerine müsteni
den mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkin
de bir malın satılması veya satışa arzı da ya
saktır. 

Toptan, yarı toptan ve perakende ticarette, 
tacir sıfatını haiz hakikî ve hükmî şahıslar ara
sında yapılan alım ve satım muamelelerinde sa
tılan mal için satıcı tarafmdan fatura verilmesi 
ve faturaların muayyen bir müddet zarfında 
satan ve satm alan tarafından muhafaza edil
mesi mecburî kılınabileceği gibi tacir sıfatını 
haiz müşterinin ticaret için faturasız mal satm 
alması menedilebilir. 

100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 
müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

Keza, tacir sıfatını haiz hakikî ve hükmî şa
hıslar arasında yapılan alım ve satım muamele
lerinde, bir mâlın mevcudu bulunmadığı satıcı 
tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti mü-
beyyin bir vesika taleb eylediği takdirde bu ve-

Madde 31 — Hükümet, dahilde lüzum gör
düğü maddelerin azamî fiatlarını, maliyete zam
medilebilecek azamî kâr nisbetlerini ve bu mad
delerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit 
ve tayin edebilir. 

Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahud kâr 
nisbetleri fevkinde veya cins, nevi veya vasıf
lara muhalif olarak bir malın satılması veya sa
tışa arzolunması yasaktır. 

Keza, sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkinde bir 
malın satılması veya satışa arzı da yasaktır. 

Toptan, yarı toptan ve perakende ticarette, 
tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmî şahıslar ara
sında yapılan alım ve satım muamelelerinde sa
tılan mal için satıcı tarafından fatura verilmesi 
ve faturaların muayyen bir müddet zarfında 
satan ve satm alan tarafından muhafaza edil
mesi mecburî kılınabileceği gibi, tacir sıfatını 
haiz müşterinin ticaret için faturasız mal satın 
alması menedilebilir. 

100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 
müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

Keza, tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmî 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım muame
lelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı sa
tıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika taleb eylediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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sikanın verilmesi mecburidir. 

Gerek bu maddenin ve gerek bu kanunun di
ğer maddelerinin tatbikatında salahiyetli me
murlara, lüzumlu görülen her nevi malûmatın ve
rilmesi ve ticarî defterlerle her nevi vesikaların 
gösterilmesi mecburidir. 

Madde 32 — Muhik sebeb olmaksızın bir ma
lın fazla fiatle satılması veya satışa arzedilmesi 
yasaktır. 

Keza, fazla fiatla satmak kasdile mevcud ma
lın satışa arzedilmemesi veya satışından imtina 
olunması veya saklanması veya her hangi bir 
suretle kaçırılması veya muvazaa yolile elden 
çıkarılması veya piyasada darlık yahud fiatlar-
da yükseklik tevlid edebilecek derecede mah-
dud ellerde toplanması, her hangi bir maddenin 
ticarî teamül haricinde muhtelif ellerden geçi
rilmesi suretile fiatmın yükseltilmesini istihdaf 
veya intaç eden zincirleme muameleleri, ticarî 
teamüle aykırı olarak diğer bir malın da satın 
alınmasını mecburî kılmak suretile satışta bulu
nulması veya malın satışa bu şartla arzedilmesi, 
bir malı fazla fiatla satmağa matuf sair fiil ve 
hareketlerde bulunulması ve fiatları yükselt
mek kasdile propaganda yapılması yasaktır. 

Madde 33 — Halk ve millî müdafaa ihtiya
cından madud olan her türlü eşyanın konul
ması için muktazi mahfuz mahalleri ve depo
ları Hükümet, kanunun tatbik mevkiine kon
duğu seneye takaddüm eden senedeki icar be
delleri ve icar bedelleri taayyün etmemiş bir 
yer ise gayrisafi irad mikdannca tayin edi
lecek bir kira mukabilinde işgal ve istimal ey
leyebilir. Bu gayrimenkuller icar veya işgal için 
tahliye ettirildikleri takdirde şagillerin bundan 
mütevellid masrafları Hükümetçe tediye olunur. 

Madde 36 — Hükümet her türlü hususî na
kil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tahdid 
veya menedebileceği gibi azamî nakil ücretlerini 
de tayin eder ve bu vasıtaların malzemelerini ve 
mutad ücretlerini vererek Devletçe lüzum görü
len yerlerde ve hizmetlerde çalıştırabilir; lü
zum ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu vasıtaları 
değer pahasını vererek satm alabilir. 

Hükümet, halkın ve millî müdafaanın ihti
yaçlarını karşılamak maksadile, lüzumunda, ec
nebilere aid deniz nakil vasıtalarını da bu mad
de hükümleri dairesinde, rızalarile çalıştırabilir. 

Gerek bu maddenin ve gerek bu kanunun 
diğer maddelerinin tatbikatında salahiyetli me
murlara, lüzumlu görülen her nevi malûmatın 
verilmesi ve ticarî defterlerle her nevi vesika
ların gösterilmesi mecburidir. 

Madde 32 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 33 — Hükümet, halk ve millî müda
faa ihtiyacından madud olan her türlü eşyanın 
konulması için muktazi mahfuz mahalleri ve de
poları kanununun tatbik mevkiine konduğu se
neye tekaddüm eden senedeki icar bedelleri ve 
icar bedelleri taayyün etmemiş bir yer ise gayri
safi irad mikdannca tayin edilecek bir kira mu
kabilinde işgal ve istimal eyliyebilir. 

Bu gayrimenkuller icar veya işgal için tah
liye ettirildikleri takdirde şagillerin bundan 
mütevellid masrafları Hükümetçe tediye olunur. 

Madde 36 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

( S. Sayışı : 50 ) 
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Madde 43 — Bu kanunun derpiş ettiği işlerin 

icabettireceği tediyeler için Hükümet emrine 
Hazinece elli milyon liraya kadar bir sermaye 
temin olunur. Mütedavil sermaye ile sabit ser
maye ve teşkilât masrafı karşılıkları icra Ve
killeri Heyeti kararile bu sermayeden tefrik edi
lir. 

Madde 44 — Vekaletlerce bu kanuna müste
niden yapılacak işlerin ve kurulacak müessese
lerin istilzam ettirdiği paralar İcra Vekilleri He
yeti kararile 43 ncü maddedeki sermayeden alâ
kalı vekâlet emrine verilir. Ancak müesseseler 
haricindeki teşkilâtın ve Koordinasyon bürosu
nun kadro ücretleri ve bilûmum idare masrafları 
için sarfedilecek mikdar senede bir milyon lira
yı tecavüz edemez. 

Madde 47 — Bu sermaye hesabları ve evrakı 
müsbitesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat banka
sında temerküz ettirilir, veznedarlık işleri de 
bu banka tarafından yapılır. 

Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz olu
nan kararlara müsteniden yapılan her nevi te-
diyat ve tahsilat taallûk ettiği vekâlet için açı
lan hususî hesablarda gösterilir. Kadro ve ida
re masrafları ayrıca bir cedvelde irae olunur. 

Madde 50 — Bu sermayeden sarfedilecek 
paralar, muhasebei umumiye ve arttırma, eksilt
me ve ihale kanunları hükümlerine ve Divanı 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

31 nci maddenin son fıkrası mucibince veri
lecek beyanname, yazı ve vesikalar damga res
minden ve sair rüsum ve vergilerden muaftır. 

Madde 53 — Bu kanunun 38 nci maddesi hük
müne riayet etmeyenlerden on liradan yüz lira
ya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrürü ha
linde yirmi liradan ikiyüz liraya kadar ağır pa
ra cezasile beraber üç günden bir aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

Sekizinci maddenin birinci fıkrasile 24 ncü 
madde hükümlerine riayet etmeyenlerden 25 li
radan 250 liraya kadar ağır para cezası almır. 
Tekerrürü halinde 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasile birlikte 7 günden bir aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

29 ncu maddeye muhalif hareket edenlere 
7 günden bir aya kadar hapis cezası hükmolunur. 
Ayrıca tesbit edilen idhal ve ihraç fiatlarile satı
şın veya mubayaanın yapıldığı fb.tlar arasm-

( S. Sayu 

Madde 43 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 44 — Vekaletlerce bu kanuna müste
niden yapılacak işlerin ve kurulacak müessese
lerin istilzam ettirdiği paralar İcra Vekilleri 
Heyeti kararile 43 ncü maddedeki sermayeden 
alâkalı vekâlet emrine verilir. Ancak müessese
ler haricindeki teşkilâtın ve Koordinasyon Büro
sunun kadro ücretleri ve bilûmum idare mas
rafları için sarfedilecek mikdar senede bir mil
yon lirayı tecavüz edemez. 

Madde 47 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 50 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 53 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

: 50) 
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daki fark tutarının iki misli, para cezası olarak, 
tahsil edilir. Bu fiilin tekerrürü halinde ceza
lar tazif olunur. 

Madde 59 — 31 nci maddenin ikinci ve üçün
cü fıkrası ile 32 nci ve 35 nci maddelerde yazılı 
ihtikâr ve istismar fiillerinden her hangi birini 
irtikâb edenler hakkında 500 liradan 5000 liraya 
kadar ağır para cezasile beraber iki seneden beş 
seneye kadar sürgün cezası hükmolunur ve 
suç mevzuu malın nevinden olan bütün malları 
da müsadere edilir. Ancak, müşteri satıcıya bir 
para tediye etmiş ise bu para derhal kendisine 
iade olunur. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarile 
32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesinden 
tevellüd eden veya edebilecek olan zarar, ma
lın yahud temin edilen veya edilmesi kasdolunan 
gayri muhik menfaatin mikdar veya mahiyetine 
göre, hafif ise 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para ve 7 günden bir aya kadar hapis cezası ile 
beraber 15 günden iki aya kadar dükkân, mağa
za ve ticarethanenin kapatılmasına hükmolunur. 
Bu fıkrada yazılı fiillerin tekerrürü halinde işbu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı cezalar veri
lir. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarile 
32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesinden 
tevellüd eden veya edebilecek olan zarar, malın 

yahud temin edilen veya edilmesi kasdolunan gay
ri muhik menfaatin mikdar veya mahiyetine göre, 
pek hafif ise 25 liradan 250 liraya kadar ağır para 
cezasile beraber dükkân, mağaza ve ticarethane
nin 7 günden bir aya kadar kapatılmasına hük
molunur. Bu fıkrada yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde, 50 liradan 500 liraya kadar ağır para 
ve 7 günden bir aya kadar hapis cezalarile bera
ber dükkân, mağaza ve ticarethanenin 15 gün
den iki aya kadar kapatılması cezası verilir. 

31 nci maddenin 4 ncü, 5 nci, 6 nci ve 7 nci 
fıkralarında yazılı hükümlere riayet etmeyenler 
hakkında, 25 liradan 250 liraya kadar ağır para 
cezasile beraber üç günden 15 güne kadar dük
kân, mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına 
hükmolunur. Bu fıkrada yazılı muhalefet fiille
rinin tekerrürü halinde 50 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezasile beraber 6 günden bir aya 
kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa
tılması cezası verilir. 

Madde 59 — 31 nci maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkraları ile 32 nci ve 35 nci maddelerde 
yazılı ihtikâr ve istismar fiillerinden herhangi 
birini irtikâb edenler hakkında beş yüz liradan 

beş bin liraya kadar ağır para cezasile beraber 
iki seneden beş seneye kadar sürgün cezası hük
molunur ve suç mevzuu malm nevinden olan 
bütün malları da müsadere edilir. Ancak, müş
teri aatıcıyr, bir para tediye etmiş ise bu para 
derhal kendisine iade olur. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarile 
32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesinden te
vellüd eden veya edebilecek olan zarar, malın 
yahud temin edilen veya edilmesi kastolunan 
gayrimuhik menfaatin mikdar veya mahiyetine 
göre, hafif ise 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para ve yedi günden bir aya kadar hapis ce
zasile beraber 15 günden iki aya kadar dükkân, 
mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına hük
molunur. Bu fıkrada yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde işbu maddenin birinci fıkrasında yazılı 
cezalar verilir. 

31 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrala
rile 32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesin
den tevellüd eden veya edebilecek olan zarar, 
malm yahud temin edilen veya edilmesi kas
dolunan gayrimuhik menfaatin mikdar veya 
mahiyetine göre, pek hafif ise 25 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezasile beraber dük
kân, mağaza ve ticarethanenin 7 günden bir 
aya kadar kapatılmasına hükmolunur. Bu fık
rada yazılı fiillerin tekerrürü halinde, 50 li
radan 500 liraya kadar ağır para ve 7 günden 
bir aya kadar hapis cezalarile beraber dükkün, 
mağaza ve ticarethanenin 15 günden iki aya 
kadar kapatılması cezası verilir. 

31 nci maddenin 4 ncü, 5 nci, 6 nci ve 7 
nci fıkralarında yazılı hükümlere riayet etme
yenler hakkında 25 liradan 250 liraya kadar 
ağır para cezasile beraber üç günden 15 güne 
kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
patılmasına hükmolunur. Bu fıkrada yazılı mu
halefet fiillerinin tekerrürü halinde, 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasile bera
ber ö günden bir aya kadar dükkân, mağaza 
ve ticarethanenin kapatılması cezası verilir. 

( S. Sayısı : ")() ) 
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Madde 66 — 56 ncı, 59 ncu ve 64 ncü madde

lerde yazılı suçlardan dolayı yapılacak olan son 
tahkikat mevkufen icra edilir. 

Şu kadar ki, 59 ncu maddenin 2 nci, 3 ncü 
ve 4 ncü fıkralarında yazılı hallerde, muhake
me esnasında hâkim, kefaletle tahliye kararı 
verebilir. 

MADDE 2 — işbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini 
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11 - XII -1940 

tat-

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Ankan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

î k .V . 
H. Çakır 
Zr .V. 

Muhlis Erkmen 

Madde 66 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

t>m<t 

( S. Sayısı : 50 ) 





S. Sayısı: 51 
Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
nunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/485) 

T. C. 
Başvekâlet 17 - IX - 1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/4725 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 
olan 3665 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 23 - IX - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3665 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi, Devairin kadrolarmdaki ihtisas mevkilerinin teşkilât kanunlarına bağlanacak bir eedvelde 
gösterilmesi esasını vazetmiş olub kadromuzda Müşavere heyeti azalığmdan başka ihtisas mevkii bu
lunmadığından münhasıran bu memuriyet için 11 - VII - 1939 tarihli ve 3665 sayılı Teşkilât kanu
nuna cedvel raptedilmiyerek kanunun 2 nci mad desi metnine bir fıkra dereile iktifa olunmuş idiyse 
de tatbikatta müşkülâtla karşılaşıldığından mezkûr memuriyet için 3665 sayılı teşkilât kanununa 
ayrıca bir cedvel raptma lüzum hissedilmiş ve bu babta hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarak su-
nulmuştur, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - XII - 1910 
Mazbata No. 36 
Esas No. 1/485 

Yüksek Reisliğe 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına 
dair olan 3665 sayılı kanuna ek olarak hazırla-
nıb Başvekâletin 17 - X - 1940 tarih ve 6/4725 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Di
yanet işleri reis muavini ve Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır 
oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi her da
irenin ihtisas mevkilerinin teşkilât kanunlarına 
bağlı bir cedvelde gösterilmesini âmir bulundu
ğu halde Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazi
felerine dair 3665 sayılı kanunda bu lâzimeye ri
ayet edilmeyerek ihtisas mevkii diye telâkki edi
len müşavere heyeti azalıklarmm, ikinci madde 
metninde bu vazifelere akaid ve ulûmu islâmiye-
de ihtisası olan ulemanın seçileceği tasrih edil
miş olduğundan bu maddenin delâleti ile, ihtisas 
mevkii sayılacağı ve binaenaleyh, kadro cedvelin-
de ayrıca gösterilmesine lüzum hissedilmediği 
mucib sebeblerden ve alman izahattan anlaşıl
mıştır. 

Filhakika müşavere heyeti azalıklarma ge
tirilecek zatlardan aranılan vasıf ve şartları 
kadroya dahil memurlarda bulmak zorluğu kar
şısında vazıı kanun zikri geçen kanunun ikinci 
maddesi ile bu yerlere hariçten ihtisas sahibi ze
vatın getirilmesine imkân bahşetmiş ve fakat bu 
memuriyetler ihtisas mevkii telâkki edilmediği 
takdirde hariçten getirileceklere barem kanunu
nun koyduğu esaslara göre maaş verilebileceğin
den kadro maaşının verilmesine ve hariçten eh
liyet ve liyakati kâmile sahiblerinin rağbet etme
sine imkân kalmayacağından bahis mevzuu 3665 
sayılı kanun ile kabul edilmiş olan bir hükmün 
tatbikini temin gayesile sevkedilen lâyiha tertibe 
aid bazı değişiklik yapılmak suretile ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Reis ' R. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkun II. Kitabet 

Kâtib 
İstanbul Bursa Bursa 

F. Öynıcn Fazlı Güleç N. Ayaş 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 
İsparta İsparta Kayseri 

MükerremKaraağac R. Ünlü S. Serim 
Kırklareli Konya Maraş 
B. Denker R. Türel M. Bozdoğan 

Mardin Ordu Trabzon 
lî. Erten II. Yalman Sırrı D ay 

Barem kanununun 9 ncu maddesinde emre-
dildiği veçhile al olumum maaşlı veya daimî üc 
retli hizmet1 e re aid kadroların teşkilât kanun
larına bağlanması şarttır, kay di vardır. Yine 
barem kanununun maddei mahsusası mucibince 
ihtisas mevkileri Heyeti Vekilece tesbit edile
rek Meclise takdim edilmesi emredilmiştir. 

Encümenin serdettiği esbabı mucibe ile teşki
lât kanunundaki ulûmu islâmiyeye vâkıf zattan 
seçilir» kaydi Heyeti müşavere azasının ihtisas 
mevkii olması tabiî bulunduğu kanaatinde de 
değilim. Diyanet işlerinin teşkilât kadrosunda 
70 liralık ve 60 liralık ve 50 liralık müftülük
ler vardır. Bu zevatın ulûmu islâmiyeye vâ
kıf olmadıkları iddia edilemez. Heyeti müşave
re azasının bu zevattan seçilerek teşkilâtta bir 
terfi kademesi husule getirmek daha muvafık 
olacağı, ihtisas mevkii telâkki edilerek teşkilât
ta bulunmayanları getirmek ve teşkilâttaki ter

fii seddetmek muvafık olamıyacağı kanaatinde
yim. Sırf fazla para verebilmek için ihtisas mev
kii telâkkisi yoluna gidilmesine de muhalif ol
duğumu arzederim. 

Yozgad 
A.Sungur 

( S. Sayısı : 51 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyanet işleri reisliği Teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 

olan 3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

* BİRİNCİ MADDE — Diyanet işleri reisliği 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değişiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı ka
nuna bağlı maaşlı kadrolardaki ihtisas 
mevkileri bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde 
gösterilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun 
den muteberdir. 

neşri tarihin-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Başvekil ve Maliye vekili memur
dur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Özirak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 
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Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. İ. V. 

- IX -1940 
M. M. V. 

S. ArıJcan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
tk. V. 

/ / . Çakır 
Zv.V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 

[2] SAYILI CEDVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

4 Müşavere heyeti azası 90 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Diyanet işleri reisliği Teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 

olan 3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği Teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik 
yapılmasına dair 5 - VII -1939 tarih ve 3665 sa
yılı kanunun üçüncü maddesine bağlı maaşlı 
kadrolardaki ihtisas mevkileri bu kanuna bağlı 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2 — İkinci madde aynen. 

MADDE 3 — Üçüncü madde aynen. 

CEDVEL 

D. Memuriyetin unvanı 

4 Müşavere heyeti azası 

Aded Maaş 

90 

>;-»•<< 

( S. Sayısı : 51 ) 




