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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası kabul edildi. 

Teşkilâtı esaspiye kanununun 57 nci maddesinin 
tefsirine, dair mazbata ait olduğu encümene havale 
olundu. 

2330 sayılı Af kanununun tadiline dair Bolu me
busu Lûtfi Gören tarafından verilen teklifin reddine, 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalarla, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun üçüncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine, 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa 

Manis mebusu Refik incenin, asker ailelerine yar
dım hakkında şifahî suali Dahiliye vekâletine havale 

Lâyihalar 
1 — Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı he

sabı katisi hakkında kanun lâyihası (1/656) (Diva
nı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
2 — istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü

kâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/617) (Ruznameye) 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı ara-

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reic'hı 
arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen 
muahedenin tasdiktna dair kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası (1/654) [1] 

HARİCÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (îs-
mir) — Arkadaşlar, evrakı varidede Alman -

[1] 233 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ve icareteynli gayrimenkullerin Vakıfla ilişiğinin 
kesilmesine, 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mmtakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanuna bazı maddeler eklenmesi
ne dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun lâ
yihasının müzakeresine devamla yedi maddesi kabul 
edildikten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Gazianteb Çanakkale 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Ziya Gevher Etili 

edilmiştir. 

EVRAK 
sında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen muahede
nin tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (1/654) (Ruznameye) 

4 — Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iş
tiraki masraflarını karşılamak üzere Macaristana 
gönderilecek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden 
Türk - Macar kliringinden tesviyesi hakkında Maca
ristan Hükûnıetile yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları (1/397) (Ruznameye) 

Türk dostluk muahedesi mevcuttur. Tensip bu
yurursanız bunun bu gün ruznameye alınır a,juni 
takdimen ve tercihan ve müstaceliyetle müza
keresinin kabulünü sizlerden rica edeceğim. 
(Hay hay sesleri). 

REİS — Evrakı varidede üç numarada Tür
kiye Cumhuriyeti ile Alman Recih'i arasmda 18 
haziran 1943 tarihinde imza edilen muahedenin 

2 _ SUALLER 

3 — HAVALE 

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

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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tasdikine dair kanun lâyihası vardır. 

Hariciye vekili bunun tercihan ve müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. 

Evvelâ ruznameye alınarak tercihan müza
keresini reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

HARİCÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İz
mir) — Arkadaşlar; 

Hükümetinizin, bundan bir hafta evvel Al
manya ile imzalamış olduğu dostluk muahedesi 
kabul ve tasdik edilmek için, bu gün yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. 

İki Devletin müstakbel münasebatmı vazıh, 
açık ve samimî hükümlerle tanzim eden ve bu 
münasebatın dostluk yolunda inkişaf edeceğini 
gösteren bu siyasî muahedenin mukaddemesinde 
ve diğer manalar yanında iki tarafın mevcut 
taahhütlerinin masun kaldığını gösteren sarih 
bir kayıt mevcuttur. Bu kaydın bizim tarafı-
mızdaki manası, en başta Türk - İngiliz ittifakı 
bulunmak üzere ,Türkiyenin elyevm meri bulu
nan bütün taahhütleridir. 

Dostlarımıza vaktile verilmiş olan sözleri 
tutmak için aslî şart olarak ileri sürdüğümüz 
bu kaydı kabul etmek suretile hepimize Alman-
Türk dostluğu etrafında hararetle çalışmak im
kânını vermiş olan Alman Devlet adamlarına 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Muahedenin mukaddemesini birinci madde 
takip etmektedir. Her türlü izahı lüzumsuz kı
lacak derecede vazıh yazılmış olan bu maddeyi 
sadece okumakla iktifa edeceğim: 

«Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'ı ara
zilerinin masuniyetine ve tamamiyeti mülkiye
sine mütekabilen riayet ve doğrudan doğruya 
veya dolayısile yekdiğeri aleyhine müteveccih 
her türlü harekâttan tevakki etmeyi taahhüt 
ederler.» 

İkinci madde, iki Devletin bundan böyle 
müşterek menfaatler etrafında vaki olacak ko
nuşmalarını taahhüt altına alan bir maddedir. 
Samimî olarak dost olan ve dostluklarını sami
mî olarak inkişaf ettirmek azminde bulunan iki 
Devletin müşterek menfaat mevzularını el birli-
ğile tetkik ederek müşterek kararlar alması fay
dalı olduğu kadar tabiî olan işlerdendir. 

Üçüncü madde, muahedenin müddetini gös
teren ve alelûmum muahedelerde mevcut olan 
teknik hükümleri ihtiva etmektedir. 

Arkadaşlar; 
Bir kaç cümle ile hulâsaya çalıştığım eser, 

harp yangınları harp çöküntüleri, harp yıkıntı
ları ortasında Türk milleti için, Alman milleti 
için, hatta bütün insanlık için güzel ve mesut 
bir sulh eseridir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu böyle olmakla beraber, bu eserin en gü
zel ve mesut tarafı, görünen ve bilinen cephesi 

değildir. Bu neticeden daha güzel ve daha me
sut olan cihet, bu esere vâsıl olmak için takip 
edilen yoldur ki bunu da bir kaç cümle ile arza 
çalışacağım. 

28 şubat 1941 tarihinde Alman Devlet Reisi 
Hitler, Türk Devlet Reisi İnönüye bir mektup 
yazdı. Bu mektup Türk resmî makamları üze
rinde derin bir tesir yaptı ve Devlet Reisimizin 
mukabil ve muvazi mütaleaları ile karşılandı. 

4 mayıs 1941 tarihinde de Hitler Reichtağda 
söylediği bir nutukta Türkiye için, Türk Dev
let adamları için ve fakat bilhassa büyük Ata
mız Atatürk için güzel ve güzel olduğu kadar 
doğru mütalealar yürüttü ve hükümler verdi. 
Kalplere ve vicdanlara hitap etmesini pek iyi 
bilen Hitler, bu açık söylenen mütalea ve hüküm
leri ile de Türk milletinin ve Türk çocuğunun 
kalbini harekete geçirdi (Alkışlar). 

Böylece plânı çizilmiş ve temeli atılmış olan 
Alman - Türk Dostluk binasının inşası için çalış
ma sırası kalfalara ve amelelere gelmişti. 

Bir taraftan iki Devlet Reisi arasında ikinci 
bir mektup teatisi başlarken diğer taraftan da 
Fon Papen ve arkadaşları, Saraçoğlu ve arka
daşları Hükümetlerinden aldıkları talimatlara 
tevfikan Türk - Alman Dostluk abidesinin inşa
sına; daha doğru bir tabirle, ihyasına koyuldu
lar. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu çalışma esna
sında iki Taraf yalnız dürüstlükten ve açık yü
rekten yapılmış bir tek yol üstünde yürüdü. 

Bundan başka biz Almanlarla olan müzake
relerimizin mühim safhalarından İngiliz dostla
rımızı haberdar ettik ve yer yer kendileri ile is
tişarede bulunduk. Bu istişare ve konuşmaları
mızdan bittabi Alman dostlarımızı da haberdar 
ettik. 

İşte böylece ve sadece doğru yoldan yürüye
rek bu gün huzurunuza çıkan esere vâsıl olduk. 
Bu noktada bu iş için meşkûr hizmetler ifa et
miş olan Alman Devlet adamı ve Büyük Elçi 
dostum Fon Papenin ismini sevgi ve takdirle 
yadetmeyi bir vazife addediyorum (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar, 
Refik Saydam Hükümetinin bu eseri bir haf-

tadanberi dünya efkârı umumiyesinin nazarı 
tetkikine arzedilmiş bulunuyor. Her taraftan 
gelen haberler göstermektedir ki; bu eser bütün 
insanlığın geniş nisbette tasvibine mazhar ol
muştur. 

Denilebilir ki; bütün dünya, uzaklara giden 
yollar üstünde bulunan Türkiyede sulhun bozul
maması için muahedelerle, mütalealarla adeta 
ittifak etmiştir. 

Yine denilebilir ki; sulhumuzun kahraman 
bekçisi olan Türk ordusunun yanında ve ayni 
cephede bu sulhu korumak için muharip Devlet
ler, bitaraf Devletler ve insanlık efkârı umumi-
yesi yer almıştır (Bravo sesleri, alkışlar). 
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Arkadaşlar; 
Bu manzara, bu umumî tasvip milletimizi bir 

kere daha şerefli ve mutena bir mevkie çıkar
mıştır. Bu şerefli ve mutena mevkiin Cumhuri
yetimize ne kadar yaraştığını bundan sonraki 
siyasî faaliyetlerimizle de ispata çalışacağız. 
(Şiddetli alkışlar). 

ALI RANA TARHAN (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, 18 haziran 1941 tarihinde An-
karada Türkiye ve Almanyanm salahiyetli mü
messilleri tarafından imza edilip bugün Yüksek 
tasvibinize arzedilen muahedeyi Grupumuz tas
viple karşılar. Tasvip ediyoruz, çünkü münde-
ricatı Türkiye Cumhuriyetinin haricî siyase
tinde takip etmekte olduğu emniyet, iyi müna
sebet esaslarına uygundur. Ve mevcut taahhüt
lerimizi mahfuz tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu muahede Türk ve 
Alman milletlerinin samimiyetle el ele vermele
rini ve birbirlerine itimatla bakmalarını istihdaf 
ediyor. Müşterek menfaatleri için dostça görü
şüp anlaşmalarına yol açıyor. Bunu niçin bu 
muahedeyi yalnız tasviple değil, aynı zamanda 
memnuniyetle karşılıyoruz. Münasebetlerimi
zin mesut inkişaflara mazhar olmasını temenni 
ediyoruz. 

Refik Saydam Hükümetini bu güzel eserin
den dolayı tebrik ederken, içinde yaşadığımız 
güçlükler ve tehlikelerle yüklü dünya şartları 
altında milletimizin müzahir bulunduğu müte
yakkız çalışmalarında daima muvaffak olmala
rını dileriz. (Alkışlar). 

HARİCİYE En. RElSt ALÎ MUZAFFER 
GÖKER (Konya) — Saym arkadaşlar, bugün 
Yüksek tasvibinize arzedilen Türkiye - Alman
ya muahedesi büyük ehemmiyeti haiz bir dost
luk vesikasıdır. Metinde tesbit ve biraz evvel 
Hariciye vekili tarafından izah edildiği gibi, 
bu vesika, Dünya harbinin başladığı tarihten 
beri bir takım anlaşmazlıklar yüzünden sar
sıntılar geçirmiş olan Türk - Alman münasebet
lerine samimî mahiyetini iade etmek ve bu mü
nasebetlerde karşılıklı itimat ve emniyet hava
sını hâkim kılmak arzusundan doğmuştur. Ay
nı zamanda Tarafeynin mevcut taahhütlerini 
mahfuz bulundurdukları ifade edilerek yeni 
anlaşmanın ittifaklarımıza muhalif bir mahi
yet ve istikamet arzetmediği ve etmiyeceği ay
rıca tebarüz ettirilmiştir. 

Saym arkadaşlar, bu muahede Dünya buh
ranı başladığı zamandanberi Yüksek tasvibinizle 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ta
kip edilen millî siyasete uygun olduğu, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulduğu gündenbeıi bir ana
ne halinde takip edilen siyasî prensiplerile de 
ahenktar bulunuyor. 

Muhtelif zamanlarda bu kürsüden ifade edi
len millet ile yapılan konuşmalarda bir çok ve
silelerle tebarüz ettirilen millî siyasetimizin is

tinat ettiği prensiplerden birisi, Milletin istiklâ
lini ve yurdun bütünlüğünü, kayıtsız ve şart
sız mahfuz bulundurmak ve başka milletlerin 
istiklâline ve bütünlüğüne hürmet etmektir. 
Yeni anlaşmanın birinci maddesinde tasrih edi
len ve iki memleketin karşılıklı olarak istiklâl 
ve masuniyetlerine hürmet edeceklerini tasrih 
eden hüküm, bu itibarla millî siyasetimize uy
gundur. 

Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin aleyhine 
müteveccih bulunmıyan anlaşmalarile harbin si
rayet sahasını tahdide ve millî emniyetini temi
ne çalışırken anlaşmalar haricinde kalan devlet
lerle normal münasebetlerin bir dostluk havası 
içinde inkişafına taraftar olduğunu fırsat düş
tükçe tebarüz ettirmiştir. Bu itibarla Türk ve 
Alman milletleri arasında sağlam esaslara da
yanan dostluk münasebetlerinin tesisini istih
daf eden bu muahede siyasetimize ve ananemize 
uygundur. 

Türk siyasetinin diğer bir vasfı, açık ve 
dürüst olmaktır. Yeni muahede hazırlanırken 
müzakere mevzuu olan hükümlerin mevcut taah
hütlerimizle tearuz teşkil etmemesi hu
susunda gösterilen dikkat muahedenin mukadde-
mesinde zikredilen kaydı ihtirazilere saik ol
muş ve iki Tarafın mevcut taahhütlerinin mah 
fuziyeti temin edilmiştir. 

Saym arkadaşlar, iki memleket arasında mev
cut münasebetlerin geçirdiği arızalardan sonra si
yasî havayı gayri müsait unsurlardan tecrit ede
rek bu günkü neticeyi elde edebilmek için iki ta
rafın geniş bir mütekabil anlayış zihniyeti ile mü
tehassis bulunmaları ve karşılıklı itimadın mes
netlerini maziden bulup çıkarmak hususunda 
bir takım kolaylıklara malik olmaları lâzımdı. 
işte bu sayededir ki, bu gün tasvibinize arzedi
len eseri tahakkuk ettirmek kabil olmuştur. 
Bu zihniyetin istikbalde dahi iki memleket mü
nasebetlerine hâkim olmasını ve bu sayede iki 
tarafın mevcut taahhütleri ile mütevazin olarak 
mesut neticeler elde etmesini ümit ederim. 

Bu münasebetle muahedeyi tahakkuk ettir 
mek için sarfedilen mesaiyi memnuniyetle kay
dederken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini el
de ettiği neticeden dolayı tebrik eder, vatan ve 
milletin selâmet ve saadeti iîe alâkadar bütün 
imkânları daimî bir alâka ile göz önünde bulun
durmak suretile devam eden çalışmalarında 
kendilerine devamlı muvaffakiyetler temenni 
ederim. 

Sözlerime nihayet vermeden evvel Yüksek 
Huzurunuzda bir noktayı bilhassa tebarüz ettir
mek benim için yüksek bir vazifedir. O da şu
dur: Bütün muvaffakiyetlerin sırrı, Türk mil
letinin millî Şefi etrafında sarsılmaz bir iman ile 
birleşmiş olmasıdır. (Bravo sesleri alkışlar) Dün 
olduğu gibi bu gün ve yarın için de en büyük 
kuvvet menbaımız budur. Türk Milletine eyi 
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günler dilerim. (Alkışlar). 

Gl. CEMAL MERSİNLİ (îçel) — 1 - Bu gün 
yüksek huzurunuza sunulan bu kanun sayın 
Hükümetimizin yüksek bir eseri, Büyük Mec
lisin verdiği direktif dairesinde tam bir liya
katle yürüdüğünün parlak delilidir. O direk
tif şu idi : Aziz yurdumuzun selâmeti, Hükü
metimizin kararında ve hareketinde serbest kal
ması ve macera peşinde koşmaması ve hiç bir 
Devletin maksadına âlet olmaması, yarın ola
cakmış gibi harbe hazırlanması. Bu direktifi 
şöyle formüle etmiş idiniz : İçeride barış, dı
şarıda barış, kimsenin toprağında gözümüz yok
tur, kimsenin de aziz yurdumuza dokunmasına 
dayanamayız. (Bravo sesleri). 

2 - İşte bu şartları göz önünde tutarak bun
dan 2 sene kadar evvel İngiltere Hükümeti ile 
ittifak etmiş idik. O ittifaknameye kim göz gez-
dirirse görür ki başta yurdumuzun selâmeti ga
yemizdir. Başka hiç bir menfaat gözetmiyoruz. 
(Bravo sesleri). 

Fakat bu iki seneye yakın bir müddette harp 
sınırlarımıza kadar genişledi. Biz yine ittifa
kımıza ve ittifaktan gözettiğimiz gayeye sadık 
kaldık ve kalacağız. Hâdiselerin gösterdikleri 
fırsatlardan istifadeyi düşünmedik. 

3 - Tam bu sırada bize bir dost eli uzandı. 
Öyle bir dost ki bütün tarihimiz boyunca bize 
silâh çevirmemiş, belki daha yakın bir mazide 
bizimle silâh arkadaşlığı etmiştir. 

Arkadaşlarım, her insanın hayatında unu
tulmayan, sönmeyen, solmayan ancak iki ha
tıra kalır. Biri mektep sıralarından, öteki harp 
sıralarından kalan hatıralardır. (Alkışlar). Bu 
hatıralar gün geçtikçe tatlı olur, saf olur, sa
mimî olurlar. 

İşte Türk ve Alman milletleri ötedenberi si
lâh arkadaşlığı ve geçen büyük harpte de harp 
arkadaşlığı gibi hatıralarla birbirine bağlıdır
lar. (Bravo sesleri). 

4 - Şimdi harbin bu günkü şeklini, yurdu
muzun coğrafya durumunu, tuttuğumuz siya
setin iki senedenberi gösterdiği dürüstlüğü 
gözönüne alır ve bu yeni muahedemizin eskile-
rile uyuşabileceğini düşünürsek huzurunuza su
nulmuş olan bu muahedenin sayın Hükümeti
mizin istediği gibi müstacelen müzakere ve ka
bulünde zarar değil, fayda vardır. 

Dikkat buyurulur ise biz bu muahede ile 
dahi yalnız aziz yurdumuzun selâmetini düşü
nüyoruz. Başka hiç bir menfaat gözetmiyoruz. 

Fakat hiç unutmuyoruz ki yurdumuzun se
lâmeti için bizim asıl güvenimiz kendi öz kuv-
vetimizdir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu kuv
vetimiz: 

1 - Milletimizin sarsılmaz ve devamlı birli
ğinden, 

2 - Ordumuzun yüksek kudretinden, (Alkış
lar), 

3 - Büyük Meclisimizin ve onun sayrn Hü

kümetinin dürüst ve uzağı gören siyasetinden, 
4 - Başbuğumuzun siyasette ve kumanda da 

dünyaca tanınmış kudretinden, (Bravo sesleri), 
Ve nihayet 5 - Bütün bu idare unsurlarının 

da milletimizle birlik halinde yürümesinden 
ileri geliyor. (Bravo sesleri). Biz asıl bu muhte
şem birliğe güveniyor ve ileriye emniyetle ba
kıyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Dr. Refik Saydam Hükümeti bu gün Türk - Al
man dostluk muahedesini Teşkilâtı esasiye ka
nunumuzun 26 ncı maddesinin hükümlerine uya
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek 
huzur ve tasvibine arzetmiş bulunuyor. Bu bab-
ta gerek Hariciye vekilimiz Şükrü Saracoğlu-
nu ve gerek diğer arkadaşlarımızı dinledik. 

Her şeyden evvel tebarüz eden bir nokta var
dır: Bu muahede, bir sulh eseridir. Nitekim 
Hariciye encümenimizin mazbatasında bunun 
sulh siyasetimizin bir tezahürü olduğu kuvvetle 
ifade ve tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bütün 
dünyayı kucağına almak tehlike ve ittisamı 
gösteren büyük bir yangın ve eşsiz facia içinde 
bir sulh bölgesinin devam ettiğini ve bunun da 
yeni bir tezahürle kuvvet bulduğunu görmek 
her halde alâkalılar için olduğu kadar beşeri
yet için de güzel bir müşahede olsa gerektir. 
Bu muahede Lozan sulhundan beri takip etti
ğimiz tekmil Devletlerle anlaşma ve yurdda sulh, 
cihanda sulh siyasetine bu büyük harp içinde 
de, azimle devam ettiğimizin kıymetli bir te-
cellisidir. Hariciye vekilimizin nutuklarında 
ifade buyurdukları üzere, Balkanlara harbin in
tikali arifesinde Alman Devlet Reisi Bay Hit-
lerin, Aziz ve Büyük Reisicumhurumuz ismet 
înönüne gönderdikleri mesajların ihtiva ettiği 
dikkat ve nezaket ve muhteviyatında mündemiç 
bulunan samimiyet ve teminat, Türk efkârı umu-
miyesinde güzel bir tesir yapmıştır. Bundan 
başka yine Alman Devlet Reisinin Rayiştagda 
irat ettiği nutukta Ebedî Şefimiz Büyük Ata-
türkün istiklâl mücadelesindeki yüksek ilha
mından alman kurtuluş mücadelesi için misal 
aldığı hakkındaki kadirşinas beyanatı da Türk 
milletinin umumî takdirini celbetmiştir. Esasen 
milletimizle Alman milleti arasında hiç bir hu
sumet ve münazaa mevcut değildi. Harbi umu
mide beraber silâh arkadaşlığı ettiğimiz gibi 
ondan sonra da Alman milelti ile daima iyi mü
nasebetlerde bulunmuşuzdur. Büyük dünya 
harbi başladığmdanberi de hâdiseler bizi Al -
manlarla tesadüme sevketmedi ve ateşin Bal
kanlara. girmesinden sonra Almanların Türkiye 
hakkında hakikî fikirlerini anlamak ve Alman 
siyasetinin hakkımızda aykırı bir düşünceleri 
olmadığı öğrenmek daha ziyade kabil olabil
di. işte bütün bu sebeplerden Almanlarla im
zalanan bu muahede doğdu. 

Bu münasebetle bu muahedenin İngilizlerle 
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olan muahede ve ittifakımızla münasebetini tet
kik etmekte muvafık olur : Evvelâ şurasını 
kaydetmek lâzımdır ki, Almanya ile olan bu 
muahedenin başında tarafların mevcut taahhüt
lerine riayet kaydi ihtirazisi konmuştur. Bun
da bu muahededen evvel Türkiye Cumhuriyeti
nin muhtelif muahedelerle vaki taahhütlerinin 
meri ve muteber kalacağı manası da vardır. Bu 
cümleden olmak üzere bizim İngiltere ile olan 
muahedemiz de bittabi meri ve muteber kal
makta devam edecektir. Şu halde bizim büyük 
Avrupa muharebesinin başmdanberi muhafaza 
ettiğimiz vaziyet, İngilizlerle olan muahedemi
zin metin ve ruhuna muvafık olduğu gibi Al
man - Türk Anlaşmasının da İngilizlerle olan 
muahedemizde hiç bir tebeddül yapmıyacağı 
aşikârdır; yani Almanya ile yeni bir muahede 
akdetmiş bulunmamız, İngiltere ile olan ittifa
kımızı değiştirmiyecektir. İşte bu suretle bü
yük dünya harbinin başlangıcmdanberi İngiltere 
ile Almanyaya karşı muhafaza ettiğimiz vaziyete 
riayet etmekte devam edip gideceğiz. 

Bu güne kadar beynelmilel sahada takip et
tiğimiz siyaset ve ahlâk ve hukuk düsturlarına 
uygun hattı hareket bizim her Devlete karşı 
tamamile müstakil ve hayırhah bir siyaset takip 
etmemizi âmir bulunmaktadır. 

Türk milleti kemali hürriyet ve istiklâlle ta
yin ettiği millî hattı hareketinde muhasımlara 
karşı hukukî vaziyetini muhafaza ve onların 
aralarındaki vaziyetler ne olursa olsun, dostluk 
siyasetini metanetle ve kiyasetle yürütmek kud
retine maliktir. İşte Türk ve Alman muahedesi 
muahedelerimize uygun olduğu gibi millî istik
lâlimizin tam ve kâmil anlamına da mutabıktır 
ve doğrudan doğruya İstiklâl savaşının bu mem
leketin ruhunda en mükemmel tezahürünü bul
muş olan büyük irade ve mukadderatına tam 
hakimiyet ruhundan feyiz ve ilham almaktadır. 
Büyük dünya faciası karşısında Türk milletinin 
başmdanberi tuttuğu yol hep ayni prensipten 
mülhemdir ki o da; Türk istiklâlini ve Türk mil
letinin canı olan yurdunu korumaktır. Bizim bu 
siyasetimizin dürüstlüğünü ve Türk milletinin 
böyle bir müstakil siyaseti takipteki gösterdiği 
kiyaseti Alman Devlet Reisi Rayştağda açıkça 
ifade ettiği gibi hemen ayni günlerde ayni esas
ları aynı kuvvetle İngiltere Meclisi Mebusanmda 
İngiliz Hariciye Nazırı da tekrar etmiştir. Bu 
suretle görüyoruz ki birbirleri ile muharebe ha
linde olan iki muazzam kudret, Türk milletinin 
müstakil siyasetini büyük bir kiyasetle idare 
ettiği noktasında mutabık bulunmuşlardır. 

İşte takip ettiğimiz millî siyasete ve ahitle-
rimize tamamen uygun olan bu muahedenin ak-
tinden dolayı Dr. Refik Saydam Hükümetini 
ve bizzat Başvekilimiz Dr. Refik Saydamla kıy
metli Hariciye vekilimiz Saraçoğlu Şükrüye 
en kalbî tebrik ve teşekkürlerimizi sunarım. 
Bu muvaffakiyetli hareket, büyük Türk milleti

nin Aziz Millî Şefi İsmet İnönünün yüksek kiya
set ve dünyanın hayranlığını celbeden büyük 
şahsiyeti etrafında gösterdiği millî birlik, hak
kına bağlılık ve başkalarına karşı dürüstlük ve 
temiz kalpliğin bir neticesidir. Bu itibarla ben 
de diğer arkadaşlarım gibi, muahedenin her su
retle makbul ve muteber, kıymetli bir sulh ve
sikası olduğunu arzla bütün arkadaşlarımın tak
dir ve tasvibine iştirak ederek kabulünü dilerim. 
(Alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasın
da 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen Mua

hedenin tasdikma müteallik kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Al
man Reich'ı arasında Ankarada 18 haziran 1941 
tarihinde imza edilen Muahede tasdik olunmuş
tur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkın-
dahi 1076 saydı kanunun 17 ve 22 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve MUM 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/64.6) [1]. 

REİS — Ruzname hakkında bir takrir var. 

Yüksek Başkanlığa 
Ruznamenin (6) ncı numarasında bulunan 

Yedek subay kanununun iki maddesini değişti
ren ve müstacelen müzakeresi ricasile takdim 
kılınmış olan lâyihanın tercihan müzakeresini 
arz ve rica ederiz. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Diyarbakır Samsun 

K. Sevüktekin A. Fahri Engin 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Dahilî 
nizamname mucibince bu müstaceliyet taleple
rinin mazbatada dercedilmssi lâzımdır. Bu şe
kil nizamnameye muhaliftir, ademi kabulünü 
rica ederim. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KİAZIM 

[1],2,25 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Mazbatada ya
zılıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mazbatada varsa 
ayrıca tasrihe lüzum yoktur. 

BEİS — Mazbatada müstaceliyet teklif edil
miştir. Tercihan müzakeresini de istiyorlar. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Ni-
zamnamei dahilî mucibince müstaceliyet karar
larında ve tercihan müzakere taleplerinde es
babı mucibe göstermek lâzımdır. Takrirde bu 
yoktur. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Lâyiha deniz 
yedek subaylarının tahdidi sinlerinin uzatılma
sı hakkındadır. Millî Müdafaa vekâletince bu
na ihtiyaç olduğunu söylediler, müstacelen mü
zakeresine lüzum vardır. Rey Heyeti âliyenin-
dir. (Muvafık sesleri). 

REİS — Ruznamenin altıncı maddesinde ya
zılı lâyihanın tercihan müzakeresini reyinize ar-
zediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müstaceliyeti teklif edilen kanun lâyihası 1076 
numaralı kanunun iki maddesinin tadili hak
kındadır. Biraz evvel kendilerile görüştüm. 
Henüz muttali olmadığımız bazı vesikalar bu
rada yazılı olduğundan bambaşka şekildedir. 
Yani elimizde bulunan matbuaya göre 1076 
numaralı kanunun 17 nci ve 22 nci maddeleri 
değil, bilâkis 1555 ve 2779 numaralı kanunlar 
da bunda mündemiçti/. Müsaade buyurun bu 
lâyiha da normal vaziyette müzakere edilsin. 

REİS — Müzakere açmağa mahal yoktur. 
REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
REİS — Rica ederim. Tercihan müzakere

sini reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Elde müzakere edeceğimiz kanun membamı 
esasen eski kanunlardan almıştır. Burada yal
nız deniz subayları hakkmda bazı kayıtlar ve 
bazı ilâveler olmuştur. Diğerleri tamamı ile 
eski kanunlarda mevcuttur. Maamafih eski ka
nunlarda mevcut hükümlerin tadili mevzubahs 
olan, lâyihada yazılı olduğu gibi 1076 numa
ralı kanunun 17 ve 22 nci maddeleri değildir, 
1555 numaralı kanunun 3 ncü maddesi ve 2779 
numaralı kanunlar da buna dahildir. 

Arkadaşlar, burada bilhassa ikinci madde
de nazarı dikkate alınması lâzım gelen gayet 
mühim meseleler vardır. Bilhassa ordu malûl
leri hakkındaki hükümler nazarı dikkate alın
mağa lâyıktır. Gerçi bu da eski kanundan alın
mıştır. Bununla beraber biz eski kanunun 
maddelerini yeni şekilde değiştirmek istediği
mize nazaran şu anda bunları da düzeltmek 
fevkalâde doğru bir şey olacaktır. 

Şimdi müzakere edeceğimiz kanunun met

ninde (dereceli ve derecesiz olarak malulen te
kaüt edilmiş ve edileceklerin sıhhiye heyetleri 
tarafından raporlar ile ahvali sıhhiyeleri kıta 
hizmetine müsait olmayanlar...) fıkrası var. 

Bundan iki nokta çıkıyor. Birincisi; malûl
ler arasında kıta hizmetine müstait olanlar var
dır. 

Arkadaşlar, bir malûlün kıta hizmetine salih 
ve ehliyetli görülmesi düşünülemez. Esasen bunlar 
harbi umumî, Balkan harbi ve istiklâl harbinin 
yadigârı olduklarından o vakitten beri maluli
yetleri müteaddid defalar teeyyüd etmiştir, ma
luliyetler tekrar tekrar sabit olmuştur. Millî 
müdafaa ve Bütçe encümenlerinde bulunduğu 
anlaşılan bir kanun mucibince iki veya üç defa 
heyeti sıhhiyeden geçmiş ve devre muayenesi
ne tâbi tutulan malûller yeniden muayeneye 
sevkedilmiyeceklerdir. Bunlara daimî malûl de
necektir. Artık ordu elinde, bu yeni kanunla, 
ebedî ve daimî malûl olmıyan hiç kimse kalmı-
yacaktır. Maddelerdeki kayidler bir çok cihet
ten sakıttır, Burada bir de deniz subaylarile 
beraber tabip, veteriner ve diş tabiblerinden 

de bahsediliyor. Bunların da küçük rütbelileri 
alınır deniyor. Arkadaşlar küçük rütbeden an
laşılan mana karma karışıktır. Bu hekimler, ya
ni harbi umumide mektepten henüz çıkmış olan
lar yüzbaşı rütbesini haizdirler. Fakat bu gün 
bunlar yaşlanmış, başlanmış insanlar olduğu 
halde yine yüzbaşı rütbesini haiz olacaklardır. 
Bunların ilmî rütbesi nazarı dikkate alınma
dan yine eski rütbelerile kıta hizmetinde kulla
nılacaklardır. Kıta hizmetinde kullanılmak için 
bir insanın ilk evvel kabiliyeti bedeniye sahibi 
olması lâzımdır. 

Bir bölük kumandanından daha faal olan kıta 
hekiminin 54, 57 yaşında bulunması başlıbaşma 
bir mahzurdur. Öyle hekimler alınmıştır ki, 
bugün meselâ kilosu 120 ye çıkmıştır. Yaşı 54 tür. 
Bu memleketin en büyük müesseselerinde gayet 
faydalı bir unsur olan bu hekim bu gün tabur 
hekimidir. Bunlardan başka yine bazı vakalar 
olmuştur ki, rütesi küçük addedilmiş ve bun
dan dolayı meslekî liyakatleri nazarı dikkate 
alınmamıştır. Üniversite profesörleri de hizme
te alınmışlardır. Ben bunlar hizmete almmasm 
demiyorum. Yalnız kanunlar tedvin olunurken 
bunların vazifesi tasrih edilmelidir. Arkadaş
lar harp nörozları vardır ki, bilhassa Harbi umu
mide bunlar yüksek mütehassıs, Millî Müdafaa 
emrinde müşavir olarak bulunmakta olan ilimle
ri yüksek mütehassıslar tarafmdan mütalea 
edilmiştir. Biz bu kıymetli adamları yalnız kı
talara göndermekle işe başlamışızdır. 

Arkadaşlar; Harbi umumiye gelinceye kadar 
Türk ordusu bir kademe ile teşkilâtlanırdı. 
Harbi umumide ve onun takip eden İstiklâl har
binde bunlar kademelendirildi. Harbi umumiden 
İstiklâl harbinden evvel yalnız kıta kadrolarma 
hekim tayin ediliyordu. Bu gün yine eskiye dö-
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nüyoruz. Kıtadan başka bir şey düşünmüyoruz. 
Yapılacak iş böylece bitmiş olmaz. Taşı gediğine 
koymak gerek. Bunları nazarı dikkate arzetme-
yi borç bildim. 

REİS — Muahede için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MÎLLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Gl. KİAZIM 

SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Yedek subay 
kanunu, 1076 numaralı esas kanundur, hangi 
maddesi değişse, tatbik edenler ve hakkında 
tatbik olunanlar 1076 numaralı kanunu bilirler. 
Bundan dolayı biz 17 ve 22 nci maddeleri ve ilâ
velerini değişik olarak huzuru alinize takdim 
ettik. 

Yedek subaylar şimdi terfi ettiriliyor. Ka
nunun hükmüne ve terfi şeraitine göre terfi edi
yor. Yedek askerî memurlar vardır. Bunların 
terfileri sefere mahsustur. Madelete tamamile 
uygun bulunsun diye şimdi bunların da terfii is
teniyor. İşte 17 nci maddede buna dair hü

küm koyduk. Doktorlardan bahsettiler. Eski 
kanunda doktorlar, baytarlar, eczacılar, kimya
gerler 57 yaşma kadar hizmet ettirilir. 22 nci 
madde izah etmiştir. Devletin, Millî Müda
faa vekâletinin seferberlik teşkilâtına nazaran 
buna ihtiyacı olduğu kabul buyurulmuştur. 

Şimdi bu teşkilât itibarile deniz subaymm 
da aynı yaşa kadar hizmeti talep olunuyor. 

Doktorlar, baytarlar gibi yedek deniz su
baylarının da 57 yaşma kadar hizmet ettirilme
sine orduca, lüzum görüldiği gibi bunlarında 
aynı yaşa kadar hizmetlerinin kabul buyurulma-
smı rica ederim. 

Malûllerden bahsettiler. Bunlar Tekaüt ka
nunu mucibince 2 senede bir muayene olunur ve 
maluliyeti geçmişse kıtada hizmete verilir. Ma
luliyeti geçmemişse geri hizmetlerde istihdam 
olunur diye eski kanun muhteviyatında kayıt 
vardır. 

Evvelce arzetmeği unutmuştum, bir kaç fık
ranın kaldırılması hakkında madde arzedece-
ğim, kabul ederseniz buraya ilâve olunur ve 
düzgün bir kanun olur. 

REİS — Lâyiha hakkında müstaceliyet tek
lifi de vardır, bu teklifi reyinize arzediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka söz iste
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedek subay ve Askerî memurlar hakkmdaki 
1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanım 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17 — Hazarda yedek suhaylarm silâh 
altında geçmiyen sivil hayattaki müddetleri de 
hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf su
baylar gibi terfi ettirilirler. 

Ancak teğmen olacaklar birer, üsteğmen ola
caklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer devrei 
talimiyeye iştirak etmek ve muvafık sicil almak, 
denizde yüzbaşılık kursunu tamamlamak ve ya
kın seferler süvari veya çarkçı şahadetnamesini 
haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedek subaylardan teğmen olacakalrm bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
komutanlığın inhasile orduda bir buçuk ay staj, 
üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay hizmet
ten sonra ayni veçhile doksan gün staj, yüzaşı 
olacakların da dört sene hizmetten sonra yine 
inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları şarttır. 
Bu subaylar, takım talim ve terbiye safhasının 
başlangıcında orduda bulunacak veçhile staja 
gönderilirler. 

Bilûmum yedek subayların terfilerinde kıdem 
hesabı muvazzaf subaylar içindeki hemnasıplı 
arkadaşlar meyanmda hesap olunur ve binbaşı 
olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çıkabil
mek muharip sınıflara mahsus olup ikmali tah
sil etmek ve muvazzaf subaylara mahsus terfi 
kanunda yazılı kayit ve şartları ihraz etmekle 
meşruttur. 

Ancak bu şeraitten başka deniz sınıfmda 
binbaşı olmak için uzak seferler süvarisi veya 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Bu maksatla Terfi kanununda zikredilen as
garî müddetin şümulünü filen ifa etmek üzere 
müracaat edenlerin orduya kabulü münhalât ve 
sair ihtivaçları nazarı dikkate alınarak ait oldu
ğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde yedek subaylar muvazzaf subaylar 
gibi terfi kanunu ahkâmına tâbi olurlar. 
Yedek askerî memurlar dahi, hazar ve seferde, 
muadilleri rütbedeki yedek subaylar gibi ve yu
karıda vazıh şartlar dahilinde terfi ederler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bir su
al. Bu maddeye ilâve edilen en sondaki fıkra mı
dır?. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Evet. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1076 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 22 — Yedek subay ve memurları ha
zar ve seferde ancak Tahdidi sin kanununda ya
zılı yaşlara kadar hizmete celbolunurlar. Bu 
yaşlar dahilinde bulunanlar ile dereceli ve de
recesiz malulen tekaüt edilmiş ve edilecek olan
lardan sıhhiye heyetlerinin raporlarile ahvali 
sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama müsait 
olmayanlar Ordunun hafif, sabit ve geri hiz
metlerinde kullanılırlar. Ancak seferin icabı 
olarak lüzum görüldüğü takdirde deniz subay-
larile tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş-
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tabiplerinin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 
elli yedi yaşma kadar; diğerleri Tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlardan beş sene fazla yaşlı 
ihtiyat subay ve memurları dahi ahvali sıhhiye
si müsait olanlarm en gençlerinden başlayarak 
orduya almırlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bir ka
nunun manasını esbabı mucibesinden anlıyaca-
ğız. Bu kanunu okuduğumuz zaman görüyoruz 
ki, iki maddenin tadilini istiyor. Birincisinde, 
encümen reisinin izah ettiği gibi, yedek subaylar 
kıtada bulundukça terfi ediyorlar, fakat onlarla 
beraber bulunan askerî memurlar terfi etmiyor
lar, adaletsizlik oluyor, bu adaletsizliğin bertaraf 
edilmesini temin etmek için bir fıkraya ihtiyaç 
vardır, dediler. Okuduk, güzel. 

ikinci tadilin sebebine gelince; esbabı muci-
bede diyorlar ki, deniz kuvvetleri günden güne 
artmakta olduğundan subay ihtiyacı da artıyor, 
bunu temin etmiş olmak için, bu sebeple tabip 
ve baytarlar gibi yaş haddi müsait küçük rütbeli 
deniz subaylarından, bilhassa geri hizmetlerde 
daha bir müddet istifade etmek ve deniz subay 
kadrosunu kapatabilmek için maddeyi tadil edi
yoruz. Demek ki, tadilin mucip sebebi bu. Şu 
halde tadil edilen maddenin buna ait olması lâ
zım. Müsaade ederseniz maddeyi de okuyayım. 

Mevcut kanunun - yani 1076 numaralı kanu
nun - 22 nci maddesinde, hiç olmıyan bir fıkra
nın buraya ilâve edildiğini görüyoruz. O da; 
«Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile derece
li veya derecesiz malulen tekaüt edilmiş ve edi
lecek olanlardan sıhhiye heyetlerinin raporlarile 
ahvali sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama 
müsait olmıyanlar şöyle olur, böyle olur» diye 
yazıldıktan sonra altına bir de bahriye yani de
niz meselesi konuyor. Esbabı mucibesinde mün-
deriç olmıyan ve Hükümet tarfından da esbabı 
mucibeye istinat ettirilmeden ithal edilen bu 
meselenin kanunda mevzubahs olması, bizim 
tedvin usullerimize muvafık değildir. Nerede 
kaldı ki, biz bu yazılı olanların dahi muvafık 
olmadığını söylerken bizim Millî müdafaa encü
menimiz öyle zannediyoruz ki açıktan bir mad
de teklif edecek? Üzerinde müzakere cereyan 
etmemiş ve bizim tarafımızdan matbu olarak 
okunmıyan bir madde dahi, beş dakika evvel 
reis tarafından söylenilen mütaleata nazaran, 
şahit olmak ihtimalimiz vardır. Binaenaleyh böy
le esasında mevcut olmıyan bir meseleyi kanu
nun içerisine sokarak kanun yapmak doğru ol
maz, bir. 

İkincisi, soruyorum Millî müdafaa encümeni 
reisinden ve mazbata muharririnden, bir defa 
malûl tekaüt demek kıta hayatına yaramıyan 
adam demektir. Dereceli olsun, derecesiz olsun. 
Şimdi ne münasebetle, dereceli olsun derecesiz 
olsun, malulen mütekait olan adam tekrar mua
yeneye sevkolunacaktır. Zaten bunların malu
liyetlerine dair her üç senede bir heyeti sıhhiye 

tarafından raporlar verilmektedir. Şimdi lüzum lo-
du diye heyeti mecmuasının muayenesinden mü
tevellit külfetler yetmiyormuş gibi, haydi yine 
binlerce kişiyi muayeneye sevketmek, yani ye
rinde hizmet ederek kullanılmağa müsait mi
dir, değil midir diye adam seçmek doğru ol
maz. Çünkü bir defa malulen mütekait adamla
rın en hafifinin maluliyeti dahi 20 seneliktir. 
İstiklâl harbindedir, Harbi umumidendir, Bal
kan harbindendir. Bunlar da her üç senede bir 
muayeneye sevkedildiklerine ve asgarî 20 sene 
zarfında 7 defa muayene edildiklerine nazaran 
bunlarm, bu mağdurinin tekrar kıtada hizmet 
etmeğe yaramıyacak olanlarını sabit hizmete 
göndereceğiz diye yeniden muayeneye sevkedil-
melerine lüzum yoktur. Bunları Millî Müdafaa 
vekâleti bilir. Yedi yaşından yetmiş yaşına ka
dar askerlik hizmetini zevk bilen bir milletin, 
bilhassa malûl zabitanmın, vazifeden kaçacağını 
asla hatırıma getirmiyorum. Onun için evvelâ 
Hükümeti muahaza ediyorum; esbabı mucibe
sinde mevcut olmıyan böyle bir şeyi buraya ithal 
ettiğinden dolayı, sonra encümeni muahaze ediyo
rum, Hükümetin esbabı mucibesinde olmayan 
bir vaziyeti buraya ithal ettiğinden dolayı. 
Onun içindir ki bütün bu sözlerimin heyeti 
mecmuası, bence taknin usulüne riayet bakımın
dan, encümenin nazarı dikkatini celbetmektedir. 
Bu mesele üzerinde kendim şahsan tetkikat 
yapmadım, bir arkadaşm notundan istifade 
ediyorum, eğer Hükümet tarafından teklif edi
len esbabı mucibe haricinde bir şey varsa, onu 
çıkarsınlar. Encümen yeni bir şey teklif etmiş, 
onu kâtip şi mdi okuyacak, bir kanunun tetkiki 
için tabı ve tevzi gibi bütün safahatını bir tarafa 
bırakarak, yalnız kâtip tarafından burada 
okunmasına, ben şahsan, taraftar değilim. Evvelâ 
tabı, tevzi etsinler, ona göre karar verelim. 

M. M. E. REİSİ Gl. KlAZIM SEVÜKTEKlN 
(Diyarbakır) — Bu usulü bize, Refik İnce bun
dan bir kaç sene evvel vermiş olduğu bir takrir
le, öğretti. Böyle değişmiş maddenin kamilen 
yazılmasını kendileri teklif etmişlerdi. Heyeti 
umumiye de kabul buyurduğu için biz burada 
bu kanunun şu maddelerini, 1555 numaralı ka
nunun üçüncü maddesile, 2779 numaralı kanu
nun 22 nci maddesinin tadili dolayısile her iki 
kanunun maddeleri aynen yazılmıştır. Yalnız 
buna deniz subayı ilâvesile huzurunuza takdim 
olunmuştur. Yoksa malûllerin muayenesi sene-
lerdenberi devam eden bir usulden ibarettir. Biz 
yalnız bir «deniz» kelimesini ilâve etmişizdir, 
vaziyet bundan ibarettir. 

1555, 2779, 3701 numaralı kanunlar mülga 
diye bu fıkraya kayıt konmuştur. 

REİFİK İNCE (Manisa) — 2553 numaralı 
kanun, 2779 numaralı kanun, 2701 numaralı ka
nunlara ait fıkraları burada ne münasebet mev
zubahs ediyorlar, buraya niçin sokuyorlar? 
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Asıl derdim budur. Niçin buraya sokuyorlar? 
Malûller hakkında orada ahkâm vardır. (Reye 
reye sesleri). 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Yedek subayların silâh altına alınması ve 
yetiştirilmesine ait bir kanundur. 22 nci mad
desi bunlardan bahseder, yazılmış ve kabul edil
miş bir kanundur. 

REİS — Henüz okunmayan yeni madde üze
rinde müzakere cereyan ediyor. Maddeyi reye 
koyayım, ondan sonra yeni madde üzerinde ko
nuşulsun. (Muvafık sesleri). 

İkinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı ara

sında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen mu
ahedenin tasdikma müteallik kanuna, kabul et
mek suretile (302) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır, kanun (302) reyle ve mevcudun it-
tifakile kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

REİS — Encümen bu kanunla alâkadar bir 
madde teklif ediyor, okutuyorum : 

MADDE 3 — 1555 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi ile 2779 sayılı kanun ve 3701 sayılı ka
nunun üçüncü maddesi kaldırılmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) —- Kanunu bilmiyo
ruz. Reis Bey, okumadık. 

REİS — Efendim, müstakil bir kanun mev
zuu olacak bir şey değildir, Encümen teklif 
edebilir. 

Başka mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

3 —• Çiftçi 'mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye en-
cümenlerile Muvakkat encümen mazbataları 
(1/409) 

REİS — 17 nci maddeden lâyihanın müza
keresine devam ediyoruz. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hüküm
lerine tevfikan tahsil olunan para cezaları ko
ruma sandığına irat kaydolunur. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Her koruma ve 
ihtiyar meclisi nezdinde 16 ve 17 nci maddeler
de yazılı gelirlerden bir koruma sandığı teşkil 
olunur. Bekçi ücretlerinden başka zarar ve zi
yan mukabili olarak tahsil edilmiş olan miktar, 
peşin olarak ödenen zararlar dolayısile tükendi
ği veya zararın ödenmesine kâfi gelmediği tak
dirde sandık mevcudu tarifede yazılı esaslar 
dairesinde mükelleflerden yapılacak tahsilatla 
tamamlanır. Bu suretle yapılacak tahsilatta za
rar ve ziyan karşılığı olarak 15 nci maddenin 
son fıkrasına göre tesbit edilmiş olan nisbet 
daima muhafaza olunur. 

ADNAN MENDERES ( Aydın ) — Asıl 17 
nci maddede söyliyecektim fakat vakit bulama
dım, madde reye konulmuş bulundu. 18 nci mad
denin birinci fıkrasında, her koruma ve ihtiyar 
meclisi nezdinde 16 ve 17 nci maddelerde yazılı 
gelirlerden bir koruma sandığı teşkil olunur den
mektedir. 

Halbuki sandığın geliri yalnız 16 ve 17 nci 
maddelerde yazılı olanlardan ibaret değildir. 
Bunlardan başka 19, 20, 2 9ncu maddeler de 
sandık gelirlerine aittir. Koruma tarifelerinden 
gelecek paralardan ve 17 nci maddede para ce
zalarından bahis vardır. 19 ncu maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı köylerden köy bütçesindeki ko
rucu ücretleri koruma sandığına yatırılır deni
yor. Bu da sandığın bir geliridir. Sonra madde 
devam ediyor; 

Bu kanunun tatbiki dolayısile hâsıl olacak 
vaziyete göre köy korucularının adedi ihtiyaç 
nisbetinde azaltılabilir. Bu suretle azaltılan ko
ruculara ait ücret köy bütçesinden koruma san
dığına devrolunur. 

Bundan başka 20 nci maddede deniyor ki: 
Mezruat arasında başı boş yakalanıp 15 

gün zarfında sahipleri çıkmayan hayvanlar 
satışa çıkarılıp bu hayvanlar için sarfedilen ia
şe, muhafaza masraflarile yapılacak diğer mas
raflar satış bedelinden tenzil olunduktan sonra, 
bakiyesi bir sene müddetle emaneten saklandık
tan sonra, bu müddet içinde müracaat edilip alın
madığı takdirde satış bedelinin koruma sandı
ğına irat kaydolunacağı yazılıyor. Görülüyor 
ki 18 nci maddede; 16 ve 17 nci maddelerde ya
zılı gelirler diye yazılan gelirler tahsisen bu iki 
maddede olanlardan ibaretmiş gibi ifade etmek 
doğru değildir. Ancak bu kanunda yazılı gelir
ler diye umumî bir ifade ile yazmak doğru ola
bilirdi. Gelirler 16 ve 17 nci maddelere munha-
sırmış gibi bir ifade kullanmamak icabederdi. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SİNASİ 
DEVRİN (Zonguldak) — Efendim; bir az önce 
18 nci maddede 16 ve 17 nci maddede yazılı ge
lirlerden bir koruma sandığı teşkil olunur den
mektedir. Halbuki diyorlar, 17 nci maddede ve 
28 nci maddede de gelirler vardır. Ondan başka 
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bir de 30 ncu maddede vardır, onu unuttular. 
Onu da ben ilâve etmiş olayım. 20 ve 30 ncu 
maddelerdeki gelirler muntazam gelirler değil
dir. Sandığı kurmak için 16 ve 17 nci madde
lerdeki gelirler esastır. 18 nci maddede de, ko
rucu adedi azalırsa ve bir tane kalırsa bu gelir
ler de sandığa konur denmektedir. Demek ki 
yeni teşekkülde bu gelirler mevzubahs değildir. 

20 nci madde de, normal bir gelir kaynağı 
değildir. Hayvanlara aittir. Başıboş bulunup 
yakalanan hayvanlardan bahsetmektedir. Bun
lardan gelecek paralarm da buraya yatırılaca
ğına dairdir. 

30 ncu madde, hayvanlara ait bir ceza ma
hiyetinde olmayıp, tazminatı gösteren hüküm
ler vardır. Bunlarm hepsi sandığın muntazam 
varidatı meyanmda değildir. Bu itibarla 18 n-
ci maddede de, normal gelir olan 16 nci ve 17 
nci maddelerdeki gelirler zikredilmiştir. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Si
vas) — Efendim; gelirlerin muntazam olanla
rı ve bir de arizî olanları vardır buyuruyor
sunuz. Böyle şey olur mu? Madem ki hepsi san
dığa giriyor, Adnan Bey arkadaşımızın dediği 
gibi, hepsinin gelir olarak zikredilmesi lâ
zımdır. Bu itibarla Adnan Bey arkadaşımıza 
verdiğiniz cevabm yerinde olmadığı kanaatin
deyim. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞlNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Adnan Beye verdiğim cevap şu 
idi : 16 ve 17 nci maddelerde gelirler mevcut
tur. Diğerleri için, bunlar gelir değil diye bir 
beyanatta bulunduğumu zannetmiyorum. Bun
lar da gelirdir. Fakat bunların ilgasından son
ra, meselâ 19 ncu maddede şayet bu teşkilât 
dolayısile köy koruyucuları ilga edilirse bunun 
geliri buraya yatırılır, diyoruz. 

24 ncü maddede kezalik, 15 gün zarfında 
bu hayvanların sahibi çıkmazsa bunun geliri 
sandığa yatırılır. Mefhum aynen ifade edilmiş
tir. Bunun geliri yatırılmaz, diye bir ifade 
yoktur. Bu suretle maksat hâsıldır ve bu tar
zı ifadede mahzur yoktur. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Köy 
kanunu mucibince, köy ihtiyar heyetlerinin bir 
sandığı vardır, bu, ikinci bir sandık mı oluyor? 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASİ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Bittabi 15 nci maddede bunun 
bir sandıkta toplanması usulü kabul edildikten 
sonra bu, mecburî bir netice oluyor. Köyün 
diğer varidatile, bu varidatm birbirine karışma
ması bu kanun icabmdandır. 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Efendim, 
17 nci maddeye dikkat edecek olursak bu ka
nunun hükümlerine tevfikan tahsil olunan pa
raların cezalarını koruma sandığına irat kay
dolunur, diyor. Daha sandığın teessüsünden ha
berdar olmadan para cezalarının sandığa irat 
kaydolunacağını öğreniyoruz. Bu doğru değil
dir. Evvelâ koruma sandığını sarahaten tesis 

edecek ve sonra sandık gelirlerini eksiksiz gös
terecek surette maddeyi yazacak olursak daha 
doğru bir iş yapmış olacağız. Meselâ şöyle ya
zılabilir : 

Madde 18 — Her ihtiyar ve koruma mecli
si nezdinde bir koruma sandığı tesis olunur. 
Bu sandığın gelirleri şunlardır: 

1 - Koruma tarifesi mucibince tahsil oluna
cak koruma ücretleri, 

2 - Bu kanun hükümlerine göre tahsil olu
nacak para cezaları, 

3 - 19 ncu madde mucibince sandığa yatı
rılacak veya devrolunacak paralar, 

4 - Mezruat arasında yakalanıp sahibi zuhur 
etmeyen hayvanların 20 nci madde mucibince 
satışlarından elde edilecek ve müddeti müru
runda sandığa irat kaydolunacak paralar. 

Böyle yazdığımız takdirde sandığın tesisi 
güzelce ifade edilmiş olacağı gibi gelirlerin de 
neler olacağı sarahaten gösterilmiş olur. Bina
enaleyh, kolayca anlaşılması için maddenin ar-
zettiğim şekilde kabulünü rica ederim. 

AHMET FAİK BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; bu maddenin birinci fıkrasında, san
dığı teşkil edecek olan daimî gelirlerden bah
sedilmektedir. Arkadaşımın buyurduğu gibi, 
diğer maddelerde başka gelirler zikredilmek
tedir. Bunlar devamlı gelirler değildir. Maa-
haza bu maddenin birinci fıkrasına «16 ve 17 
nci maddelerdeki gelirlerle diğer maddelerde 
yazılı gelirler» ibaresinin ilâvesi ile arkadaşı
mın maksadı hâsıl olur. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Kabul ediyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 18 nci madde

nin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ey
lerim. 

Aydın mebusu 
Adnan Menderes 

Madde 18 - Her ihtiyar ve koruma meclisi 
nezdinde bir koruma sandığı tesis olunur. Bu 
sandığın gelirleri şunlardır : 

1 - Koruma tarifesi mucibince tahsil oluna
cak koruma ücretleri, 

2 - Bu kanun hükümlerine göre tahsil oluna
cak para cezaları, 

3 -19 ncu madde mucibince sandığa yatırıla
cak veya devrolunacak paralar, 

4 - Mezruat arasında yakalanıp sahibi zuhur 
emteyen hayvanların 20 nci madde mucibince sa
tışlarından elde edilecek ve müddeti mürurun
da sandığa irat kaydolunacak paralar, 

REİS — Nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi eynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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ON DOKUZUNCU MADDE — 8 nci madde

nin ikinci fıkrasında yazılı köylerde köy büt
çesindeki korucu ücreti koruma sandığına ya
tırılır. Bu kanunun tatbiki dolayısile hâsıl ola
cak vaziyete göre köy korucularının adedi ih
tiyaç nisbetinde azaltılabilir. Bu suretle azaltı
lan koruculara ait ücret köy bütçesinden koru
ma sandığına devrolunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Mezruat arasında 
başıboş yakalanıp da on beş gün içinde sahip
leri tarafından alınmayan hayvanlar koruma ve 
ihtiyar meclisi tarfından münasip görülecek bir 
pazar yerinde müzayede ile satılır ve keyfiyet 
bir zabıt ile tesbit olunur. Müzayedede 2490 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunmaz. Sahibi 
malûm olmıyan hayvanlar için her yerin örf ve 
âdetine göre ilân yapılır. 

Bu hayvanlar için sarfedilen iaşe, ve muhafa
za masraflarile yapılacak diğer masraflar satış 
bedelinden tenzil olunduktan sonra bakiyesi 
bir sene müddetle emaneten saklanır. Satış be
deli bu müddet içinde müracaat edilip alınmadığı 
takdirde koruma sandığına irat kaydolunur. 

İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — Bu 
madde hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — Efen

dim, bu maddede (öküz 15 gün zarfında satılır) 
deniyor. Halbuki köylünün öküzünü satmak 
doğru değildir, tahsili emval kanunu bile sata
mıyor. Köylünün canı ikidir, birisi de öküzü
dür. Öküz olmazsa köylünün yaşamasına im
kân yoktur. Köylünün öküzünü satmak, 
demek onun bu vatandan hakkı ha
yatını kesmek demektir. Bakın, size 
bir şey anlatayım : ben öyle şeylere (şahit 
olmuşumdur ki, köylü senelerle öküzsüz kaldık
tan sonra ve nihayet ahırında iki öküzü gördü
ğü gün onun en mesud günü o gündür. Bir köy
lü eline iki öküz geçince günde 20 defa ahıra 
girer, çocuğundan fazla onu sever. Çünkü herşeyi 
ona bağlıdır. Bendenizce öküz meselesini tama-
mile bu maddeden kaldıralım. Başka hayvanı 
satılsın, davarı varsa, ineği varsa satılsın. Fa
kat öküze gelince siz bilirsiniz amma bu mad
deyi tadil edin. (Takrir ver sesleri). 

MUVAKKAT E. N. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Zararlar en ziyade başı boş hayvanlardan 
meydana gelmektedir. Binaenaleyh başı boş 
hayvanların mezruata zarar vermemesi için bir 
takım hükümler konmuşur. Bunlar meyanında 
bu hüküm de vardır, İsmail arkadaşım, öküz 
satılmasın diyor. Şu halde beygirin satılmasına 
cevaz veriyorlar. Halbuki öküz kadar beygir 
de çift hayvanıdır. Burada doğrudan doğruya 
hemen satmak vaziyeti yoktur. 15 gün sahibi 
tarafından aranmazsa mahallî örfü âdete göre 

muhtelif şekilde ilân edilmek kayıtlan vardır. 
Bu kayıtlar olduktan sonra arkadaşım neden 
endişe ediyorlar? 15 gün muhafaza edilecek. 
Sahibi çıkmazsa uzun müddet bu öküz nerede 
muhafaza edilecek, nasıl beslenecek iaşesi olduk
ça bir iştir. Bu ciheti nazarı dikkate alarak 
azamî bir müddet koyduk. Ayni zamanda örf 
ve âdeti mahalliye üzerine ilânını da şart koş
tuk. Ben tahmin etmiyorum ki 15 gün zarfında 
bu kadar ilân zayi olan hayvanın sahibi çıkma
mış olsun. Arkadaşımın fikirleri burada varit 
değildir. Arkadaşımızın bilhassa yalnız öküze 
istinat etmesini de anlıyamadım, 

İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim ; bunun canlı bir misalini arzedeceğim. Bun
dan üç sene evvel benim bir öküzümü koyun 
köpekleri tezdirmişler. Bu bizim sınırdan çık
mış, Su şehri topraklarına geçmişti. On beş gün 
sonra haberimiz oldu,, gittik aldık. Böyle bir 
adamın öküzü tezer de uzaklara giderse meselâ 
16 ncı gün sahibi haber alıp gittiği zaman ökü
zünü satılmış bulacaktır. Bu itibarla bu konu
lan müddet azdır, bunu bir ay yapalım, Ya^ar 
bey dediler ki bunu kim muhafaza edecek? Efen
dim koruma meclisi vardır, onu muhafaza eder. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
(Devamla) — Satılıyor, bunun parası bir 
sene sandıkta muhafaza ediliyor. Ema
neten sandıkta kalıyor. Bir sene zar
fında sahibi çıkarsa yine iade edilecek
tir. Onun için 15 gün kâfidir. Koruma meclisi
nin bu hayvanları korumak için muntazam ahır
ları yoktur, 15 gün olarak kalmasını rica edi
yorum. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Koruma san-
dığmdaki paraların sarfedilebileceği yerler şun
lardır : 

I - Bekçilerin ücretleri, 
II - 29 ncu maddeye göre ödenecek zararlar, 
III - Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına 

göre koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından bu 
kanunun tesbit ettiği hizmetlerin ifası için ya
pılacak zarurî masraflar. Bu masrafların senelik 
yeknuû hiç bir halde bekçi ücretleri yekûnunun 
yüzde onunu tecavüz edemez. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas) — Muhterem arkadaşlar; geçen gün de di
ğer maddelerde bu vesile ile arzetmiştim. Bu 
maddenin son fıkrasında «... Tesbit ettiği hiz
metlerin ifası için yapılacak zarurî masraflar bu 
masrafların senelik yekûnu hiç bir halde bekçi 
ücretleri yekûnunun % 10 nunu tecavüz ede
mez» denilmektedir. 

Bu, doğrudan doğruya çiftçiyi siyanet ve ih
tiyar heyetlerile, koruma meclislerinin ulu orta 
para sarf etmemesi için konmuştur ve yerindedir. 

— 174 



î : 69 25-6-1941 C : 1 
Böyle israfa mâni olmak için konulmuş olan bir 
esasın ruhunu sarsmamak lâzımdır. Fakat tasav
vur buyurunuz senelik geliri 500 lira olursa bu
nun % 10 nu 50 liradır. Şimdi muhtelif hâdise
ler tahaddüs eder veya sahibi meçhul bir vazi
yet hâsıl olursa bunun için ihtiyar edilecek mas
raf bu ilk altı ayda yüzde on olan miktarı geçe
cektir. Bunlar lâyikile vazifelerini ifa etmeme
leri için bunu bir vesile ittihaz ederler. Bilhassa 
istirham ediyorum, bu arzettiğim sebebe binaen 
bu son fıkrayi kaldıralım. Zaten masrafı % 30 
olarak kabul ediyor. Bu nisbet dahilinde para 
alınacaktır. Bunlar ihtiyar ve koruma meclisleri
nin ve murakabe heyetlerinin murakabesi altın
dadır. Binaenaleyh, suiistimal edilmesine imkân 
yoktur. Aksi halde kanunun işlememesine sebep 
olur. Bilhassa rica ediyorum, bu son maddeyi 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa)— 
Biz bir taraftan çiftçi ve köylüye yük tahmil 
etmiyelim diyoruz, bir taraftan arkadaşım yü
kü fazlalaştırıyor. Esasen masrafı çok indirdik. 
Gidecek heyetin yalnız zarurî masraflarını kabul 
ettik. Rica ederim bu % 10 ihtiyaca tekabül 
edecek miktardadır. Bunu arttırırsak harcırah 
ve saire namı altında bir takım paraların da ve
rilmesine sebebiyet verilecektir. Rica ederim bu 
% 10 ihtiyaca tekabül edecek miktardadır. Bun
dan fazlasını encümen doğru bulmuyor. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Efendim, encümen bu % 10 nisbetini 
neye istinaden hesap etmiştir. Yoksa akla gelen 
bir faraziye olarak mı kabul etmiştir? 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa)— 
Zarar vukuunda bu zararı tesbit için gidecek 
heyetin masrafıdır. Bu masraf için biz daimî su
rette asgarî bir miktar tesbit ettik. Uzak olma
yan yerlere yürüyerek gitsin, otomobil tutma
sın, vesaitten mümkün mertebe tasarruf etsin 
dedik. Binaenaleyh % 10 maksadı temin eder 
kanaatindeyim. Birinci derecede koruma bekçi
leri zararı bildirilecektir. Biz bu miktarı kâfi 
görüyoruz. Gerek köylü gerek kasabalarda bu
lunan arazi sahipleri için bu miktar haddi kifa-
yededir. Fazla bir miktar konmasını bendeniz 
çiftçiler için bir yük telâkki edivorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas) — Öyle bir zaman gelir ki, araba ile atla 
gidemiyecek ehli vukuf olur, zorla götüremezsi
niz. Binaenaleyh, bu vaziyetler karşısında hiç 
bir hesaba istinat etmiyerek koyduğunuz % 10 
kifayet etmez ki, bu takdirde kanun yürümez. 

MUVAKKAT E. Na. YAŞAR ÖZEY (Ma
nisa) — Ehli vukufun hesabını görecek koruma 
meclisinden ve ihtiyar heyetinden ibarettir. 

ADNAN MENDRES (Aydın) — Efendim, 
bu meselede çiftçinin, köylünün aleyhine çıka
cak bir vaziyet yoktur. Yaşar Bey arkadaşı
mızın bu hususta söylediğini varit görmüyo
rum. Çiftçinin lehine olan cihet, lüzum hâsıl ol

duğu zaman heyetin mahalline gidip bu kanun 
hükümlerini yerine getirebilmesidir. Eğer bu
rada falan miktarın % 10 u diye bir tahdit yap
maktan maksat lüzumsuz yere para sarfını me
netmek ise bu böyle olmaz. Lüzumsuz yere 
para sarfını kontrol edecek, murakabe edecek 
kaymakam ve murakabe heyeti vardır. Kanun 
iyi ta,tbik edilmek ve sıkı bir kontrol tesis et
mek suretile pek âlâ lüzumsuz sarfiyatın önüne 
geçilir. 

Sonra, Yaşar bey dediler M, % 10 kâfi ge
lecektir. Bu % 10 un kâfi geleceğini neye is
tinaden söylüyorlar? 

% 10 kaç lira ifade eder? Bunun hakkında 
hiç bir hesap yapılmamıştır. Akla öyle gelmiş
tir. Mesele, mutlaka % 10 dan fazla para sar-
fetmeyelim meselesi değildir. İcabettiği yerde 
zarurî masrafları yapmak sureti ile kanun hü
kümlerini yerine getirmek esastır. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Arkadaşlarımız bu hizmetlerin istilzam ettiği ve 
edeceği masrafların tahdit edilmesinden tevel
lüt edebilecek mahzurlara temas buyurdular. 
Dediler ki, zararlar tekerrür edebilir, binaena
leyh, % 10 u tecavüz ettiği takdirdebu vazifeyi 
ifa edememek vaziyeti baş gösterebilir. Bu hiz
metlerin istilzam edeceği masraf bilhassa, en 
ziyade kazaî salâhiyetlerin istimalinden tevellüt 
edecek masraflardır. Bu masraflar bilâhare 
haksız çıkan taraftan tahsil olunacak. Binaen
aleyh, % 10 un ademi kifayesi ihtimali pek az 
varit olabilir. Hiç olmaz denemez, Çünkü bir 
ihtimaldir, Fakat pek az varit olabilir. (Niçin 
sesleri). 

Farz buyurun ki mütemadiyen hâdiselerin 
faili meçhul şekilde kalmış olsun. Bu takdir
de köylü ne yapacaktır? Artık sandıkta mas
rafa tahsis edilecek para kalmadı diye vazife 
görülmiyecek değildir. Onun da yapılacak şek
li şudur : Zarardan müteessir olan kimse niha
yet davasını isbat etmek ıztrrarmda bulundu
ğu için, hakikaten sandıkta sarfedilecek para 
kalmamış ise o takdirde, davacı masrafını pe
şinen vermeğe davet edilir. Zaten mahkemeler
de de bilâhare hasızdan alınmak üzere davacı 
peşinen masrafları verir. Meselâ ehlivukuf mas
rafı bunu talep eden taraftan alınır. Hangi 
taraftan talep vaki olmuşsa evvelemirde o ta
raftan alınır. Bilâhare haksız çıkan taraf öder. 

ADNAN MENDERES (Aydm) — Bu, ka
nunda yazılı mıdır? 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — Ka
nunda sarahaten yoktur. Amma nihayet maku-
lâtta mevcuttur. Sandıkta para kalmamışsa bu 
şekilde yapılabilir. Kanunda, sandıkta para 
bulunmazsa vazife ifa edilmiyecek, diye bir hü
küm yoktur. Meselâ ehlivukufun vasıtası için 
verilecek ücret yoksa davacı bunu verebilir. 
Zaten ücret verilmiyecektir. Ehlivukuf için 
pekâlâ mutazarrır olan tarafa diyebiliriz ki 
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vaziyet budur. Bu parayı ver. Niçin vermesin 
ki, zararı ile beraber masrafı da tahsil edile
cektir. Onun için masrafı tahditte derpiş edi
len faydaları fevtetmemek için müsaade buyu
rursanız maddenin bu şekilde kalması daha uy
gun olur kanaatindeyim. (Doğru, doğru sesleri). 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bendeniz kısaca arzedeyim. Kendileri de 
belki hatırlarlar, uzak mesafeler için nakil va
sıtasını kabul ediyoruz. Ehlivukufun zarurî 
masrafları da koruma sandığından verilir diyo
ruz. Tabiî bu masraflar zararı yapandan alı
narak sandığa iade edilecektir. Bu itibarla 
sandıktan bir şey çıkmış olmaz. Arkadaşrmm 
yüzde on miktarını arttırma talebi de yerinde 
olmasa gerektir. 

REİS — Başka mütalea var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Koruma sandı
ğının mevcudu Devlet malı hükmündedir. Ko
ruma gelirleri ve koruma sandığrndaki paraya 
haciz konamaz. 

Koruma sandığı gelirinin cibayet ve sandık 
mevcudunun sarf sureti ve her sene sonunda 
hesapların nasıl kapatılacağı Ziraat vekâletin
ce tesbit olunur. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaş
lar, bu maddenin sonunda bir fıkra mevcut
tur. Bu fıkraya göre çiftçi mallarının korun
masına ait olan paranın sarf ve cibayet şekli 
ve ondan sonra hesabı katilerinin tanzimi şekli 
Ziraat vekâletince tesbit olunacaktır. Böyle 
bir hüküm mevcuttur. Hükümetten gelen me
tinde, hangi vekâletin bunu yapacağı gösteril
miş değildir, nizamname ile yapılacağı yazıl
mıştır. 

Ziraat vekâleti, bildiğiniz gibi, Ziraat işle-
rile uğraşan teknik bir vekâlettir. Eğer hesap 
tekniğine ait bu işler Maliye vekâletine verilmiş 
olsaydı, burada huzurunuza çıkıp bir sual sor
mak lüzumunu duymıyacaktım. Benim bildi
ğim, Ziraat vekâleti ziraat işlerinde mütehas
sıstır, yoksa hesap işlerinde mütehassıs değil
dir. Acaba neden dolayı bu, Ziraat vekâletine 
verilmektedir? Esbabı mucibede buna ait bir 
şey bulamadığım için, bilhassa Ziraat vekili 
arkadaşımızdan bunu rica ediyorum. Malûmu 
âliniz şimdiye kadar bu gibi işler Dahiliye ve
kâleti tarafından yapılmakta idi ve yapılıyor
du. Mevcut olan ahkâm halen de mevcuttur. 
Şimdi köylerin kendi bütçelerine, belediyele
rin kendi bütçelerine ait hesap işleri Dahiliye 
vekâleti tarafından görülmektedir ve görül
mekte devam edecektir. Acaba ne gibi sebep
ler vardır ki bunları ayırıyoruz da Ziraat ve
kâletine veriyoruz? Bunu Ziraat vekili arka
daşımdan rica ediyorum; izahat versinler. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
Bu kanunla Ziraat vekâleti hakikaten üzerine 

büyük bir mesuliyet almıştır. Hem çiftçi mal
larının korunması, hem de çiftçilikte yapılacak 
ıslahat bakımından çok faydalı olacağını tah
min etmiş bulunduğu bu kanunla azamî bir su
rette ilgilenmeyi kendi aslî vazifesinden say
maktadır. Ziraat vekâleti, doğrudan doğruya 
çiftçi mallarının korunması için tedvin edilmiş 
bir kanun olmak itibarile burada sandığa ta
allûk eden meselelerin dahi bir talimatnamesi
ni yaptıracağından yine bir vazife olarak mesu
liyet tekabbül etmeği de faydalı görmüşüzdür. 
Bu büyük bir hesap meselesi değildir. Hesa
ba taallûk eden vekâletin de hesap teşkilâtı var
dır. Arkadaşım diyor ki, Dahiliye vekâletin
de vardır. Ayni esbabı mucibe Dahiliye vekâ
leti için de varittir. Bütçelerin tanzim ve kon
trolü salâhiyetinin verilmiş olması hangi kanu
na esas olması lâzım gelirse onun Ziraat ve
kâletine verilmesinden dolayı mahzur görülen 
bu mesele Dahiliye vekâletine de verilmiş ol
masında ayni mahzur varittir. Arkadaşlardan 
rica ederim, bütün müracaat ve saireyi takip 
edebilmek için verilen bu vazifeyi üzerimize 
yüklenmiş olarak iyi bir surette ifaya çalışa
cağımız bir vazife ve mesuliyet olarak telâkki 
ediyoruz. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Şu halde köy 
işlerinin bir kısmını üzerinize almaktansa, bü
tün köycülük işlerini üzerinize alsaydmrz da
ha iyi olmaz mı idi? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Bu, büsbütün başka bir mevzudur. Bu mev
zu çiftçi mallarının korunmasına taallûk eden 
bir mevzudur. Diğeri ise köy ıslahatı bakımın
dan bir mevzudur. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ile 
vazifedar olanların vazifeleri dolayısile işledik
leri suçlara Ceza kanununun memurlar hakkın
daki hükümleri tatbik olunur. 

Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolayı 
kendilerine karşı işlenen suçlar memurlar aley
hine işlenmiş sayılır. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci 
maddede yazılı çiftçi mallarına bir zarar vuku
unda bekçiler filen devamına mâni olacak ted
birleri almakla beraber husule gelen zararın tes-
bitine yarayacak delilleri toplayarak keyfiyeti 
koruma veya ihtiyar meclisine bildirmek mec
buriyetindedirler. İmkân bulunan hallerde bir 
za.bıt varakası da tutulur. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Bu maddenin ikinci satırında
ki (Filen) kelimesi, (filin) olacaktır. Bir ter
tip hatasıdır. 

176 -



î : 69 25-6-1941 C : 1 
REİS — Bu suretle tashih ediyoruz. Madde

yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Koruma veya 
ihtiyar meclisinin seçeceği vukuf ehli fili haber 
veren bekçi ile birlikte en çok yirmi dört saat 
zarfında vaka mahalline giderek zararın mik
tarını ve hangi şartlar altında yapıldığını tah
min ve tesbit ve bunun bir zabıt varakasile tev
sik eder. Mühim işlerde vukuf heyetine koru
ma veya ihtiyar meclisi azasndan bir veya bir 
kaçı katılır. 

Tutulacak zabıt varakaları ve işe müteallik 
evrak derhal koruma veya ihtiyar meclisine tev
di olunur. 

Zarar ve ziyanın tesbitine taallûk eden tet
kikler Köy kanunu hükümlerine göre yapılır. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Mühim işlerden 
ne kasdolunduğunu Encümen izah eder mi? Bu 
mühim işlerin kıstası nedir, nasıl tayin oluna
caktır, kim tayin edecektir? 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Bu heyetin takdirine kalmış
tır. Görürse ki, şümullü bir vaziyettedir, ona 
göre tefrik edeceği adamların adedi fazlalaş
mış olacaktır. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Birinci mad
dede yazılı çiftçi mallarına iras edilen ve mikta
rı elli lirayı geçemeyen zararların tazminine mü
teallik işleri koruma ve ihtiyar meclisleri Köy 
kanunundaki usule göre tetkik ve hallederek 
bir karara bağlarlar. Bu kararlardan 20 liradan 
yukarı olanlara karşı alâkalılar, salahiyetli sulh 
hâkimine on gün zafında itiraz edebilirler. 

İtiraz istidası doğrudan doğruya mahkeme
ye verileceği gibi koruma veya ihtiyar meclisi
ne de verilebilir. Bu meclisler istidayı bütün 
evrak ile beraber derhal mahkemeye gönderir 
ve itiraz edene bedava bir ilmühaber verir. 

Koruma ve ihtiyar meclislerinin 20 liraya ka
dar ve sulh hâkimlerinin itiraz üzerine verecek
leri kararlar katî olup bunlar aleyhine kanun 
yollarına müracaat olunamaz. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Tra,bzon) — 
Efendim, bu kanunun kabul ettiği yeni esaslar
dan biri de bu maddede mündemiçtir.Bu madde 
ile köylerde ve bir de şehir ve kasaba civarında
ki ziraî dairelerde yeni bir adlî cihaz, adlî ka
deme vücude getirilmektedir. Köylerde ve ziraî 
dairelerde çiftçi mallarına iras edilecek zararın 
miktarı 50 liraya kadar olduğu takdirde bun
lar köylerde köy ihtiyar heyetleri ve ziraî dai
relerde de malûm, koruma heyetleri tarafın
dan rüyet edilecek. 50 lirayi tecavüz etti mi, 
sulh mahkemesine gidecek, 300 lirayi tecavüz 
etti mi, asliye mahkemesine gidecek. Demek olu

yor ki yeni bir kademe. Bunlardan 20 liraya 
kadar olanlarda ihtiyar meclisleri ve koruma 
heyetleri davacının davası olmasa dahi davacı 
sulh dahi olsa, feragat dahi etse, bunlar mute
ber olmamak şartile, tetkik edecekler ve katî 
hüküm verecekler. 

Eğer bu meclisler 20 liraya kadar olan zarar 
ve ziyan taleplerini reddedecek olurlarsa yani 
böyle bir dava ve şikâyet karşısında böyle bir 
talebi bu heyetler reddedecek olursa 20 lira dahi
linde olmak şartile bu kararlar da katî olacak
tır. Binaenaleyh buna karşı temyiz, itiraz ola-
mıyacağı gibi şikâyet için müracaat edilecek 
tarik de yoktur. Davada sulhu, feragati mute
ber olmadığına göre mahkemelerde dahi mevcut 
olmayan bu kadar geniş bir kazaî salâhiyetin 
köy ihtiyar heyetlerine, koruma heyetlerine ve
rilmesini icabettiren esbap köylüyü bilhassa 
müşteki bulunduğu zarar ziyan vakaları karşı
sında himaye etmektir. Köylüyü süratli hüküm
lerle vikaye etmektir. Zarar gören belki nihayet 
tehditle dava açmaktan menedilir diye böyle 
bir tehdide karşı da köylü himaye edilmek için 
bu kayitler konulmuştur. Bu güzel. Yalnız ar
kadaşlar, bu güzel himayelerin yanında eksik 
bir himaye kalıyor. O da şudur: Bu heyetlerin 
verecek oldukları hükümlerle fahiş mağduriyet
lere meydan verirlerse o zaman çiftçiyi bu mağ
duriyetler karşısında da himaye etmek lâzımdır. 
İşte maddenin noksan tarafı budur. Bu noksa
nın bertaraf edilmesi için Adliye encümeninde 
ileri sürdüğümüz noktai nazar Muvakkat encü
mende iki rey fazla bir ekseriyet karşısında ekal
liyette kaldığı için bu noktai nazarımızı yüksek 
huzurunuzda izah etmeği bir vazife telâkki 
ediyoruz. 

ZİRRAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa)— 
İki rey fazla bir ekseriyetle değildi. Zanneder
sem ekalliyette kalanlar... 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — Me
sele ekalliyette kalmaktır. Maamafih benim ha
tırımda kalmış olan budur, belki iki, belki üç 
olabilir. 

Efendim; köylerde ihtiyar heyetlerinin ve 
muhtarların intihaplarının rekabetsiz cereyanı 
nadir vakidir. İşte bu, rekabetsiz cereyanı nadi 
ren vaki olan intihaplar neticesinde intihap re
kabeti dolayısile bu heyetlerin kazaî salâhiyetle
rini istimal ederken bitaraf olmamaları ihtima
line bir yer ayırmak lâzımdır. Takdir meselesi, 
takdirsizlik o kadar haizi ehemmiyet bir şey de
ğildir. 20 kuruş veya bir lira bir fark nihayet, bir 
takdir meselesidir. Fakat garaz olabilir, nefsa-
niyet olabilir, himaye olabilir, iltizam olabilir, 
bir takım tesahüpler olabilir, olabilir. 

Binaenaleyh bu gibi ihtimaller dolayısile, ih
timallere yer vererek herhangi bir tarafın fahiş 
bir mağduriyet karşısında bulundurulacağı bir 
vaziyet hâsıl olursa, bu vaziyeti önliyecek, bir 
teminat kabul etmediğimiz takdirde, bendenize 
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öyle gelir ki bu kanunla temin etmek istediği
miz huzur yanında bu mühim bir boşluk olur. 
Bunun amelî mahzurları da çok mühimdir. Her 
şeyden evvel şunu arzedeyim ki bizim köylerimi
zin bir çoklarında yirmi lira mühim bir para
dır. Hatta iki defa yirmi lira bazı köylerde ser
vettir. Bir köylünün, bir senelik geliridir. Şe
hirde oturan bir kimsenin meselû senelik 5 000 
lira olan geliri için ikame edilen bir dava ile 
bir köylünün senelik geliri olan yirmi liralık bir 
dava arasında mahiyet itibarile hiç bir fark 
yoktur. O da köylünün bir senelik geliridir, alıp 
getirecek bir dava olduğu için onun nazarında 
ayni derecede mühimdir. 

Binaenaleyh, 20 liralık bir zarara uğramış 
bir çiftçi muhtara gitmiş, müracaat etmiştir. 
Şahsî yirmi liralık zararı hakkında ihbarını şi
kâyetini bildirmiştir. Bu yirmi liralık zarar 
ve ziyan davası reddedilirse veya yirmi liralık 
davasını; hayır senin zararın beş liradır diye 
hükmederse bu çiftçi geri kalan 15 lirası için 
müracaat edecek bir merciden mahrum kalacak
tır. Eğer bu çiftçiyi müracaat için kanunî bir 
tarikten mahrum bırakacak olursak o zaman bu 
çiftçi mallarını koruma kanunu ile istihdaf et
tiğimiz gayeden uzaklaşırız, o gaye ile zıt bir 
netice karşısında kalırız. Çiftçi malını koruya
cağız. Bir zarar hâdisesi vaki olursa derhal za
rarını alsın ve mahkemelere gitmesin, şu bu ol
sun esbabı mucibesile koyduğumuz hükümler 
yanında arzettiğim vaziyeti mühim bir boşluk 
olarak kabul etmek lâzımdır. Bilhassa köylerde 
bir misal arzedeyim, en büyük zararlar veyahut 
kesretle vaki olan zararlar, en büyük demiye-
yim, daha ziyade şikâyet edilen zararlar, küçük
lerin yaptıkları zararlardır. Bir hayvan zararı 

vardır ki köylü bundan çok müştekidir. Bir de kü
çüklerin yaptıkları zarar vardır. Bu zararın 
karşılığı olarak küçüklerden ne alabilirsiniz? 
Bir şey almağa imkân yoktur. Küçüklerin ika 
ettikleri zararlardan dolayı velilerinin mesul ol
ması için kanunu medeninin koyduğu bir hü
küm vardır. Mutat olan dikkati sarfettiğini is
pat etmedikçe veli mesuldür. Şimdi girdik tak
dire. Meselâ nüfuzlu bir bir adam, veyahut hi
maye gören, tesahup olunan bir adamın çocu
ğunun ika ettiği bir zarardan dolayı bilfarz da
va edildi, ihtiyar heyeti veli mesul değildir diye 
tesahup suretile bir hüküm verecek olsa ne ya
pacağız. Veli mesul değildir, çünkü lâzım olan 
dikkat ve basireti sarf etmiştir, dedimi; dava 
bitti. Şimdi hâdiseyi berakis olarak alalım. Lâ
zım gelen gayreti göstermiştir, fakat anlatma
nın imkânı yoktur. Çünkü zarara uğrıyor. bun
lar olabilir şeylerdir. İspata çalışırsın, fakat 
anlatamazsın. Hayır, sen lâzım gelen dikkati 
sarfetmedin, derler. Amma takdir ederek hü
küm verse mesele yoktur. Bunun arkasında 
menfaat, tesahup ihtimalleri vardır, vardır, var
dır. Binaenaleyh bu gibi ihtimalâta yer ayıra

rak vatandaşa ve çiftçiye bir müracaat yolu 
göstermek lâzımdır. Efendim, zaten bu kanunda 
murakabeye çok mevki verilmiştir. Bir çok 
kabili itiraz hususat vardır. Hatta beş liraya 
kadar nakdî cezalar bile kabili itirazdır. Nere
ye gidiliyor, murakabe heyetine, yani kazaya 
gidiliyor. Şimdi böyle bir vaziyet karşısında 
teminat olmak üzere vatandaşa gösterecek oldu
ğumuz itiraz yegâne mahzuru olmak üzere ha
tıra gelebilecek şey nihayet işin süratle halle
dilmesine mâni bir vaziyet ihdas edilmek ihtima
lidir. Sürat mefhumunu tamamen mahfuz bu
lundurmak ve böyle bir mahzurun önüne geç
mek imkânı mevcuttur. 

Bir defa davası reddolunan kimse için, za
rara uğramıştır, davası reddolunmuştur, sürat 
mefhumunun manası yok. Hakkını aramak için 
mahkeme yolunun açık bulunmasını kapalı bu
lunmasına her veçhile tercih eder, isterse sene
lerce sürsün. Onun için sürat bakımından hiç 
bir mahzur yoktur. 

Yine bir çiftçi müracaat etmiş zararım 20 li
radır demiş, 5 lira hükmetmişler, üst tarafını 
reddetmişler. Bu da mahkemeye gidip itiraz 
edebilsin. Bunun için de sürat mefhumunun yeri 
yoktur eğer fahiş bir mağduriyete uğrıyan za
rar verdiği iddia edilen taraf ise, o hususta çift
çinin süratle hakkına kavuşabilmesini temin 
için esaslar konabilir. Zaten murakabe heyeti 

kazada oturuyor. Kazaya gittikten sonra onu hâ
kimi tabiisine sevketmek daha doğru olur. Bu 
suretle ona, kararın müstakil mahkemeler tara
fından gözden geçirilmesi imkânını da vermiş 
oluruz. Böylece mahkûm edilen tarafa verile
cek itiraz hakkını kayıt ve şart altına alırız. 
Bir defa deriz ki, evrak üzerinde tetkikat yapı
lır. Azamî bir hafta zarfında tetkik ve intaç edi
lir. Sahtekârlık ve maddî hata vukuu halinde 
mahkemeye murafaa yapmak hakkını veririz. 

NAKİ BEKMAN (Siird) — Kaç ay sürer? 
FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 

Ay sürmez. Bilyorsunuz ki, cürmü meşhut mah
kemelerine Fazlı Güleç arkadaşımızın bu kür
süden söyledikleri gibi, köylüler yıldırım mah

kemesi diyorlar. Usullere ait formaliteleri berta
raf ettiniz mi bu işler de yıldırım süratin ala
bilirler. Usule ait formaliteleri bertaraf edecek 
hükümler koydunuz mu ondan sonra yıldırım 

süratinde olur ve bu suretle hem mahzurları 
bertaraf edecek esaslar konmuş olur ve hem de 
çiftçinn teminatsız kalabilmek ihtmali karşısın

da hakikaten himaye edilmesi lâzım gelen bir 
noktada himayeye matuf çok güzel bir esas kon
muş olur. Zarar görenin, davacının davası 
reddolunduğu takdirde mutlak surette itiraz hak
kına malik olması lâzımdır. Zarara mahkûm 
olan da hükmedilen parayı koruma sandığına 
verecek, ondan sonra itrazmı sulh hâkimine ya
pacaktır diyoruz. Sulh hâkimi de bir hafta için-
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de kararını verecektir. Arzettiğim gibi sahte
kârlık olabilir, bu adamın ineği yoktur, başka
sının ineğini buna maletmişlerdir. Maddî hata 
olur, zühul olur, hataya ve zühule yer vermek 
lâzımdır. Bunlar beşerî şeyler, ihtimallerdir. 
Bunları nihayet vaziı kanun hatta hâkimler 
hakkında da bunu varit görmüştür. Binaenaleyh 
kanunlarda bu ihtimale yer verilmiştir. Köyler
de de bu ihtimale yer vermemiz lâzımdır. Ba
kıyoruz burada bir maddî hata var ise hâkime 
tetkik salâhiyeti veriyoruz. İsterse murafaa ya
pacaktır. Aksi takdirde tetkikatı evrak üzerin
de yapacaktır. Bu hususta hazırladığımız bir 
takriri takdim ediyoruz. Bu takriri Adliye en
cümeni reisi ve mazbata muharriri arkadaşları
mızla Salah Yargı, Fuad Sirmen, Ali Riza Tü
rel, Fazlı Güleç arkadaşlarımız imza buyurmuş
lardır. Kabulünü istirham ederim. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşımız Faik Barutçuyu dinlerken, hatırıma 
bir nokta geldi. Sözlerinin mebadisinde bu ko
ruma heyetlerinin bu gibi mesailde zarar ve zi
yan bahsinde yapacakları vazifenin gayet kuv
vetli bir kaza vazifesi olduğunu söylediler ve 
sözlerinin sonunda bu mesaile mevzu olacak 
miktar her ne kadar az ise de bu bir köylü için 
adeta bir servet mahiyetinde olduğunu beyan 
ettiler. Bu beyanatları öteden beri mevcut olan 
fikrimi büsbütün teyid etti. Binaenaleyh, encü
menden soruyorum. Aklıma Teşkilâtı esasiyenin 
bir maddesi geldi. Madde şudur; sekizinci mad
de «Hakkı kaza millet namına usulü ve kanu
nu dairesinde müstakil mehakim tarafından is
timal olunur». Burada koruma heyetine hakkı 
kaza verilecek midir?. Bu Teşkilâtı esasiyeye 
muhalif midir değil midir? Evvelâ bu meseleyi 
halledelim. Batıl makisünaleyh olamaz, hak ge
lince batıl bozulur, kanunlarımızın en çürük bir 
noktasıdır. Bendenizce Teşkilâtı esasiyeye müna-
fidir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Teşkilâtı esasiyeye taallûk etmek üzere muhte
rem Nâzım Poroyun ileri sürdükleri meseleyi 
bilâhare sözümün sonunda cevaplamak üzere ev
vel beevvel arkadaşımız Faik Barutçunun mü-
taleası üzerinde duracağım. Bir kere 20 lira di
ye koyduğumuz şey, hakikati halde 10 liralık 
bir ilâvedir. Köy kanunu 10 lirayı katî şekilde 
yani hiç bir itiraza tâbi tutmaksızın, alacak ve
recek davalarına da şamil olmaksızın yalnız 
zararı kabul etmiştir. Bir kere bizim mevzuatı
mız içinde 10 liralık bir zarara bu gün köy ih
tiyar heyetleri bakabilirler. Biz ne yapıyoruz? 
Bu miktarı 20 liraya çıkarıyoruz. Şimdi diyor
lar ki bir itiraz salâhiyeti verelim, evrak üze
rinde tetkikat yapsın. Efendim davanın ve işin 
mahiyetine bakılınca görülür ki mahiyeti zarar
dır. Alacak verecek davasına bakılmıyor. Köy 
ihtiyar heyeti kendisinin muhitinde meşhudu 
olan ve orada mahallen hiç bir masraf ve külfete 

muhtaç olmaksızın bakılabileeek bir şeyi mahal
len tetkik ediyor. Burada ehli vukuf vaziyetile» 
hâkim vaziyeti birbirine karışıyor, işin içinden 
çıkılıyor. Bunda amelî fayda ne olabilir? Diyor 
ki, efendim esasat. Esasat, esasat. Esasat. 

Şimdi rica ederim, 25 liralık davalara kabili 
temyiz olmamak üzere sulh hâkimleri bakıyor. 
Niçin? Demek ki imkân ve kabiliyet vardır, sür
atle halletmek hususu vardır. Evrak üzerinde 
tetkikat yapsın dediler. Evrak üzerinde tetki
katı kim yapacaktır! Evrak üzerinde böyle bir 
tetkikattan hangi hâkim bir netice istihraç ede
bilir? Dinliyecek, mahalline gidecek, şahitleri 
dinliyecek. Efendim, 20 liralık bir iş için yapa
cağı keşfin masrafını düşünün, hâkimin bu hu
susta ihtiyar edeceği masarifi düşünün, kaybe
deceği zamanı düşünün, işin teehhürünü düşü
nün, biz bu kanunla bir şeyler yapmak istiyoruz, 
hükümler koyuyoruz, Bakınız böyle bir prensip 
var mıdır? 

Zararı için alâkalı istemediği halde biz hu
kuku umumiye demiyelim de ihtiyacatı umumi
ye namına bunu takip etmek hakkını ihtiyar he
yetine ve koruma meclisine veriyoruz. Niçin, 
çünkü görüyoruz ki hakikaten ortada bu memle
ketin umumî hayatında bir ziraat derdi var. Bu
na bir çare bulmak istiyoruz. Bu derdi önle
mek için bu hükümleri koyuyoruz. Şimdi artık 
yeniden böyle kademeli bir yol açmak büyük 
mahzurlar arzeder ve işin pratikliğini ihlâl eder. 
Bu noktai nazardan bendenizce arkadaşlarımın 
teklifi zaten Adliye encümenince de kabul edil
memiştir. Gerçi Adliye encümeni reisi üstadı
mız ve Adliye encümeni mazbata muharriri bu
yurdukları şekilde bir takrir veriyorlar. Fakat 
bu, Adliye encümenince kabul edilmiş değildir. 
Faik Ahmed Beyin teklifi de yalnız bir tek rey
de, kendi reylerinde kaldı. Encümenin ek
seriyetinin de kanaatları başka şekilde, ar
zettiğim şekilde tecelli etti. Muvakkat 
encümen de böyle kabul etti. Bu bakımdan 
zararların takdirini köylüye veriyoruz. Yani ehli 
vukufa veriyoruz. Hâkim ne yapacak? Ehli vu
kufa verecek. Onun için; bu işde salâhiyeti 20 
liraya kadar verdik; bunu bir takım itiraz ka-
demelerile zedelemiyelim, tecrübeyi tam ya
palım (Doğru sesleri). 

Üstadm temas uyurdukları nokta; vallahi ar
kadaşlar şimdi cebimde Necip Ali arkadaşımı
zın vardiği - Bendeniz pek vâkıf değilim - Basın 
birliği kanunu var. Misalen arzediyorum. Bu
rada da görüyoruz ki, haysiyet divanlarına bir 
kazaî fonksiyon veriliyor. Güzel. Şimdi eli
mize kalemimizi alıp mevzuatımıza dalarsak ora 
da Teşkilâtı esasiye kanununun 8 nci madde
sinin mefhumiyetinden yürürsek görürüz ki, 
bir çok kazaî organlar vardır. Ticaret oda
ları... 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Barolar. 
ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
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(Mardin) — Ticaret odaları. 

FERÎDUN FÎKRÎ (Devamla) — Adliye ve
kilinin ve diğer arkadaşımızın da işaret ettiği 
gibi barolar, ticaret odaları, doktor odaları ve 
saire mevzuatımızda vardır. Adliyenin yükü 
haddinden fazladır. Vekil Bey izah buyursun
lar. Arkadaşlar, yani Adliye bu işleri üzerine 
almaktan memnun değildir. Binaenaleyh Teş
kilâtı esasiyede müstakil mehakim tarafından 
rüyet edilir deniyor. Burada mehakimin ilk 
kademesi bir kere Köy kanununda zaten ka
bul edilmiştir. Teşkilâtı esasiye kanununun 
tanziminden evvel meriyet mevkiinde bulunan 
ve bugün mevzuatımız içinde bulunan Köy ka
nununda, köy ihtiyar heyetleri tamamile hatta 
icrayı da nefsinde cemeden bir kaza kademesi 
olarak mevzuatımız içinde yer almıştır. Ben-
denizce Teşkilâtı esasiye kanununa muhalif 
değildir. Maksadımız için de bir kademe ola
rak bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; Vekil Beyefendi izah buyurabi-
lirler. Fethi Bey arkadaşımızın da vekil bulun
dukları zamanda mevzubahs olmuştu. Bu gün 
bizim bir çok yerlerimizde mahkeme yoktur. 
Bir kazada tek sulh mahkemesi vardır. Bu kon-
düsyonda bunlara kendi mukarreratmı bırakıp 
bir mercii kaza göstereceğimize, şu isi 50 liraya 
çıkarsanız ben adliyeci olduğum halde buna ta
raftarım. Ne olacak bu adamlara itimat edece
ğiz. bunları yetiştireceğiz, bu memleketin, Cum
huriyetin, halk idaresinin ilk kademesi bu 
köylerdir. Bugün memleketin büyük bir kısmı
nın gece ve gündüz hayatı bımlara emanettir. 
Onun için Teşkilâtı esasiyeye mutabakat bakımın
dan. kaza -prensiplerine mutabakat bakımından 
encümenin tanzim ettiği madde asgarîdir. Ya
ni bundan daha aşağı gidilemez. Adlive ve 
diğer encümenler de en asgariye kadar inmiş
lerdir. Bu asgariyi de argarileştirirsek doğru 
olmaz. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, kifayetin reye konulması

nı teklif ederim. 
Çoruh 

Mazhar Müfid Kansu 
FUAD SİRMEN — (Rize) — Kifayeti müza

kere aleyhinde arzediyorum. 
Arkadaşlarım, bendeniz bu mesele hakkmda 

söz istemiştim. Sıra gelmeden bir takrir verildi. 
Mevzubahs olan mesele hukuk prensiplerinin 
ana hatlarma taallûk etmektedir. Bu itibarla bu 
meseleyi, böyle basit mütalealarla veyahut kısa 
konuşmakla geçip gitmek, maddeleri ihmal et
mek doğru değildir. Bu itibarla Heyeti Celile 
müsaade etsin bütün arkadaşlar fikirlerini söy
lesinler. Yine en doğru neticeyi Heyeti Celile bu

lur. Onun için bendeniz bu takriri kabul et
memenizi rica ediyorum. 

FERÎDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Mecliste basit 
mütalea olamaz. Mesele mühimdir, Heyeti umu
miye hâkimdir. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Efen
dim, mesele çok mühim olabilir ve mühimdir. 
Basit mütalea değildir. îki hukukşinas araka-
daşımızı burada yarımşar saat dinledik. Yarım
şar saat dinledikten sonra basit olmayan mü

talea üzerinde de ne edindikse edindik. Artık bun
dan sonra bence fazla bir şey edinmeğe lüzum 
yoktur. (Reye sesleri). 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir tadil teklifi var. 
Yüksek Reisliğe 

26 ncı maddenin birinci fıkrasından sonra 
aşağıda yazılı fıkranın ilâvesini ve maddenin 
son fıkrasındaki (20 liraya kadar ve) kelimele
rinin yerine de (aleyhine itiraz olunmayan ka
rarları ile) kelimelerinin ikamesini arz ve tek
lif ederiz. 

(Tazminat talebinin reddine ve 20 liraya ka
dar olan kararlara karşı da beş gün içinde Sulh 
hâkimi nezdinde itiraz caizdir. Şu kadar ki za
rarı yapan tarafından vuku bulan itirazlarda 
mahkûmünbihin koruma sandığına depo edilme
si şarttır. 

Bu fıkraya taallûk eden işlerde mahkeme 
tetkikatmı evrak üzerinde icra ve itiraz olunan 
kararı tadil veya tasdik suretile işi bir hafta 
içinde intaç eder. 

Maddî hata vukuu veya sahtelik iddiası ha
linde mahkeme murafaa icrasına salahiyetlidir). 

Çorum Zonguldak Trabzon 
Münir Çağıl Şinasi Devrin F. A. Barutçu 

Kocaeli Konya Rize 
Salâh Yargı A. R. Türel F. Sirmen 

Bursa Bursa 
Fazli Güleç Atıf Akgüç 
ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Söz iste

rim. 
FERÎDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Yeniden mü

zakere mi açacağız? 
ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak — Takdir 

makamı Riyasete aittir. 
REÎS — îzahat verebilir, takrirde imzası 

olursa. Müzakere açmıyorum. 
ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Müsaade 

buyurursanız bendenim de meseleyi Fuat Sirmen 
arkadaşım gibi büyük bir ehemmiyette telâkki 
ettiğim için Yüksek Meclisin umumî temayülü
nü hissetmiş olmama rağmen söz aldığım için 
affimi dilerim. Bu kanunun cidden takdire şa
yan bir mazhariyeti vardır. O da, Yüksek Hey
etinin büyük alâkasını celbetmesidir. Her mad-
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desinde virgülüne ve vavuna vanncaya kadar 
meşgul olmuştur. Bir kısım arkadaşlar, gerek 
Heyeti umiyede, gerek encümende, iyi netice 
vermiyeceğine diğer bir kısım arkadaşlar da 
fevkalâde iyi netice vereceğine kanidirler. Bil
hassa ziraatçı arkadaşlarımız encümende 
ve burada iyi netice vereceği mütalea-
sında bulundular. Bendeniz ziraata ta
allûk eden bir hususta mütalea arze-
decek değilim. Yalnız bu madde bu şekilde 
çıkarsa mühim bir teşevvüş olacaktır. Bendeniz 
bir hukukçu sıf atile, nitekim bu maddenin maz
bata muharrirliğini daha önce deruhte etmemiş, 
başka bir arkadaş yapmıştır. Bir defa kaza salâ

hiyetinin mahiyeti tabiî malûm olmak itibarile bu
nu burada herhangi bir şekilde tebarüz ettirmeğe 
lüzum yoktur. Devlete tevdi edilen her vazife
nin kendine göre bir hususiyeti vardır. Yalnız 
orada fertler Devletle karşı karşıya gelebilir. 
İdarî meselelerdir. Burada kanunun müeyyide

leri mevzubahstir. Hakkı ihlâl edilmiş bir adam 
kanunun huzuruna gidiyor, menfaati muhtel 
haldedir. Şimdi bu suretle ihtiyar heyetine katî 
salâhiyet verildiği takdirde, bunun tatbiki için 
icabeden usul ve kaideler burada vardır. Gayet 
basittir, üç beş kaideden ibarettir. Bunu ıslah 
edecek hiç bir merci yoktur. Kazaî karar ma
hiyetindedir. Yüksek Heyetinizin dahi tasarruf 
hakkı yoktur. 40 bin köyde kırk bin heyeti 
ihtiyariyeyi bu derece müstakil bir surette ida
re etmeğe imkân var mıdır? Şayet bu 40 binin 
içinden yüzü, bini; mademki elime böyle bir sa
lâhiyet geçmiştir, bu kadar fırsat geçmiştir, 
bunu istimal yoluna gideyim demiyecek midir? 
Bunu böylece iddia ettiği zaman, kanun ve mü
racaat yollarının ne faydası vardır? Bunu bu 
şekilde bırakırsak, hâkimlerimize göstermediği
miz itimadı onlara da göstermiş oluruz. Malûmu 
âliniz mahkemelerde temyiz tariki vardır. îdarî 
uzuvlarımıza bile vermediğimiz bir salâhiyet 
veriyoruz. Bu gün bir vekilin kararları dahi 
kazaî murakabeye tabidir, bu itimadı nasıl olur 
da bir meslek disiplini altında olmayan bir te
şekküle verebiliriz?. Bendeniz köy hakkında 
söz söylemek salâhiyetini kendimde görmem, 
arkadaşlarımız benden daha iyi bilirler, acaba 
köy muhtarları bu salâhiyetleri nüfuz vası-
tasr yapmayacaklar mıdır? Acaba onların karar
larında şahsî kinler, beşerî zaaflar hiç bir veç
hile âmil olmayacak mıdır? Olacaksa bu yanlış
lık nasıl ıslah edilecektir? Mahkemeler için ıs
lah yolu vardır. 

Bu maddede bir kere şu zaaf vardır. Mü
saade buyurursanız izah edeyim: Köylü işini ça
buk görsün, mahkemeye gitmesin. Pek alâ. 
Köylü hakkını alamamış ise, talebi reddedil
miş ise bu adam niçin mahkemeye gitmesin? 

NAKÎ BEKMAN (Siirt) — Kifayeti müza
kere nerede kaldı? (Gürültüler). 

BEÎS — Müsaade buyurun, tadil teklifi 

sahibi teklifini izah etmektedir. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
REİS — Devam buyurun. 
SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Biz çiftçiyi 

himaye etmek istiyoruz. Heyeti iütıyarıyeye 
kaza salâhiyeti veriyoruz. Kasabaya kadar git
meğe razı olduğu halde, hayır gidemiyeceksin 
diyoruz. Bu nasıl olur? 

Yahut hakkı eksik verilmiş. Köylü bu su
retle nasıl himaye edilir? Birinci mahzur budur. 

Köylüye demeliyiz ki, usullerimiz uzun, mah
keme uzaKtır. Fakat sen istersen git oraya. İş
te tadil edilen birinci fıkra budur: 

İkinci fıkrası; bu heyetlerde ve bütün heyet
lerde bulunması zarurî ve beşerî olan zâtları 
önleyecek bir fıkradır. Hiç bir heyet muhakkak 
hislerden tecerrüt edecek şekilde karar vere
cektir diye bir şey kabul edilemez. Bilhassa 
vazu kanun bunu kabul etmiyor. 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Bu heyet
lerin bir çok salâhiyetleri vardır. Öyleyse onla
rı da alalım. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — O salâhi
yetler bir tarzdır, Murakabe heyetinin salâni-
yetine tâbidir. Şimdi biz diyoruz ki, en kuv
vetli esbabı mucibe, malı telef olmuş bir adam, 
yapılmış olan zararını alamıyor. Bir senelik 
emeği heder olmuştur. Bu iğbirar üzerine ken
disini yeis kaplıyor ve bu iğbirarı haklı buluyo
ruz. 

Bir adam ki, hiç bir zarar yapmamıştır. Geli
yor heyeti ihtiyariyeye, 20 lira vereceksin diyor. 
Bu adamda hâsl olan iğbirar daha fazla kuvvet
li olacaktır. Muhterem arkadaşlar; sadet ha
ricidir amma arzetmeme müsaadenizi rica ede
ceğim, böyle şeylerden muğber olarak dağa 
çıkmış efe hikâyeleri vardır. Dikkat ederseniz 
bu lejandlann başında, hakkı ihkak edilmemiş 
bir adam tabancasile hakkını ihkak için dağa 
çıkmıştır. Bu adam hiç bir şey yapmamştır. 
Bu takdirde bu adam bu cezayı nasıl karşılaya
caktır? Bu adamın tehevvürü diğer zarar gö
ren adamın tehevvüründen fazla olacaktır. 

Bendeniz, bu takrir kabul edilsin veya edil
mesin, Yüksek Heyetiniz huzurunda vicdanî va
zifemi yapmış olmak için bu maruzatta bulun
dum. Affinizi bilhassa rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
eğer bu sisteme gidecek olursak, eğer kifayeti 
müzakere takririnden sonra takrir sahipleri 
takrirleini izah sadedinde söz söyliyerek fikir
lerini izah edecek olur ve yeni baştan bir mü
zakere kuşat edecek olurlarsa, takrir aleyhin
deki fikirde bulunanların, fikirlerini söyleme
lerine bu kürsüden imkân görülemez. Bu na
sıl olur? Nizamnamei dahilinin 104 ncü mad
desi sarihtir : «Müzakerenin kifayeti aleyhin
de söz isteyenler bulunursa, içlerinden yalnız 
birine ruhsat verilir. Ondan sonra igarî reye 
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müracaat olunur» diyor. Bu bir muvazenedir. 
Nizamname mucibince yine son söz mebusun
dur. Son sözün ne kadar büyük tesiri oldu
ğunu elbette takdir buyurursunuz. Parlâmen
toda usuldür, son söz yine mebusundur. Onun 
için bu arkadaşın izahı da burada kalsın ve 
bu müzakere kapansın, reye müracaat edilsin. 
Zira her takrir sahibi söz söyleyecek olursa 
ben de bir takrir verir, zıddını söylerim. 

BEİS — Mademki izahata hacet yoktur, ki
fayeti müzakere takriri okunur, kabul edil
dikten sonra tadilnameler okunur. Kifayeti 
müzakere takriri okunmuş ve kabul edilmiştir. 
Sonra tadüname okunur, bunun üzerinde yal
nız imza sahipleri izahat verir, ayrıca bunun 
üzerine müzakere açılmaz. Bundan evvel ta
düname okunmuştur, sahibi de izahat vermiş
tir, tekrar okunmasına lüzum var mı? (Yok 
sesleri). 

O halde reyinize arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar... Almıyanlar... Anlaşılmadı. 

Nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı dikkate almıyanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi encümene veriyoruz. 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Yukarıdaki 

maddede yazılı zarar tazminine taallûk eden 
işlere bakılması alâkalıların talep ve şikâyeti-
jıejbağlı değildir. 

Zarar görenin feragati tahkikatı durdur
maz ve karar altına alınan meblâğ tahsil edile
rek sandığa irat kaydolunur. 

Şu kadar ki koruma veya ihtiyar meclisi
nin tasvip edeceği tazminat alâkalıya ödendiği 
takdirde tahkikata devam edilmez. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, bu 
maddeyi okuyacak olursanız mevcut olan Borç
lar kanununa aykırı ve anormal bir maddedir. 
Çünkü bir vatandaşın hürriyet hakkmı tahdit 
ediyor. Bizim rejimimize uymaz. Hürriyet 
hakkmı tahdit eden bu maddenin yeri yoktur. 
Sahil kısımları bilmem, bizim vilâyeti şarkiye 
kısımlarında, orta Anadoluda bir fert mutazar
rır olur ve hakkından da fariğ olabilir. Bu 
maddeyi yerinde bulmuyorum. Adliye encüme
ninden bu hususta izahat istiyorum, rica ede
rim, izahat versinler, madde yerinde değildir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, ben
deniz bu kanunun faydasmı iki mühim nokta
da görmekteyim. Biri köylülerimiz arasmda iç
timaî bir değişiklik yapması. İkincisi yine köy
lülerin kendi müşterek mallarını korumak için 
usuller ve tedbirler almasıdır. Bu bakımdan 
kanuna diyecek hiç bir şey yoktur. Müteakip 
bir maddede faili malûm olmayan zarar ve zi
yanların dahi köylülerin müşterek malı olan 
ve bu kanunla kurulmuş bulunan sandıktan 
ödeneceği meselesi çok mühim ve esaslı bir me
seledir. Yalnız tamamen anlaşılmıyor, bu mad

dede kabul edilen bir hüküm var, bu hüküm 
benim bilebildiğim dünya memleketlerinin hiç 
birisinde kabul edilmiş bir hüküm değildir. 
Husule gelen zarar ki bu amme zararı mahiye
tinde ise o amme zararını karşılayacak ve ya
pılmasına mâni olacak hükümler kendi ayrı 
kanunlarında resen takip edilir ve mesul
leri fiilden zarar gören kimselerin ferağatile 
takipsiz kalmaz. Buna diyecek bir şey yoktur. 
Yalnız yapılacak zararü ziyan kasden yapılmış
sa, bu günkü cezaî mevzuatımıza göre, bunların 
bir kısmının takibi şikâyete mütevakkıftır, bir 
kısmının takibi şikâyete mütevakkıf değildir. 
Eğer bu madde ile temin edilmek istenilen nok
ta köylü malına yapılmış olan zararü ziyandan 
dolayı köylünün şikâyetini beklemeksizin bu 
zararü ziyanları yapan adamları mesul tutmak 
ise, bunun bu günkü hukukî mefhumlar itiba-
rile temini çareleri ve yollan vardır. Şimdi ben
deniz encümenden şu noktayı tenvir buyurma
sını rica ediyorum. Cezaî hükümlerde bunlarm 
resen takibi esası kabul edilmekle bu madde 
ile temin edilmek istenilen husus temin edile
mez mi idi? 

İkinci nokta, bu kanun çerçevesi içine ce
zaî hususatı değil, yalnız zararın tazmini hu
susunu, yalnız hukuk kısmını aldığı için ve 
yine bu kanunun kabul ettiği esasata göre, 
köy ihtiyar meclisleri doğrudan doğruya bu 
kanunla kurulan bir sandığın mümessili iken, 
ayni zamanda bu fiilden zarar gören kimse
ler de davacı mevkiinde değilken, onları da
vacı mevkiine koymak, hem davacı, hem hâ
kim mevkiine koymak olmaz mı? Bunu encü
menimiz hukuk bakımından hukukun ilişilmez 
ana prensipleri bakımından nasıl telif etmiştir?. 

Biliyorsunuz ki, Köy kanunundaki usuller bu 
kanunda da hâkim olacaktır. Köy kanununu 
açın, bakm. Alacak davaları, yahut alım ve sa
tımdan mütevellit davalar, istihkak davaları 
noktasından bir hak iddia eden köylü muh
tara gidecek, derdini anlatacak. Muhtar ihtiyar 
meclisini davet edecek, adamın okuması olup ol
madığına göre imam ve saire gelecek, dedikle
rini tesbit edecekler, senedi olup olmadığını 
soracaklar, senedi varsa hükmedecekler, senedi 

yoksa şahidi olup olmadığını soracaklar, varsa 
şahidi dinlenecek, iddiaya mukarin beyanda 
bulunurlarsa hükmedilecek. Köy kanunundaki 
usul budur. Halbuki bu, bu kanunda mevzu 
müzakere olan hususlar hemen daima Ceza ka
nunumuzla cezaî müeyyideler altrna alınmış fi
iller olacaktır. Çünkü bir kimsenin menkul ve 
gayrimenkul malma zarar iras etmek ceza mü
eyyidesi altındadır. Bu bakımdan bu noktalar
dan esasen alâkalı şikâyet ettiği zaman kaza 
merkezindeki sulh mahkemesine veya miktara 
göre asliye mahkemesine göndereceğiz. O, bun
dan ayrılmıştır. Bu iş zaten yürüyecektir. İhti
yar heyetlerine vardiğimiz iş, maddî zararların 
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tazmini işidir. Bendeniz soruyorum. Maddî za
rar husule gelen tarla sahibi bu zararını istemi
yorum dediği halde, heyetler resen bu işe ba
kar dedikten sonra, zabıt varakasını tutan bek
çiler mi davayı takip edecek?. Bir hukuk dava
sında müddeiumumi veya bir müddei olmadan 

dava yürüyecek mi?. Bu parayı istemiyorum de
diğine göre ihtiyar heyetinin kararile kendisi
nin mümessili olan sandığa ödenecektir. Bina
enaleyh hâdise benim görüşme göre çok mü
himdir. Bir kere aynı hâdise hakkmda ceza 
mahkemelerimiz ayrı bir neticeye varabilecektir. 
Bu ihtiyar meclisleri ayrı bir neticeye varabile
ceklerdir. Binaenaleyh Bendeniz soruyorum, köy
lüler arasmda nüfuzlu olan kimseler olabilir. 
Bunlara karşı daha zayıf olan köylüler şikâyet 
edemez, korkar. Bu hakkı temin edelim mülâ
hazası ile bu isteniyorsa bunun da yolu vardır. 
Ceza kanunumuzda yapılacak ufak bir ta
dille, bunun resen yapılabileceğini zikredersek 
bunu temin edebiliriz. Encümenin takip ettiği 
bu esas benim bildiğim memleketlerin heyeti 
mecmuasında bu şekil yoktur. Hukuk nosyonu 
olan bir kimse için bu şeklin kabulüne imkân 
yoktur. Başka tarzda buna vusul imkânı var
ken bu tariki ihtiyar etmelerinin sebebi nedir? 
Tenvir buyurmalarını rica edeceğim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; bu maddenin birinci fıkrası zararın 
tazmini işini bir hukuku amme mevzuu haline 
getiriyor. Bu nokta üzerinde benden evvel söz 
alan arkadaşım tevakkuf ettiler. Bendeniz bu
nun üzerinde durmayacağım, yalnız kendi re
yimi ilâve edeceğim: Bu kanun lâyihasının ha
reket noktasına, bu lâyihada hâkim olan haleti 
ruhiyeye göre zararın tazminini bir nevi hu
kuku âmme mevzuu olarak telakki etmekte bü
yük bir mahzur görmüyorum. Yalnız «Bir nevi» 
kaydile de olsa hukuku amme mahiyetinde 
sayılınca bir müddeiumumide aramak lâzım ge
lecektir. İhtiyar meclislerinin şahsiyeti mane-
viyesini müddeiumumi olarak tasavvur edebili
riz. Fakat, bu, bir tevildir. 

İkinci fıkra «Zarar görenin feragati tetkikatı 
durdurmaz» deniliyor. Neden feragati? Şikâ
yetten mi, hakkından mı? Çünkü şikâyetle hak
tan feragat arasmda hukukî bakımdan büyük 
bir fark hâsıl oluyor. Nitekim bu farkı Mu
vakkat encümen nazarı dikkate aldığı içindir 
ki, sonuncu fıkrada «Şu kadar ki, koruma veya 
ihtiyar meclisinin tasvip edeceği tazminat alâ
kalıya ödendiği takdirde tetkikata devam edil
mez» denilmektedir. 

Demek ki, hak sahibinin hem şikâyetten, hem 
hakkından, veyahut yalnız şikâyetinden, yahut 
da yalnız hakkından feragat etmesi derpiş 
olunmuştur. Şimdi sonuncu fıkraya göre hak 
sahibi şikâyetinden feragat etmekle hakkmda fe
ragat etmiş olmıyacaktır. Bu suretle kendisine bir 

tazminat verilirse bu parayı alabilecektir ve ö 
takdirde tetkikata devam olunmıyacaktır. Böy
le olunca feragatin neye müteveccih olduğunu 
bir kayitle göstermek icabetmektedir. Bu mad
de tedvin olunurken, encümen, haktan feragatle 
şikâyetten feragat arasında bir fark gözetmiş 
midir? Bir fark gözetmişse, buna göre maddede 
lâzım gelen tadillerin yapılması ve kayıtlarının 
konulması lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Fuad Sirmen arkadaşımızın encümende kabul 
ettiği ve benim de kabulüne iştirak ettiğim, bu 
sayılan ihtiyar meclislerinin resen takibi esa
sını hukuk esaslarına muhalif gördüler. Bence 
bu, hukuk esaslarına hiç de muhalif değildir. 

Çünkü hukuk esasları, ihtiyaçları ve zaruret
leri ve hakları nazarı itibare alan hayat esasa-
tmdan mülhem olur. Binaenaleyh, bu da bizim 
için bir zaruret olmak üzere, köylerdeki çiftçi 
mallarına, hali hazırda yapılmakta olan zararlar 
için ve ziraatçilerimizin görmüş oldukları zarar
ları menetmek için, buna bir çare olmak üzere 
başlıca bulmuş oldukları bir formüldür. Bu for
mülü kabul etmemektir ki, hukuk esaslarına mu
gayir olur. Biz eğer bunu izale edeceğiz diye, 
şimdiye kadar izale edilmemiş olan zararlar için 
adlî teşkilâtımız, mevcut kanunlarımız buna ki

fayet etmezse bunu niçin kabul etmiyelim? Bu 
gün ziraatle uğraşan ve bu mevzu üzerinde ça
lışan arkadaşlarımdan sorarım, söylesinler; bir 
çok yerlerde zarar görüpte, zarara ugrayıpta 
yalnız faillerinden korkarak hukuklarını araya-
mayanlar pek çokutur. Bu bir realite midir?. 
Biz bu ihtiyacı görmekten kaçınırsak, müteassıp 
bir zihniyetle buna mâni olmaktan kaçınırsak 
bu bizim için doğru olur mu? Biz bu zaruret
leri nazarı itibare alacağız ve bu ihtiyaçlar için 
bulduğumuz çareler, bizim için hukuk kaideleri 
olacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, ben
deniz Feridun Fikri kadar hukuk kavaidinin 
nelerden doğduğunu bilirim. Hukuk fakültesin
de okumıyanlar dahi kulak dolğunluğile bilir
ler ki, örfü âdet, hukuk kaidelerinin kaynağı
dır. Bu bakımdan buyurdukları gayet doğru
dur. Yalnız bendeniz demin başınızı ağrıtacak 
kadar uzatarak fikrimi söylediğim asıl canlı 
noktaya dokunmadılar. Çünkü kendileri de bi
lirler, o kadar kuvvetlidir ki dokunulamaz. Köy
lüler köydeki mütegallibe sayılacak, eşraf de
nilecek kimselerden korkup de zarar ve ziyan
larının tesbitini isteyemiyorlar. Bu derece kor
kacak kadar köylerde mütekallibenin mevcut 
olduğunu bilmiyorum. Çekindikleri ve tevah
huş ettikleri derecede olmamakla beraber böyle 
kimseler bulunabilir mülâhazasile yapıyorlarsa 
çaresini bendeniz söyledim. Mütegallibe olan 
kimseyi susturmak zararı ödetmekle değil, ko
lundan tutup hapishaneye komakla mümkün 
olur. 
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Niçin Ceza kanununda tadil yapmıyorlar? 
Niçin köylü mallarına yapılan zararü ziyanın ta
kibinin şikâyete mütevakkıf olmadığını teklif 
edip te Cumhuriyet müddeiumumisini ve Cum
huriyet zabıtasını harekete getirip o mütegallibe 
olanı hapse arttırmıyorlarV Kendileri bunları 
söylemiyorlar. Bu noktada benimle beraber ol
salardı ben de onlarla beraberdim. 

Arkadaşlar, bizden çok geri olan memleket
lerde dahi, mütegallibe bulunan memleketlerde 
dahi - ki bizde bulunduğunu asla tahmin etmi
yorum - bu şekilde bir kanun olduğunu zannet
miyorum. Çünkü hukukta bazı ana kaideler, 
bazı prensipler vardır ki, hakikî ihtiyaçlardan 
doğmuştur. Şimdi temas ettiğim husus bu asla 
değişmiyecek olan noktalarla alâkadardır. Hu
kukun bazı kaideleri de vardır ki, değişir, şid
detlenir veya şiddetini kaybeder. Bazılarına da 
önce söylediğim gibi asla ilişmez. Onun için ben
deniz fikrimi bir hukukçu sıfatile tekrarda vic
danî zaruret duyuyorum ve diyorum ki, encü
menin bu madde ile istihdaf ettiği gayeyi huku
kun ana prensiplerini incitmeden temin etmek 
mümkündür. Bunun da zarar ve ziyanı tazmin 
ettirmek mükellefiyetle değil, mütegallibeyi tu
tup hapishaneye atmakla mümkün olacağını zan
nediyorum, onlar hakkında ceza hükümlerini 
tatbik etmekle mümkün olacağına kaniim. Bu 
itibarla encümenin bendenizi bu noktadan ten
vir etmesini tekrar rica ederim. 

FERİDUN FtKBl (Bingöl) — Ben mütegal-
libeden ve saireden bahsetmedim. Mütegallibe 
vardır demedim. Ortada bir dert vardır, dedim. 
Benim dert dediğim şeyi mütegallibe olarak 
boyalamağa lüzum yok. Ben mütegallibeden 

bahsetmedim, dertlerimiz, milletin dertleri var
dır, bunların üzerinde eğilip aklımızın erdiği ve 
ihtiyacımızın emrettiği, millî vicdanın kabul et-
iği esaslar koyacağız, bunlar bizim hukuk kai
delerimiz olacak, başkaları örnek olarak alabi
lecekler ve tatbik edecekler. 

Sonra hukuku umumiye davası dediler. Ya
ni bir zararı şahsî dava edilirken, hukuku am
me davası ortadan kalkmıyor. Ceza takibat 
makanizması bakidir. Ceza kanununda, hususî 
kanunlarda herhangi bir şekilde bu zararlar 
hakkında takibat yapılmak vaziyeti varsa ve 
bunlar bir cürüm teşkil ediyorsa o bakidir. Bi
zim burada aradığımız, şahsî hukuk kısmıdır. 
Şahsî hukuk kısmında küçük bir zarar dahi ol
sa, hassasiyetimiz o kadar büyüktür ki, en kü
çük bir zararı bile - ziraat işlerini o kadar kuv
vetlendirmek istiyoruz ki - alâkadarın bile ar
zusuna bırakmıyoruz. Mademki bir zarar ol
muştur, bu zararı takip etmek için bunu vazifei 
amme biliyor, takibini çok esaslı görüyoruz. 
Bu bizim için hukukî bir hamledir. Bu mütalea-
tımı encümen namına da soyuyorum. 

BEİS — Başka mütalea var mı? (Yok sesle
ri) Madde hakkında bir tadilname de yoktur. 

Madeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler1 . . * 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Korunma 
ve ihtiyar meclisince verilen kararlardan 20 li
raya kadar olanları Köy kanununun 66 ncı mad
desinde yazılı usule tevfikan icra olunur. Şu 
kadar ki paranın ödenmesi için yapılan ihba
rın müddeti 8 gündür. 

İdare âmirleri bu husustaki salâhiyetlerini 
koruma veya ihtiyar meclisleri vasıtasile kulla
nabilirler. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Zararın 
faili malûm olmadığı hallerde koruma veya ih
tiyar meclislerince tesbit olunan zararın dörtte 
üçü koruma sandığından zarar görene ödenir. 
Bilâhare fail taayyün ederse zararın tamamı 
kendisine ödettirilir ve sandığın tediye etmiş 
olduğu mebaliğin mahsubu yapılarak geri kalan 
zarar görene verilir. 

Peşin ödenen miktar hiç bir halde 20 lirayı 
geçemez. Zararın herhangi bir maksatla mal 
sahibi tarafından yapıldığı tahakkuk ederse 
sandıktan ödenmiş olan paranın iki misli masra-
file beraber korunma veya ihtiyar meclisi kara-
rile kendisinden tahsil olunarak sandığa irat 
kaydolunur. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Bu ikinci 
fıkranın başında « peşin ödenecek para » den
mektedir. Bu, sandıkça ödenen para olduğuna 
göre, cümlenin başına : « sandıkça » ibaresinin 
ilâvesini teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 

(Zonguudak) — Evet, maksat da budur. «San
dıktan » diyelim. 

REİS — Maddeyi bu ilâve ile reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursun. Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Zararı husule geti
ren hayvanlardan zarar mahallinde görülenler 
bekçiler tarafından yakalanarak zarar ödenin
ceye kadar muhafaza edilir. 

Bu suretle yakalanan hayvanlar koruma ve 
ihtiyar meclislerinin karar ve icra hususunda 
haiz oldukları salâhiyet mahfuz kalmak şartile 
tanzim edilecek zararlara karşı teminat hük
mündedir. 

Şu kadar ki, hayvan sahibi koruma veya ih
tiyar meclislerinin ikinci fıkra hükümleri dahi
linde takdir edeceği miktarı aynen veya nak-
ten teminat olarak yatırır veya bu heyetlerin 
kabul edeceği bir müteselsil kefil gösterirse hay
vanları geri alabilirler. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun. Ka-
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bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ BlRÎNCt MADDE — Murakabe he
yetlerinin 8 nci maddenin besinci bendine tevfi
kan ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı hare
kette bulunanlardan koruma veya ihtiyar mec
lislerince bir liradan beş liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. Bu cezaya tebliği tarihinden 
on gün zarfında murakabe heyetine itiraz olu
nabilir. 

Koruma veya ihtiyar meclisi başıboş yakala
nan hayvanların beherinden beş kuruştan elli 
kuruşa kadar alacağı parayı sandığa irat kay
deder. Bu husustaki kararlar katidir. 

REÎS — Mütalea var mı? 
FUAD SlRMEN (Rize) — Bir sual sora

cağım. Bu maddenin ihtiva ettiği hüküm bir 
ceza hükmüdür. Binaenaleyh, amme hukuku
na taallûk etmektedir. Bu mesailde zabıtai 
adliye harekete geçebilir mi, geçemez mi? On
ları bu şekilde bir hareketten menedecek bir 
kayit olmadığına göre, bu iki yollu takıp hare
keti nasıl olacak? Bu kadar kati mi olacaktır, 
yoksa adlî makamlara itiraz edilir mi, edilemez 
mi? Bu noktaların izahını rica ediyorum. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — 31 nci 
maddenin ikinci fıkrasında « başı boş bırakılan 
hayvanlardan ceza alınacağı » yazılıdır. Bu fık
ra hakkında zaten Muvakkat encümende de ih
tilâf olduğu görülmektedir. Bu başı boş bırakı
lan hayvanlar zarar yapmışsa,, zarar ödendikten 
sonra tekrar ceza alınacak mı, almmıyacak mı? 
Bu noktaya cevat) versinler, Aşağıda başka söy-
liyeceklerim vardır. 

REİS — Hepsini birden söyleyin de cevap 
versinler. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Devamla) — Başı boş 
bırakılan hayvanlardan beş kuruştan yarım li
raya kadar para almağı mutlak surette bu fık
rada beyan ediliyor. Halbuki memleketin bir 
çok yerlerinde bir salmacılık zamanı vardır ki, 
ekinler kalktığıı zaman köylüler hayvanlarını 
başı boş bırakırlar. O zaman çoban tutmazlar, 
senenin sekiz dokuz ayı böyle geçer. Onun 
için burada hiç olmazsa, âdet ve teamül hilâfma 
başı boş bırakılan hayvanlardan ahnır, şekilde 

olursa bu maksadı temin eder. Yoksa başı boş 
hayvan bırakmak keyfiyeti her mahalde başka 
başka olmak üzere bu âdet vardır. Bu noktalar 
hakkmda encümenden izahat istiyorum, bu hu
susta bir takrir de vereceğim. Eğer bu «âdet hilâ
fına» yi kabul ederlerse o zaman hacet kalmaz. 

MUVAKKAT E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zongulak) — Efendim, Fuat Sirmen arkadaşı
mın birinci fıkraya taallûk eden suallerinin ce
vabı şudur: Bu itiraz kati olarak murakabe hey
etince tetkik olunur. Başka bir mercie gitmi
yor. Başka bir emirleri var mı? 

FUAT SÎRMEN (Rize) — Hukuku amme 
bakımından ceza mevzuu olması... 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Bu fiil ay
ni zamanda ceza kanunumuzun mevzuuna giren 
bir fiil olursa onun hükmü mahfuzdur ve mün
hasıran murakabe heyetlerinin mahallinde it
tihaz ettikleri tedbirlerin bir müeyyidesi mahi
yetindedir. Bu itibarla diğer hukuku amme ta
kibatına halel vermemesi lâzımdır. Encümenin 
de reyi bu merkezdedir. Bu, evvelce de arzet-
tim, bittabi umumî esasatımıza pek uymaz ve 
uymasına da pek imkân yoktur. Çiftçi arkadaş
lar çok lüzumlu dediler. Encümen de bunu is
tisnaî olarak kabul etti. 

Abidin bey zarardan sonra dediler. Zarardan 
sonra dahi bir ceza verilecektir. Mahallin örf 
ve âdetine göre olsun dediler. Bu tedbirler za
ten mahallin örf ve âdetine göre ittihaz edilecek
tir. Lâyihanın 8 nci maddesinin 5 nci fıkrasında 
sarahat vardır. Buna muhalefettir ki, bu da, 
hayvanların sureti muhafazasına, sevku 
idaresine, geçeceği yolların tayinine ve 
saireye diye fıkranın başında tasrih 
edilmektedir. Bu itibarla arzuları, zan
nederim, hâsıldır. Çünkü mahallî hey
etler bu kararları ittihaz edecektir. Bu karar
lara muhalefettir ki ceza mefhumuna girecektir. 

FUAI' SİRMEN (Rize) — Yani tatbikatta 
müşkülâtı mucip olmasın diye arzediyorum. 
Mazbata muharriri arkadaşımızın verdiği iza
hata göre, bu filü hareket te bizim ceza ka
nunumuzun evamire muhalefet maddesine gö
re, suç addedilerek takip edilecektir. Suç oldu
ğuna göre bu resen oradaki jandarma tarafın
dan da takip edilebilir. Mâni bir kayıt yoktur. 
Sonra bu verilecek hükümle ancak murakabe 
heyetine itiraz edilecektir, ondan sonra hiç bir 
mercie gitmiyecektir, infaz edilecektir. Para 
cezası olduğuna göre evrak müddeiumumiye 
gidecek, neticede icabederse hapsedilecektir. 

MUVAKKAT E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Bu madde hükmüne göre aslo-
lan, oradaki bekçiler bu fili tesbit edecekler, fa
kat orada bekçi bulunmayıp ta zabıta memuru 
bunu tesbit ederse bittabi o merci, zabıta bunu 
tesbit etmiştir diye bakmamazlık edemiyecek-
tir. Zannederim maslahat ta bunu icabediyor. 
Diğer hususlarda da umumî hükümler carî ola
caktır. 

REÎS — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmişir. 
OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bekçiler silâhlı

dırlar. Silâh ve cephaneleri Devlet tarafından 
temin edilir. Kıyafet ve silâhlarının cinsi Da
hiliye vekâleti tarafından tayin olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bekçiler, köy 
kanununun 77 nci maddesinde yazılı hallerde 
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silâh kullanmağa salahiyetlidirler. 

Bunların vazifelerinin ifasına filen müma
naat edenler hakkında zabıta memurlarına kar
şı işlenmiş bu kabîl suçlar için tertip olunan 
cezalar tatbik olunur. 

ALI RİZA TÜREL (Konya) — Bendenizce 
bu maddenin ikinci fıkrası tamamen lüzumsuz
dur. Çünkü bundan evvel kabul edilen 23 ncü 
madde temin edilmek istenilen gayeyi daha esas
lı bir surette temin etmektedir. Bununla, bu 
ikinci fıkra ile, bekçilerin vazifelerinin icrası
na mümanaat edenler hakkında zabita memur
ları hakkındaki ahkâmın tatbik olunacağı ifade 
olunuyor. Zaten 23 ncü maddede daha esaslı ola
rak bu maksat ifade edilmiştir. Onun için buna 
pek de lüzum yoktur, aynı zamanda zararlıdır. 
Çünkü Ceza kanunumuzda, zabita memurları 
na karşı böyle bir suç işlendiği zaman tatbik 
edilecek ceza diye bir şey yoktur. Umumî bir 
bahis vardır. Orada, memuriyetlerinin mahiyeti 
ve meslekleri, memuriyet dereceleri itibarile 
müselsel hükümler mevcuttur ve bunlar esbabı 
müşeddideli, derece derece bir manzumei efkâr 
şeklinde tesbit edilmiştir. Binaenaleyh burada 
«Zabita memurlarına karşı işlenmiş bu kabîl 
suçlar için tertip olunan ceza ahkâmı tatbik olu
nur» dersek hangi cezadır, bu anlaşılmaz. Bir 
bendde esbabı müşeddideli bir hüküm vardır. 
Fakat Ceza kanunundaki esaslarda, Devlet me
murlarına karşı vazife halinde yapılacak suçler, 
cebrüşiddet icrası ile, tehdit icrası ile, nümayiş 
yapmak suretile gibi, kanun muhtelif ihtimalleri 
mütalea etmiştir. Burada yalnız filen denmek 
suretile esasen madde zâfa uğratılmıştır. Bu 
baptaki temin edilmek istenilen maksadın aksi
ni temin edeceğinden bu fıkranın kaldırılması 
lâzımdır. Encümen de muvafakat ediyorsa bu
nu tayyedelim. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; hakikaten 23 ncü 

madde bunu temin ediyor. Daha fazla bir vuzuh 
temin için konmuştur. Bunun kalması faydalı 
olur. Daha evvel kendileri ile de görüşmüş 
ve mahzurlarını ikimiz de tetkik etmiştik. Bina
enaleyh bu fıkra kalkabilir. 23 ncü madde bunu 
temin etmektedir. 

REİS — Efendim; bu ibare tashihi değil
dir. Onun içn fıkranın kaldırılmasını reye koya
cağım. (Encümen kabul ediyor sesleri) 

Encümen kabul edebilr. Bakalım Heyeti U-
mumiye kabul ediyor mu? Müsaade buyurursa
nız Encümenin de kabul ettiği «Bunların vazife
lerinin ifasına..» diye başlayan fıkranın tayyını 

reyinze arzediyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursun. Kabul etmiyenler... Kabul edilmş-
tir. 

Şu halde maddenin mütebaki kısmını madde 
olarak reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Toplu ola
rak 100 hektar ve daha fazla arazi işletenler 
hususî bekçi kullandıkları takdirde korunma 
parası vermiyecekleri gibi koruma sandığından 
da hiç bir tazminat alamazlar. 

Şehir ve kasaba civarındaki sebze bahçeleri
nin hususî bekçi tutmak şartile koruma parasını 
vermek mecburiyetinden istisnasına karar ver
meğe koruma meclisi salahiyetlidir. Alâkalılar 
on gün zarfında bu karara karşı murakabe he
yetine itiraz edebilirler. Bu gibiler koruma san
dığından hiç bir tazminat alamazlar. 

Hususî bekçiler bu kanundaki bekçilere ve
rilen salâhiyeti haiz değildirler. 

RİZA ERTEN (Mardin) — Bu 34 ncü mad
denin birinci fıkrası, alelıtlak ziraate taallûk 
ediyor. Yani bin dekardan yukarı zeriyat ya
pan kimse, hususî olarak bir bekçi tutacak 
olursa koruma parası vermiyeceği gibi tazmi
nat dahi verilmez deniliyor. 

İkinci fıkrada «şehir ve kasaba civarındaki 
sebze ziraatı yapanlar hususî korucu, bekçi 
tuttuğu takdirde yine ayni hükme tâbidir» de
niyor. Bu, Hükümetin teklifinde yoktur. Zi
raat encümeni, bin dekardan fazla arazi üze
rinde zeriyat yapan ve şehir ve kasaba civarın
daki arazilerle karışmış olup yekûnu bin de
karı geçen arazi sahipleri hakkında ve sebze 
ziraatile uğraşanlar hakkında hüküm koymuş, 
Adliye encümeni, sebze bahçelerinin yanma 
meyve bahçelerini de koymuş. Muhtelit encü
men meyve bahçeleri kelimesini kaldırmış. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ; bir çok şehir 
ve kasabanın civarında sebze bahçesi olduğu 
gibi bir kaç dönüm olmakla beraber mahsulü 
binlerce lira tutan fidanlıklar ve meyve bah 
çeleri mevcuttur. Eğer bunlar da hususî bir 
korucu tutacak olurlarsa, sebze bahçelerinde 
olduğu gibi, bunların da ayni muameleye tâbi 
tutulmaları her halde faydalı olur. Bendeniz 
bunun için bir takrir arzedeceğim, tensip, He
yeti edilenindir. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Efendim, arzedeceğim şeyleri Ali Rıza Bey 
arkadaşım kısmen söylediler. Bendeniz de mü
saadenizle bir iki noktaya nazarı dikkatini
zi celbetmek isterim. Bu maddede; toplu ola
rak yüz hektar ve daha fazla arazi işletenler
den hususî bekçi kullananlar hakkında vazn 
kanun koruma parası vermemek gibi bir istis
naî muamele kabul etmiştir. 

İkinci fıkra da, şehir ve kasaba civarında
ki sebze bahçelerine tahsis etmek suretile bu
rada da yine koruma parası vermemek yolu
nu aramıştır. Şu halde vazıı kanunun derpiş 
ettiği hedef, böylece hususî bekçi bulunduran
lar hakkında istisnaî bir muamele yapmaktır. 
Madde hakkında bu mülâhazayı arzettikten 
sonra bilhassa şu nokta üzerinde duracağım: 
2 nci fıkranın «şehir ve kasaba civarındaki seb-
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ze bahçelerinin» ibaresindeki «civarındaki» ke
limesinin tasrih ve tahdit edilmesini lüzumlu 
gördüm. Acaba «civarındaki» nden maksat, be
lediye hudutlarının dahilinde midir, haricinde 
midir? Belediye hudutlarının haricinde ise kaç 
kilometreye kadardır? Bunun tasrih ve tahdit 
edilmesi lâzımdır. Bundan başka şehir ve ka
sabalardan pek uzak yerlerde ve heyeti umu-
miyesile bir köy tamamen bu kanunun tatbik 
sahasına dahildir. Fakat öyle bir köy ki bizim 
bildiğimiz köyler gibi köy evleri bir arada 
birleşmiş ve arazisi dağmik halde değil, her 
biri 2 - 3 dönümden ibaret bahçelerden müte
şekkil, yüzlerce evi olan bir köy ve her bah
çenin ortasmda bir ev vardır. Her evde de 
müstemiren ikamet eden bir aile vardır. Bu 
aile bizatihi bahçeye ait malzeme ve sairenin 
muhafazasına memurdur. Dolayısile burada 
müstemiren ikamet eden çiftçi, bizatihi bekçi
dir. Vazıı kanunun istihdaf etmek istediği, 
istisnaî muameleye tâbi olacak mahiyette hu
susî bir bekçidir. Bu itibarla vazn kanunun 
maksadının böyle köylere teşmil edilmesine ve 
bu teşmil esnasında bilhassa sebze ve meyve 
kaydinin kâfi gelmiyeceğine nazarı dikkati 
celbetmek isterim. 

Dut bahçeleri vardır. Dut bahçeleri ne 
meyve bahçesidir, ne de sebze bahçesi, doğ
rudan doğruya ipek böceği yetiştirmeğe mah
sus bir bahçedir. Bu dut bahçelerinin iki üç 
dönümden ibaret bir cürmü vardır. İçinde de 
müstemiren ikamet eden bir bekçisi vardır. 
Bu itibarla vazıı kanunun maksadmm, müsaa
denizle, arkadaşım bunun tasrihini kabul eder
se, şehir ve kasaba civarındaki sebze, meyve 
ve dut bahçelerine de teşmilini rica edeceğim. 
Dut bahçeleri, arzettiğim gibi, bunlar tama
men hususî bekçileri olan yerlerdir. Bunlara 
da teşmilini rica ederim. 

MUVAKKAT En. NAMINA YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Sebze bahçeleri meyve bahçeleri 
gibi ayni hususiyeti haiz değildirler. Bunu 
encümende uzun uzadıya müzakere ettik. Ar
kadaşlarımız meyve bahçelerinde sebze bahçe
leri gibi ayni şerait altında hususî bekçiler 
tutanlardan koruma parası almmasm. Husu
sî bekçiler kabul edilsin. Bir defa sebze bahçe
leri senenin her mevsiminde ziraate tâbidir. 
Müteaddit mahsul verir. Daimî surette gübre
lenir ve sulanır. Kasaba ve şehir civarındadır, 
içerisinde daima adam bulunur, ya motörü 
vardır, ya kuyusu. Dolabı döndürür hayvan
ları bulunur, bu sebepten başında adamı var
dır. Mütekâmil ziraat sayılır. Senenin 12 aynı
da da orada adam bulundurmak lâzımdır. Çün
kü senenin muhtelif mevsimlerinde mahsul alı
nır. 

Mevya bahçelerine gelince: Bunlar şehir ve 
kasaba civarında bulundukları gibi uzaklarda 
da olurlar. Meyve bahçeleri meyanma arkada

şımın da dediği gibi dutluklar, incir bahçeleri, 
zeytinlikler ve bağlar da girer. Meyve bahçe
lerine aynı suretle hususî bekçi kabul edince 
o vakit geniş bir sahanm koruma ücretini ne
reden vereceğiz. Bir defa meyve bahçesi sa
hibi bekçiye para vermemek için doğrudan doğ
ruya benim adamım vardır diyerek koruma 
ücretinden kurtulmak istiyebilir. Esasen mey
ve bahçelerinin muhafazası yalnız meyve zama
nına inhisar eder. Sebze bahçelerinin ise se
nenin muhtelif aylarında muhafaza edilecek 
mahsulâtı vardır. Encümen bu bakımdan muay
yen zamanda bir defa mahsûl veren meyve bahçe
leri, bağlar ve saireyi, zeytinlikler için hususî 
bekçi kabul etmedi, tekrar arzedeyim, sebze bah
çeleri, meyve bahçeleri gibi hususiyeti haiz de
ğildir. Meyve bahçelerinde İska ameliyesi için 
dolap, iska motörleri yoktur. Bu itibarla bun
larda daimî surette adam bulundurmak mecburi
yeti olmadığından bulundurmazlarsa koruma pa
rası vermemek için meyve bahçeleri sahipleri 
sureta hususî bekçiler istihdam edecekler ki bu 
talepleri ile koruma vaziyetini işkâl edebilirler. 
Bu noktadan Encümenimiz doğrudan doğruya 
bunu sebze bahçelerine inhisar ettirdi. Sebze 
bahçeleri şehir civarındadır ve her tarafa yayıl
mış vaziyettedir. Tekrar arzedeyim sebze bah
çelerini ilâve edecek olursak geniş bir saha ar-
zeder. Sebze bahçelerinde hususî bekçiyi ka
bul ediyoruz, koruma meclislerinin kararma 
bağlamak şartile koruma meclisi hususî bek
çiyi kabul ederse koyacaktır. Etmezse koymı-
yacaktır. Bendeniz bu suretle Abdürrahman 
Melek arkadaşımızın da sualine cevap vermiş 
oluyorum. Dutluklardan bahsettiler. Koruma 
sahası doğrudan doğruya murakabe heyeti tara
fından tesbit ediliyor. Arkadaşım koruma sa
hasına dutlukların ve diğer kısımların girmesini 
istemiyorsa, esasen murakabe heyetinin cümlei 

vezaifinden birisi de sahaları tesbit etmektir. 
Murakabe heyeti onu koruma sahası haricine 
alır o suretle onlar da kendi bahçelerini mu
hafaza ederler. 

RİZA ERTEN (Mardin) — Memleketimiz 
muhtelif iklime malik olduğundan dolayı, bah
çelerin hem yaz, hem kış beklenmesi ihtiyacı 
zaruridir. Bu gün yalnız bir taraftan yaz 
mahsulleri gözetilirken, bir çok yerlerde kışın 
yapraklarını dökmeyen bahçelerin de gözetilmesi 
lâzımdır. Bu, filiyatla da böyledir, yaprakla
rını döken yerlerde dahi meyve ve fidanları ko
rumak için, etraflarını tahdit ettikten maada 
mutlaka içerisini de beklerler. Hatta kışjn da 
beklerler. Bir çok yerlerde bu gibi bahçelerin 
içerisinde sebze dahi yetiştirilir. Onun için bun
ların bu esas dahilinde katî surette hususî 
bakçi tutmaları lâzımdır. Binaenaleyh, istisna 
edilsin demiyorum. Koruma meclisinin kara
rına bağlıdır. Koruma meclisinin bu kararına, 
on gün zarfında murakabe heyetine itiraz ede-
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bilir. Binaenaleyh, kati değildir, hüküm şarta 
muallâktır. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Gaziantep) 
— Efendim, sebze bahçelerinde daimî bir bekçi 
olduğundan bahis buyurdular. Meyve ve dut 
bahçelerinde, demin arzettiğim gibi, müstemir-
ren oturan, mal sahibine karşı vazifesi bekçi 
olarak orada kalan bir aile mevcuttur. Yaz, 
kış, gece, gündüz orada bulunur ve kendi hudu
du dahilinde, yani iki üç dönümden ibaret olan 
bahçe dahilinde ağaçlara ve ziraate ait alât ve 
edevata karşı bir ziyan gelirse, o bekçi mal sa
hibine karşı mesuldür. Yani tamamen vazıı ka
nunun istediği bekçi mahiyetindedir ve daimî 
olarak orada kalan hususî bir bekçidir. Bu iti
barla sebze bahçeleri hakkında ne yapılıyor? Mu
hakkak istisna edilsin demiyorum. Onlar hak
kında koruma meclislerine salâhiyet verilmiş
se, şehir ve kasaba civarındaki sebze bahçeleri 
için bu salâhiyet verilmişse, bunun aynen mey
ve ve dut bahçelerine, şehir ve kasabalardan uzak 
olan bahçelere de teşmilini rica ediyorum. Bu 
hususta bir de takrir takdim ettim kabulünü ri
ca ederim. 

FİKRET ATLI (Giresun) — Muhterem arka
daşlar, encümende konuşulurken sebze bahçeleri 
hakkında da karar alınmıştır. Bunu sebze bah
çesi sahipleri de istemez. Sebze bahçesi, hepi
niz bilirsiniz ki, şehirlerin yanında 40 - 50 - 100 
dönüm, her ne ise, bu suretle muntazam ve müte
madi bir tarzda işlenen yerlerdir. Bunları işle
mek için sahipleri, gündüz akşama kadar içinde 
çalıştıklarından, gece sabaha kadar da müstemir-
ren bir bekçi bilhassa mevsimin mahsulü olan 
sebze ne ise, onun civarında bekler. Buraya bir 
zarar ika edildiği zaman, meselâ enginar, bil
hassa İzmirde turfanda zamanında tanesi 25-30 
kuruşa satılan bir enginarı girip te ora,dan biçse 
gitse, bu enginarı kendisi de biçebilir, bir hırsız 
da gelip alabilr. Orada zararu ziyanın tesbiti 
güçtür. İkincisi, böyle bir zararu ziyan koruma 
mecelisini dahi mutazarrır eder. Onun için biz 
TOU bunun haricine çıkardık, yani koruma mec

lislerini koruma noktai nazarından oraya bu 
bekçiyi ve saireyi kendisi ikame etmesin ve za
raru ziyanı gelip te sandıktan istemesin diye. 

Meyva bahçesine gelince, bilhassa benim me
busu bulunduğum Giresunda ve bunun civarın
daki köylerde, arkadaşların dedikleri gibi, tek, 
tek evler vardır, müstakil bir fındık bahçesi içe
risindedir. Rizede filân da yine bu gibi münferit 
evler portakal ve sair meyva bahçeleri içinde
dir. Sahipleri bu bahçe içinde ikamet ederler. 

Demek ki burada Koruma kanunu işlemeye
cektir. Bizim istediğimiz şey, eğer hâsıl olursa 
oralardaki ağaçlara gelen zarar ve ziyanları bun
lar gidip koruma meclislerinden isteyemiyecek-
lerdir. Bunu o yola sevketmek doğru değildir. 
Bu adamları bu kanunun şümulü dairesine al
mak ve ayni şekilde bekçi tutarlarsa ika edilen 

zarar ve ziyanı sandıklara ödetmek, bu kanunun 
esas gayelerinden birisidir. Maruzatım bundan 
ibarettir. Heyetinizin bileci iştir . 

REİS — Başka mütalea yoktur. Takrirleri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
34 ncü maddenin ikinci fıkrasına arzettiğim 

sebeplerden dolayı çiçek, meyva bahçelerinin ve 
fidanlıklar cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Mardin 
Rıza Erten 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı madde

nin ikinci fıkrasının şehir ve kasaba civarındaki 
ve köylerdeki sebze, meyva ve dut bahçelerinin 
sureti ile tadilini teklif ederim. 

Gazianteb 
Dr. Abdürrahman Melek 

REÎS — Takrirleri tekrar okutup reye arze-
deceğim. 

(Mardin mebusu Riza Ertenin takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar.. . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

(Gazianteb mebusu Dr. Abdürrahman Mele-
kin takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri uazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmış
tır. Maddeyi encümene veriyoruz. 

OTUZ BESİNCİ MADDE — Bu kanun hü
kümlerine tevfikan yapılacak müracaat ve her-
türlü tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve 
harç alınmaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — 20 temmuz 1330 
tarihli Kır bekçileri kanununun bu kanuna uv-
mayan hükümlerile Köy kanununun 54 ve 55 
nci maddeleri ilga edilmiştir. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar, bu 
kanun lâyihasının bir çok maddeleri üzerinde 
uzun uzun münakaşalar oldu. Filvaki bu mü
nakaşalar kanun hükümlerinin anlaşılması hu
susunda da faydalı olur, ya,ni vazıı kanunun 
maksadını, tatbik eden, zabıtları okuyarak an
lamış olur. Ancak bu maddeden sonra kanu
nun tatbik tarzına, dair bir nizamnamenin neş
rolunacağı hakkında bir madde ilâvesini muva
fık buluyorum. Zannederim ki, Encümen de 
bun?, muvafakat eder. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, bendeniz şahsan böy
le bir kaydin ilâvesini faydalı bulabilirim. En
cümende görüşüldü. Fakat, belki bu, kanunun tat
bikim tehir edebilir dendi. Arkadaşlar da kabul 
ederlerse o takdirde nizamname belki faydalı 
olur. Dediğim gibi, Encümende bu husus sara-
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hatie mevzubahs oldu. Bir kısım arkadaşlar 
faydalıdır, dediler. Diğer bir kısım da zararlı 
olacağını ileri sürdüler. O itibarla bu şekilde 
karara bağlandı. Bu arkadaşlar da şimdi bu
rada bulunmaktadırlar, isterlerse maruzatta 
bulunabilirler. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
ben de nizamnameciyim. Fakat kanunun tam 
biteceği sırada nizamname ile bu işin Şûrayi 
Devletten geçmesi, bir takım safahatı takip et
mesi teaahhüre sebep olabilir. Onun için bu 
nizamnameye lüzum yoktur. Ben de nizamna
meciyim. Yalnız istiyorum ki, şu kanun tatbi
kat yoluna girsin ve bunun faydalarını bir ke
re görelim. (Doğru sesleri). 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edildi. 

Encümende üç madde vardır, onlar gelinciye 
kadar, ruznamedeki bir kaç lâyihanın müzake
resine geçiyoruz. 

4 — Îsviçreye gönderilen fındıklar bedelle
rinin malî borçların ödenmesine tahsisi için Tür
kiye ile İsviçre arasında teati olunan notaların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (1/630) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

îsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin 
malî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye 
ile İsviçre arasmda teati edilen 24 nisan 1941 

tarihli notaların tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İsviçre arasmda 
mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına merbut «Malî alacakların müna
kalesine müteallik munzam protokol» hükümle
rine tevfikan îsviçreye ihraç edilecek fındıkla
rımız bedelinin tamamen işbu protokolde yazılı 
borçların tesviyesine ve 1939 mahsulü fındıklar 
bedellerinin de mezkûr protokolde zikredilme
yen diğer hususî malî borçlar faiz ve resülmal-
lerinin tediyesine tahsisi hakkında Türkiye ile 
İsviçre Hükmeti arasında teati olunan 24 nisan 
1941 tarihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 220 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 

5 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya bağlı 3 numaralı protokolün 4 ncü 
maddesinde tayin edilmiş olan müddetim, iki 
ay daha uzatılması hakkında teati olunan nota
ların tasdikına dir kanun lâyihası ve Harici
ye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/618) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesin
de tayin edilmiş olan müddetin yeniden iki ay 

temdidi hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasın

da ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli Hususî Anlaşma protokollerinden 
2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde 
kısmen veya tamamen feshedilecek mukavelele
re ait tediyeler ve mahsuplar hususunda Türk 
ve Alman Akitlerin anlaşmaları için tayin 
edilmiş olan ve bilâhare görülen lüzum üzerine 
10 şubat 1941 tarihine kadar uzatılan müd
detin 10 nisan 1941 tarihine kadar İM ay 
daha temdidi hakkında Almanya ile Türkiye 
Hükümetleri arasında teati olunan nota kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci Müzakeresi bitmiştir. 

6 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulan İktisadî teşekküllerin 
teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye, 
Bütçe ve İktisat encümenleri mazbataları (1/624) 
[2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı?. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan İktisadî (teşekküllerin teş
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu

nun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 17 - VI -1938 tarih ve 3460 sa

yılı kanunun 24 ncü maddesi aşağıda yazılı şe
fi] 219 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 227 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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kilde değiştirilmiştir: 

Umumî murakabe Heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri 
ve hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkik
lerin neticelerile karşılaştırılmak suretile bun
ların tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor 
hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar 
hesaplan, her teşekkülün başlıca faaliyet saf
halarını gösterecek şekilde kendi idare meclisi 
tarafından hazırlanacak diğer bir raporla bir
likte, İktisat vekâletine ve alâkalı vekâlete 
gönderilir. 

İktisat vekâleti veya alâkalı vekâlet bunları, 
kendi mütaleasile birlikte Umumî Heyete ve
rilmek üzere, Başvekâlete gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve bu 
husustaki bütün raporların en geç ilk teşrin ayı 
içinde Umumî Heyete verilmiş ve bu Heyetin 
azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumî Heyet, en geç ikinci teşrin sonuna 
kadar toplanarak tetkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarrnm Umu
mî Heyet tarafından tasdiki idare meclislerinin 
o sene için ibrasmı tazammun eder. 

Bilançolar, Umumî Heyet tarafından kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur. 

BEİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7 — Türkiye - Fransa arasında imzalanmış 
olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları 
ile merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 
tarihine kadar temdidi hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/563) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 ta
rihinde imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve 
Tediye Anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi hak

kında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 

[1] 226 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olup hü
kümleri 31 birinci kânun 1940 tarihinde mun-
kazi olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaş
malarile bilcümle merbutlarının 30 haziran 
1941 tarihine kadar 6 ay temdidi hususunda 
Fransa Hükûmetile yapılan Anlaşma ve tefer
ruatı kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8 — Fenerler hasılatının yarısının Hazineye 
ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/602) 
[ i ] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek mik

tar hakkmda kanun 
MADDE 1 — Fenerler gayrisafi hasılatının 

yarısı her yıl Hazineye ödenir. Ancak Devlet li
manları işletme umum müdürlüğüne kalacak 
gayrisafi hasılat 175 000 liradan az olamaz. 

BEİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Dev
let limanları işletme umum müdürlüğüne kala
cak 175 000 liranm üstünde varidat hâsıl olma
ğa başladığı aydan itibaren her aya ait Hazine 
hissesi taallûk ettiği ay nihayetinden itibaren 
kırk beş gün zarfında Hazineye ödenir. 

BEİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hazine hisselerini zamanında 
yatırmayan ita âmirlerile muhasipten ödenme
yen hissenin yüzde onu Tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre tahsil edilir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 27 - XII - 1937 tarih ve 3295 
sayılı kanunun 4 ncü madedsinin Fenerler ida-

[1] 231 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 



t : 60 â5-6-194l Ö : 1 
resme taallûk eden son fıkrası hükmü kaldırıl
mıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1939 ve 1940 ma
lî yıllarına ait fenerler hasılatından Hazine his
sesi bu seneler zarfındaki filî gayrisafi hasıla
tın nısfı olarak ödenir . 

1941 malî yılı Hazine hissesi için mezkûr yıl 
Muvazenei umumiye kanununun 29 ncu madde
si hükmü mahfuzdur. 

REÎS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Çiftçi mallarını koruma kanununa ait 

üç madde Encümenden gelmiştir, okutuyorum: 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Birinci mad

dede yazılı çiftçi mallarına iras edilen ve mik
tarı elli lirayı geçmeyen zararların tazminine 
müteallik işleri koruma ve ihtiyar meclisleri 
köy kanunundaki usule göre tetkik ve hallede
rek bir karara bağlar. 

Tazminat talebinin reddine ve yirmi liraya 
kadar olan kararlara karşı beş gün içinde sulh 
hâkimine itiraz edebilir. Şu kadar ki, zararı 
yapan tarafından vukubulan itirazlarda tazmi
nine karar verilen paranın Koruma sandığına 
ayni müddet içinde depo edilmesi şarttır. 

Bu fıkraya taallûk eden işlerde mahkeme, 
tetkikatını evrak üzerinde icra ve itiraz olunan 
kararı tadil veya tasdik suretile işi bir hafta 
içinde intaca mecburdur. 

Maddî hata vukuu veya sahtelik iddiası ha
linde mahkeme, lüzum görürse duruşma yapa
bilir. 

Yirmi liradan yukarı olan tazmin kararları
na karşı alâkalılar yukarıki fıkrada yazılı depo 
şartı olmaksızın beş gün içinde sulh hâkimine 
itiraz edilebilir. Bu fıkraya göre yapılan itiraz
ların tetkiki umumî hükümlere göre yapılır. 

İtirazlar mahkemeye veya koruma veya ih
tiyar meclislerine de yapılabilir. 

Meclisler itiraz evrakım derhal salahiyetli 
mahkemeye gönderir ve muterize bedava bir il
mühaber verir. 

Koruma ve ihtiyar meclislerinin itiraz olun
mayan kararları ile sulh hâkimlerinin itiraz 
üzerine verecekleri kararlar katî olup bunlar 

aleyhine hiç bir kanun yoluna baş vurulamaZ. 
REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Bu maddenin kabulüne talik edilen 7 nci 

maddeyi okutuyorum : 
YEDÎNCÎ MADDE — Koruma ve ihtiyar 

meclislerinin, çiftçi mallarını koruma bakımın
dan, vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik 
koruma ücreti tarifelerini tesbit ve her iki 
hususu murakabe heyetinin tetkik ve tasdikı-
na sevketmek, 

II - Koruculuk için Köy kanununda yazılı 
hükümlere göre bekçiliğe ehil gördüklerini se
çerek tayinlerini vali veya kaymakamın tasdi-
kma arzetmek, bekçilerin adetlerini ve çalış
ma müddet ve şartlarını tesbit eylemek, va
zife görecekleri mıntakaları ayırmak ve bun
lara para veya mal olarak verilecek aylık ve
ya yıllığı kararlaştırmak ve vazifelerini iyi 
görmeleri için lüzumlu tedbirleri almak, hay
vanlar için müşterek çoban tutmak, 

III - Suların mezruat ve yollara yapacağı 
tahribatı önlemek ve su arkları ve hendeklerle 
tarla ve bahçe yollarını tamir ettirmek ve bu 
yüzden doğacak masrafları bütçe harici ola
rak alâkalılar arasmda istifadeleri nisbetinde 
taksim ve tahsil etmek (alâkalılardan filen ça
lışmak isteyenler çalışabilirler), 

IV - Suların sivrisinek yetişmesine müsait 
birikintiler yapmasına mâni olmak ve bu mak
sat için açılan kanallar ve mecraları ve kuru
tulmuş olan toprakları muhafaza etmek, 

V - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan 
işlerine 26 nci maddede yazılı hükümler daire
sinde bakmak, 

VI - On dördüncü maddede gösterilen inzi
bat cezalarını vermek ve bu kanunda yazılı di
ğer vazifeleri görmek. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Toplu ola
rak 100 hektar ve daha fazla arazi işletenler 
hususî bekçi kullandıkları takdirde korunma 
parası vermiyecekleri gibi Koruma sandı
ğından da hiç bir tazminat alamazlar. 

Şehir ve kasaba civarındaki ve köylerdeki 
sebze, çiçek, meyve ve dut bahçelerile fidan
lıklarının hususî bekçi tutmak şartile koruma 
parasmı vermek mecburiyetinden istisnasına 
karar vermeğe koruma meclisi salahiyetlidir. 
Alâkadarlar on gün zarfmda bu karara karşı 
murakabe heyetine itiraz edebilirler. Bu gi
biler koruma sandığından hiç bir tazminat ala
mazlar. 

Hususî bekçiler bu kanundaki bekçilere ve
rilen salâhiyeti haiz değildirler. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
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1— Takririmde köy de vardı. Bu konmamıştır. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Unutulmuş olacak efendim. 
Arkadaşlar burada hazırlamışlardı, konması 
tabiî muvafık olur. 

REİS — Maddeyi «ve köylerdeki» kelimesi
nin ilâ vesile reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanu
nun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Ma
liye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. (Al
kışlar). 

Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen mua
hedenin tasdikma müteallik kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabu] edilmiştir ) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 302 
Kabul edenler : 302 

Eeddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 124 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kur?1. 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 

Eşref Demirel 
Fal İh Rıfkı A tay 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nunülah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Al a taş 
Dr. Mazhar Germen 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Orgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Tjûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F. Gerçekcr 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Avni Yükaruç 
Hilmi Ergene!i 
Resad Nuri Güntckin 
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Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

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

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Ak göl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Bcrkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmcd Aykaç 
Fethi Altay 
Fim d Afralı 
Sn bit Sasrıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
îske.ıder Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 

Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
fstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali AğaKay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümilşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
Tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdulgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Tnanknr 
Forid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

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

Kars 
Esad özoğuz 
E tem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
AbicMn Binkaya 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Sn ad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Um ay 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 

ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım O kay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Di. Hilmi Oytâe 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi- Bay dar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik tnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 
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Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Ham di Yalman 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
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Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekel ioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 

-1941 C : 1 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Mitat Yenel 
Urfa 

Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Hüseyin Sami 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

İzzet Akosman 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs (M.) 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu (Ma
zur) j 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 

Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
İsmet Eker (M.) 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
(Hasta) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demırhan 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) * . I "W! 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 
Ş eh ime Yunus 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 
(M.) 
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Kırklareli 

Hamdi Kuleli (Mazur) 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
ür. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
(M.) 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
(Mazur) 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
îrfan Ferid Alpaya 

(t. D 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 
(M.) 

Ordu 
Alımed İhsan Tokgöz 

Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş (Mazur) 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 
(M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sivas 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (Hasta) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
ta) 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
(M.) 

Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Unkan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Sırrı Içöz (Mazur) 

Zonguldak 
Mustafa Bozma 
Yusuf Ziya özençi 



T. B. M. M. Matbaası 



S.Sayısı: 219 
Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübadelelere, mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli hususî anlaşmaya bağlı 3]fnuma -
ralı protokolün 4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan müd
detin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan notaların 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encü

menleri mazbataları (1/618) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 21 - IV - 1941 
Sayı : 6/1610 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli hususî 
anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde tayin edilmiş olan ve bilâhare 
10 şubat 1941 tarihine kadar uzatılan müddetin 10 nisan 1941 tarihine kadar iki ay daha temdidi 
hakkındaki notaların tasdikine dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 15 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan «Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lere mütedair Hususî Anlaşma» protokollerinden 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde 
kısmen veya tamamen feshedilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupler hususunda Türk ve Al
man Akitlerin anlaşmaları için tayin edilmiş olan müddet bilâhare görülen lüzum üzerine 10 
şubat 1941 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Ancak bu yeni müddet de hitam bulmuş olduğu halde icap eden tasfiye muamelelerinin ikmal 
edilmediği görülmüştür. 

Bu vaziyet muvacehesinde bahis mevzuu müddetin iki ay daha uzatılması ve böylece lâzımgelen 
tediye ve mahsupların tamamlanmasına imkân verilmesi muvafık görülmüştür. 

Yukarıda maruz Anlaşma ile derpiş edilmiş bulunan tasfiye muamelelerinin ikmalini temin 
maksadile Alman Sefaretile teati edilen nota Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/618 
Karar No. 40 

2 -VI -1911 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübade
lelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 neti 
maddesinde tesbit edilmiş olan ve bilâhare 10 şu
bat 1940 tarihine kadar uzatılan müddetin 10 ni
san 1941 tarihine kadar iki ay daha temdidi hak
kındaki notaların tasdikma dair Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
15 - IV -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tetkik 
ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan edilen 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyiha
sının derpiş ettiği Anlaşma memleketimizin men

faatine uygun görülmüş ve birinci madde aynen, 
ikinci madde, kanunun, neşri tarihinden itibaren 
meriyete girmesini temin edecek şekilde tadil en ve 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokad 

M. Göker A. S. Esmer N. Poroy 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Elâzığ 

F. A. Ay kaç 
Kocaeli 

Süreyya Yiğit 

Diyarbakır 
Dr. t. Tali öngören 

Erzurum 
P. Demirhan 

Sivas 
N. Sadak 

îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 
Esas No. 1/618 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

14 - VI - 1941 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya bağlı iki numaralı protokolün 
dördüncü maddesinde kısmen veya tamamen fes
hedilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsup
lar hususunda Türk ve Alman akitlerin anlaşma
ları için tayin edilmiş olan ve bilâhare görülen 
lüzuma binaen 10 şubat 1941 tarihine kadar uza
tılan müddetin 10 nisan 1941 tarihine kadar iki 
ay daha temdidine dair Alman Hükû -
meti ile teati olunan notaları kabul ve tas
diki hakkında Hariciye vekâleti tara -
fından hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 15 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaşan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve 
Hariciye encümeni mazbatasile birlikte Encüme
nimize tevdi buyurulmuş olmakla Hariciye ve

kili hazır bulunduğu halde tetkik ve mütalea 
olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen şifahî izahata göre fes

hedilecek mukavelelere ait tediye ve mahsuplar 
hususunda icap eden tasfiye muamelelerinin 10 
şubat 1941 tarihine kadar ikmal edilemediği an
laşıldığından bu müddetin 10 nisan 1941 tari
hine kadar iki ay daha temdidi lâzımgelen tediye 
ve mahsupların tamamlanmasına imkân verilmesi 
bakımından zarurî görülmüş ve bu itibarla kanun 
lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma Encümenimiz-
ce kabul edilmiştir. 

Hükümet tarafından tasdiki Yüksek Meclise 
arzolunan nota iki Hükümetin salahiyetli kıldığı 
murahhasları arasında imza ve teati edilmiş ol
makla beraber bu nota ile vaki Anlaşma iki Hü-

( S. Sayısı : 219 ) 



kûmet arasında aktedilmiş olduğundan birinci 
maddenin Hükümetçe teklif edilen şekli muvafık 
görülmeyerek değiştirilmiş olduğu gibi ikinci 
maddede Hariciye encümeni tarafından yapılan 
değişiklikte kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat E. Reisi M M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
/. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türker H. Erhan M. Eriş 

Ankara Denizli Diyarbakır 
A. Ulus Tahir Berkay V. N. Sünkitay 

Edirne Erzincan Eskişehir 
T. Göksel S. Başotaç Emin Sazak 

îçel İstanbul Kars 
Dr. M. Berker A. Daver K. Arikh 

Kastamonu Konya Konya 
M. Celâl Bayar H. Dikmen Kâzım Okay 

Zonguldak 
M. Bozma 

( S. Sayısı : 219 ) 



- 4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Türkiye ile Almanya arasında Ticari müba
delelere mütedair 25/temmuz/1940 tarihli Hu
susî Anlaşma» ya bağlı 2 numaralı Protokolün 
dördüncü maddesinde tayin edilmiş olan ve bilâ
hare 10/şubat/1941 tarihine kadar uzatılan müd
detin 10/nisan/'1941 tarihine kadar iki ay daha 

temdidi hakkındaki notaların tasdikına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25/temmuz/1940 
tarihli Hususî Anlaşma «Protokollarından 2 nu
maralı protokolün dördüncü maddesinde kısmen 
veya tamamen feshedilecek mukavelelere ait 
tediyeler ve mahsuplar hususunda Türk ve Al
man Akitlerin Anlaşmaları için tayin edilmiş 
olan ve bilâhare görülen lüzum üzerine 10/şu-
bat/ i941 tarihine kadar uzatılan müddetin 
10/nisan/1941 tarihine kadar iki ay daha tem
didi hakkında Alman sefaretile teati olunan no
ta kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun notaların teatisi 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbike 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 - IV - 1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Ilenemencioğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K, tncedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

O. î . V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M, ökmen 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

HARİCÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

«Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lere mütedair 25/temmuz/1940 tarihli Hususî 
Anlaşma» ya bağlı 2 numaralı protokolün dör
düncü maddesinde tayin edilmiş olan ve bilâhare 
1.0/şubat/1941 tarihine kadar uzatılan müddetin 
10/nisan/1941; tarihine kadar iki ay daha tem

didi hakkındaki notaların tasdikine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 219 ) 



_ 5 -
İKTISAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Anlaş

maya bağlı 2 numaralı protokolün dördün
cü maddesinde tayin edilmiş olan müdde
tin yeniden iki ay temdidi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasın
da Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli Hususî Anlaşma protokollerinden 
2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde 
kısmen veya tamamen feshedilecek mukavele
lere ait tediyeler ve mahsuplar hususunda 
Türk ve Alman akitlerin Anlaşmaları için ta
yin edilmiş olan ve bilâhare görülen lüzum 
üzerine 10 şubat 1941 tarihine kadar uzatılan 
müddetin 10 nisan 1941 tarihine kadar iki ay 
daha temdidi hakkında Almanya ile Türkiye 
Hükümetleri arasmda teati olunan nota kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Hariciye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : âlÖ ) 



Alman Sefareti Ankara, 21 mart 191i 

Bay Büyük Elçi, 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mü
tedair Anlaşmaya merbut 2 numaralı Protokolün dördüncü maddesine atfen, .Raylı Hükümetinin 
bahis mevzuu Protokolün 3 ncü maddesinde derpiş olunan tediyeler ve mahsuplar hususunda alâka
dar taraflarca henüz anlaşılamamış olduğunu nazarı itibare alarak tasfiye muamelelerinin ifası için ta
yin edilmiş ve 10 mart 1941 de hitama ermiş olanmüddetin iki ay daha temdidi hususunda mutabık 
bulunmakta olduğunu Ekselansınıza beyan ile kesbi şeref eylerim. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bildirmenizi rica ederim Bay Büyük Elçi. 
Ihtiramatı faikamm lûtfu kabulünü dilerim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans F. Yon Papen 
Bay Numan Menemencioğlu 
Büyük Elçi, Hariciye vekâleti 
Umumî Kâtibi 

Şehirde 

T. C. Ankara, 21 mart 1.941 
Hariciye vekâleti 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıya naklolunan 21 mart tarihli mektuplarını aldığımı Ekselanslarına arz ile kesbi 
şeref eylerim : 

«25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair Anlaşmaya merbut 2 numaralı protokolün dördüncü maddesine atfen, Rayh Hüküme
tinin bahis mevzuu protokolün üçüncü maddesinde derpiş olunan tediyeler ve mahsuplar hususun
da alâkadar taraflarca henüz anlaşılamamış, olduğunu nazarı itibare alarak tasfiye muamelele
rinin ifası için tayin edilmiş ve 10 şubat 1941 de hitama ermiş olan müddetin iki ay daha tem
didi hususunda mutabık bulunmakta olduğunu Ekselansınıza beyan ile kesbi şeref eylerim. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bildirmenizi rica ede fi m Bay .Büyük 
El,çi.» 

Cumhuriyet Hükümetinin bu mektup mealine mutabakatını Ekselansınıza teyide müracaat 
eder ve ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

N. Menemencioğlu 
Ekselans 

Bay F. von papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 



S. Sayısı: 220 
İsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinim malî borçların 
ödenmesine tahsisi için Türkiye ile isviçre arasında teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari -

ciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/630) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 12-V-1941 
Sayı: 6/1977 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

isviçreye gönderilecek fındıklar berellerinin Malî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile İs-
vçire arasında teati olunan 24 nisan 1941 tarihli notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - V -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İsviçreye ihraç edilmekte olan fındıklarımız bedelinin % 50 si bu memleket ile aramızda mevcut 
30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına merbut «Malî alacakların münakalesine müte
allik munzam protokol» hükümleri mucibince işbu memlekette mevcut malî borçlarımız taksitlerinin 
tediyesine tahsis olunmuştu. Ancak, son zamanlarda İsviçreye vaki ihracatımızın çoğalması ve bilmu
kabele tsviçreden ayni derecede ithalât yapılamaması dolayısile îsviçredeki takas hesabımızda bloke 
mebaliğ miktarı çok fazlalaşmış bulunduğundan bu hususu önlemek üzere bu memlekete takas yolun
dan yapılan ihracat muvakkaten durdurulmuştu. 

İsviçreye ihraç olunan fındıklarımız bedelinin yarısı malî borçlar taksitlerinin tesviyesine ve diğer 
yarısı da takas yolundan yapılan normal ticarete tahsis edilmiş bulunduklarından takas yolundan 
yapılan ihracatın tevakkufu dolayısile fındık satışlarımızın icrası hemen hemen imkânsız bir hale gel
mişti. Netice itibarile malî borçlar taksitlerinin münakalesini imkânsız bir hale koyan bu vaziyete bir 
nihayet vermek üzere İsviçreye ihraç olunacak fındıklar bedelinin tamamen bu borçlara hasrı ve 
bundan başka 1939 mahsulü fındıklardan İsviçreye ihracat vaki oldukça bunların bedelinin dahi salifül-
arz protokolde zikredilmiyen diğer hususî malî alacakların faiz ve resülmallerinin tediyesine tahsisi mu
vafık görülmüş ve keyfiyet Hariciye vekâleti ile Ankaradaki İsviçre Elçiliği arasında nota teatisi sure-
tile tahakkuk ettirilmiştir. 

İsviçrede mevcut malî borçlarımız taksitlerinin muntazaman ödenebilmesi imkânını temin için ya
pılan bu Anlaşma menfaatimize uygun bulunduğundan tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/630 
Karar No. 39 

2 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Isviçreye gönderilecek fındık bedellerinin ma
lî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile 
isviçre arasında teati olunan 24 nisan 1941 ta
rihli notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
6 - V - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası Encümenimize havale 
Duyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile tetkik 
ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyiha
sının derpiş ettiği anlaşma memleketimizin men
faatlerine uygun görülmüş ve birinci madde ay

nen ikinci madde, kanunun neşri tarihinden iti
baren meriyete girmesini temin edecek şekilde 
tadilen ve üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya istanbul Tokad 

M. Goker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 
Zeki M. Alsan Dr. 1. Tali Öngören F. A. Aykaç 

Erzurum Kocaeli Sivas 
P, Demirhan Süreyya Yiğit N. Sadak 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/630 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

14-VI-1941 

Isviçreye ihraç, edilmekte olan fındıklarımı
zın bedellerinin tamamen malî borçların öden
mesine tahsisine dair Türkiye ile isviçre ara
sında teati olunan 24 nisan 1941 tarihli notala
rın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6-V-1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize tev
di buyurulmuş olmakla Hariciye vekili hazır 
bulunduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen şifahî izahlara göre ka
nun lâyihasının derpiş eylediği Anlaşmanın 
memleketimiz menfaatlerine uygun olduğu an
laşılmış ve bu itibarla kanun lâyihası esas iti-
barile encümenimizce de kabul edilmiş ve ikin
ci maddede Hariciye encümenince yapılan deği

şiklik de muvafık görülmüştür. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Göksel 

içel 
Dr. M. Berker 

Kastamonu 
M. Celâl Bay ar 

Konya 
Kâzım Okay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 
H. Erkan 
Denizli 

T ahir Berkay 
Erzincan 

S. Başotaç 
istanbul 

A. Daver 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Kars 
K. Arıklı 

Konya 
H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 
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4 
PlÜKÛMETlN TEKLİFİ 

tsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin malî 
borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile İs
viçre arasında teati edilen 24 nisan 1941 tarihli 

notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İsviçre arasında 
mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticare ve Tediye 
Anlaşmasına merbut «Malî alacakların müna
kalesine müteallik munzam protokol» hükümle
rine tevfikan tsviçreye ihraç edilecek fındıkla
rımız bedelinin tamamen işbu protokolde yazılı 
borçların tesviyesine ve 1939 mahsulü fındıklar 
bedellerinin de mezkûr protokolde zikredilme
yen diğer hususî malî borçlar faiz ve resülmal-
lermin tediyesine tahsisi hakkında Türkiye ile 
İsviçre Hükümeti arasında teati olunan 24 nisan 
1941 tarihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 24 nisan 1941 tari
hinden muteberdir. 

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

6 - V -1941 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 

Yücel 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

C. K. încedayı 

Ad. V. M. M. V. 
H. Menemencioğlu 8. Arıkan 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

tsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin ma
lî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile 

İsviçre arasında teati edilen 21 nisan 1941 
tarihli notaların tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı • 220 ) 
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İKTÎ&AT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

îsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin ma
lî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile 
İsviçre arasında teati edilen 24 nisan 1941 
tarihli notaların tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hariciye Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

• *ıjrc 

Ankara, 24 nisan 1941 

Bay Elçi, 

Hükümetimin 30 mayıs 1940 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasına munzam 
îsviçredeki Türk haricî borçlarının taksitlerine müteallik Protokolda aşağıdaki tadilleri yapmak hu
susunda mutabık bulunduğunu Ekselanslarına bildirmekle şerefyabım: 

1 - Yukarıda anılan Protokolün 2 nci maddesi ile malî alacakların tesviyesine tahsis edilmiş olan 
fındık bedellerinin nisbeti % 50 den % 100 e çıkarılmıştır. 

2 - Bundan başka 1939 mahsulü fındıklar mevzubahs Protokolün birinci maddesinde tayin edilen
lerden gayri diğer hususî malî alacakların resülmâl ve faizlerinin tesviyesine, bu şekil mezkûr ala
cakların münakalesi hususunda Türkiyede meri ahkâma halel getirmeksizin, tahsis edilebileceklerdir. 

( S. Sayısı : 220 ) 
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Şurasi mukarrerdir ki bu husus için İsviçre Millî bankasına yatırılan mebaliğ Munzam protokolün 
3 ncü maddesinde tayin edilen nisbetler dahilinde olarak yukarıda mezkûr hususî malî alacaklara 
tahsis edilecektir. Bu protokolün 5, 6, 7, ve 8 nci maddeleri hükümleri keza bu alacakların tesviyesin
de tatbik edilecektir. Bununla beraber 6 ncı maddeye tevfikan açılacak hesaplar mütekabilen «Tür-
kiyedeki diğer malî alacaklar» ve «diğer İsviçre malî alacaklarım tesmiye olunacaklardır. 

Federal Hükümetin yukarıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu bana teyid etmenizi 
Ekselansınızdan rica ederim. 

İhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans Bay Etienne Lardy N. Menemencioğlu 
İsviçre Elçisi 

Ankara 

Ankara, 24 - IV -1941, 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıya naklolunan, bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü Ekselanslarına bildirmekle 
şerefyabım : 

« Hükümetimin 30 mayıs 1940 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasına mun
zam Isviçredeki Türk haricî borçlarının taksitlerine müteallik Protokolda aşağıdaki tadilleri yap
mak hususunda mutabık bulunduğunu Ekselanslarına bildirmekle şerefyabım : 

1 — Yukarıda anılan Protokolün 2 nci maddesi ile malî alacakların tesviyesine tahsis edilmiş 
olan fındık bedellerinin nisbeti % 50 den ;% 100 e çıkarılmıştır. 

2 —• Bundan başka 1939 mahsulü fındıklar mevzubahs protokolün birinci maddesinde 
tayin edilenlerden gayri diğer hususî malî alacakların resülmal ve faizlerinin tes -
viyesine, bu şekil mezkûr alacakların münakalesi hususunda Türkiyede merî ahkâma 
halel getirmeksizin, tahsis edilebileceklerdir. Şurası mukarrerdir ki, bu husus için 
İsviçre Millî Bankasına yatırılan mebaliğ Munzam Protokolün 3 ncü maddesinde tayin edi
len nisbetler dahilinde olarak yukarıda mezkûr hususî malî alacaklara tahsis edilecektir. Bu 
protokolün 5, 6, 7, ve 8 nci maddeleri hükümleri keza bu alacakların tesviyesinde tatbik edilecek
tir. Bununla beraber 6 ncı maddeye tevfikan açılacak hesaplar mütekabilen « Türkiyedeki diğer 
malî alacaklar » ve •« Diğer İsviçre malî alacakları » tesmiye olunacaklardır. 

Federal Hükümetin yukarıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu bana teyit etmenizi 
Ekselansınızdan rica ederim ». 

Ekselans Bay Numan Menemencioğlu 
Büyük Elçi, Hariciye Vekâleti 
Umumî Kâtibi 

Ankara 

Federal Hükümetin yukarıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildir
mekle şerefyabım. 

İhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
İsviçre Elçisi 
E. Lardy 

1 * ^ » 1 » »t 
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S. Sayısı: 225 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/646) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/2910 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun on yedinci 
ve yirmi ikinci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 5 - V -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-

, besile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

1706 sayılı kanunun 17 nci ve 22 nci maddelerinde yapılacak değişikliğin mucip sebepleri 

1 — Ordunun seferî kuruluşuna dahil bazı birlikler için, vaziyeti hazıra dolayisile, silah altına 
çağırılmış olan yedek subay ve yedek askerî memurlardan yalnız yedek subaylar, 1076 sayılı ka
nunun 17 nci maddesi mucibince, terfi edebildikleri halde yedek askerî memurlar, yine ayni mad
denin son fıkrasında (seferde askerî memurlar dahi terfi edebilirler.) kaydının mevcut olmasın
dan ve içinde bulunduğumuz fevkalâde ahvalin de seferberlik sayılmamasından ötürü, terfi-
den mahrum kalmakta ve bu yüzden, yedek subaylar gibi, ayni gayeye matuf olan vatanî hizmet 
ve mesailerinin mükâfatını görememektedirler. Muvafık nısfet ve muadelet olmayan bu hale ni
hayet verilmesi için mezkûr 17 nci maddenin ilişik kanun projesinde olduğu gibi tadili, 

2 — Deniz kuvvetleri günden güne artmakta olduğundan subay ihtiyacı da bu nisbette artmak
tadır. Bu ihtiyacı bu günkü muvazzaf deniz subayları kapatamadığından 1076 sayılı kanunun 22 
nci maddesine tevfikan yedek deniz subaylarından istifade edilmekte ise de bu ihtiyacın yine 
tam amile kapatılamamakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple tabip ve baytarlar gibi, yaş haddi 
müsait küçük rütbeli deniz subaylarından bilhassa geri hizmetlerde daha bir müddet istifade 
etmek ve deniz subayı kadrosunu bu suretle kapayabilmek için mezkûr 22 nci maddenin ilişik 
kanun projesinde yazıldığı gibi değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 
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Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî müdafaa encümeni 

Esas No. 1/616 
Karar No, 31 

17 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

İhtiyat subay ve ihtiyat askerî memurlar 
hakkındaki 1076 numaralı kanunun 17 ve 22 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğine dair olup Encümenimize havale edi
len Başvekâletin 6/2910 numaralı ve 1 1 - V I -
1941 tarihli tezkeresi Millî müdafaa vekilliğin
den gönderilen memurlar huzurunda okundu ve 
görüşüldü. 

Fevkalâde haller icabı talim maksadile celp 
edilen yedek subayların 17 nci madde ahkâmı 
mucibince terfi ettirildiği ve fakat yedek askerî 
memurların terfilerinin sefere münhasır kal
makta bulunduğu cihetle fevkalâde hallerin se
ferberlik sayılmamasından ötürü terfiden mah
rum kalmakta bulundukları Encümenimizce de 
muvafıkı adalet görülmiyerek teklif olunduğu 
veçhile terfilerinin icrası hakkındaki teklif ka
bule şayan görülmüştür. 

Ancak kısa hizmetli olanlar yedek subay 

mektebini ikmal ile asteğmenlikle kıtaya çık
makta oldukları gibi asteğmen olarak yedek 
subayda bulunmakta olduğundan bunların teğ
men olmaları için 1076 numaralı kanunun 17 
nci maddesi mucibince talim devresine tâbi ol
dukları cihetle asteğmen kelimesinin teğmen 
olarak değiştirilerek birinci maddenin tebdilile 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvip nazarına arzedilmek 
ve müstacelen müzakere olunmak ricasile Yük
sek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
Gl. K. Sevüktekin A. F. Engin V. Bilgin 

Bursa Çankırı Edirne 
Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan F. Balkan 
Erzurum Gümüşane Kayseri 

A. Akyürek Y. Z. Zarbun N. Toker 
Manisa Muğla Samsun 

K. N. Duru S. Güney R. Barkın 
Seyhan Urfa Yozgad 

S. Tekelioğlu Gl. A. Yazgan Celâl Arat 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1076 sayılı kanunun 17 ve, 22 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —1076 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 17 — Hazarda yedek subayların si
lah altında geçmeyen sivil hayattaki müddetleri 
de hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf 
subaylar gibi terfi ettirilirler. 

Ancak asteğmen olacaklar birer, üsteğmen 
olacaklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer 
devrei talimiyeye iştirak etmek ve muvafık si
cil almak, denizde yüzbaşılık kursunu tamam
lamak ve yakın seferler süvari veya çarkçı şa-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞl 

1076 sayılı kanunun 17've 22 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17 — Hazarda yedek subayların silâh 
altında geçmiyen sivil hayattaki müddetleri de 
hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf su
baylar gibi terfi ettirilirler. 

Ancak teğmen olacaklar birer, üsteğmen ol 
caklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer devrei 
talimiyeye iştirak etmek ve muvafık sicil almak, 
denizde yüzbaşılık kursunu tamamlamak ve ya
kın seferler süvari veya çarkçı şahadetnamesini 

( S. Sayısı : 225 ) 
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hadetnamesini haiz olmak şarttır. 
Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu

nan yedek subaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
Komutanlığın inhasile orduda bir buçuk ay 
staj, üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay 
hizmetten sonra ayni veçhile 90 gün staj, yüz
başı olacakların da dört sene hizmetten sonra 
yine inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları 
şarttır. Bu subaylar, takım talim ve terbiye saf
hasının başlangıcında orduda bulunacak veç
hile staja gönderilirler. 

Bilumum yedek subayların terfilerinde kı
dem hesabı muvazzaf subay içindeki hem na-
sıplı arkadaşları meyanmda hesap olunur ve 
binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere 
çıkabilmek muharip sınıflara mahsus olup ik
mali tahsil etmek ve muvazzaf subaylara mah
sus terfi kanununda yazılı kayit ve şartları 
ihraz etmekle meşruttur. 

Ancak bu şeraitten başka deniz smrfmda 
binbaşı olmak için uzak seferler süvarisi veya 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Bu maksatla terfi kanununda zikredilen as
garî müddetin sülüsünü filen ifa etmek üzere 
müracaat edenlerin Orduya kabulü münhalât 
vesair ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak ait ol
duğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde yedek subaylar muvazzaf subaylar 
gibi terfi kanununun ahkâmına tâbi olurlar. 
(Yedek askerî memurlar dahi, hazar ve sefer
de, muadilleri rütbedeki yedek subaylar gibi ve 
yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi ederler). 

MADDE 2 — 1076 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22 — İhtiyat subay ve memurları ha
zar ve seferde ancak tahdidi sin kanununda ya
zılı yaşlara kadar hizmete celbolunurlar. Bu 
yaşlar dahilinde bulunanlar ile dereceli ve de
recesiz malulen tekaüt edilmiş ve edilecek olan
lardan sıhhiye heyetlerinin raporlarile ahvali 
sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama müsait 
olmayanlar Ordunun hafif sabit ve geri hiz
metlerinde kullanılırlar. Ancak seferin icabı 
olarak lüzum görüldüğü takdirde deniz subay-
larile tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş-
tabiplerinin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 

M. M. E. 

haiz olmak şarttır. 
Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu

nan yedek subaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
komutanlığın inhasile orduda bir buçuk ay staj, 
üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay hizmet
ten sonra ayni veçhile doksan gün staj, yüzbaşı 
olacakların da dört sene hizmetten sonra yine 

inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları şarttır. 
Bu subaylar, takım talim ve terbiye safhasının 
başlangıcında orduda bulunacak veçhile staja 
gönderilirler. 

Bilûmum yedek subayların terfilerinde kıdem 
hesabı muvazzaf subay içindeki hemnasıplı ar
kadaşların meyanmda hesap olunur ve binbaşı 
olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çıkabil
mek muharip sınıflara mahsus olup ikmali tah
sil etmek ve muvazzaf subaylara mahsus terfi 
kanununda yazılı kayit ve şartları ihraz etmekle 
meşruttur. 

Ancak bu şeraitten başka deniz sınıfında 
binbaşı olmak için uzak seferler süvarisi veya 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Bu maksatla terfi kanununda zikredilen as
garî müddetin sülüsünü filen ifa etmek üzere 
müracaat edenlerin orduya kabulü münhalât ve 
sair ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak ait oldu
ğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde yedek subaylar muvazzaf subaylar 
gibi terfi kanununun ahkâmına tâbi olurlar. 
(Yedek askerî memurlar dahi, hazar ve seferde, 
muadilleri rütbedeki yedek subaylar gibi ve yu
karıda yazılı şartlar dahilinde terfi ederler). 

MADDE 2 — Aynen 

( S. Sayısı : 225 ) 
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elli yedi yaşma kadar, diğerleri tahdidi sin ka
nununda yazılı yaşlardan beş sene fazla yaşlı 
ihtiyat subay ve memurları dahi ahvali sıhhiye
si müsait olanların en gençlerinden başlayarak 
orduya alınırlar. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 - V -1941 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
W ayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. . 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arikan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr.,V. 

Muhlis Erkmen 

M. M. E. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

»€&<( 
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S. Sayısı: 226 
Türkiye - Fransa arasında imzalanmış olan Ticaret, Kon -
tenjan ve tediye anlaşmaları ile merbuttan hükümlerinin 
30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları (1/563) 

T.C. 
Başvekâlet 3 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/789 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve 
Tediye Anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 17 - I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Fransa ile aramızda 23 ağustos 1939 tarihinde imza edilmiş olup 31 ağustos 1940 tarihinde mun-
kazi olan ve 3953 numaralı kanunla 31 birinci kânun 1940 tarihine kadar temdit edilmiş olan Ti
caret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmalarile bunların bütün merbutlarının 30 haziran 1941 tarihine ka
dar 6 ay temditleri için Fransa Hükûmetile yapılan Anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasviplerine arzolunur. 

Hali hazır şeraiti dahilinde bu Anlaşmaların temdidinde ticarî bakımdan bir faide olmamakla 
beraber bir taraftan mezkûr Anlaşmalarla elde edilmiş bulunan bazı menfaatlerin ileride aktedile-
cek Anlaşmalarda da muhafazasını temin bakımından temditlerinde faide mülâhaza edilmiş diğer 
taraftan da Fransız kliringinde bloke kalmış bulunan paralarımızın burada Franko - Türk şirketi 
namına yatırılmış veya yatırılacak Fransız matlubatile mahsubu Fransız Hükümetince kabul 
edilmiştir. 

Yukarıda arz ve teşrih edilen mülâhazalar altında yapılmış bulunan işbu temdit menfaatleri
mize uygun olduğundan tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzoluuur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. 11. 31. 31. 
Ha riciy e ene il m eni 
Esas No. 1/563 
Karar No. 24 

21 - 777 -1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye; ile Fransa, arasında 23 ağustos 1939 lâyiHasının İstihdaf ettiği Anlaşma menfaatimize 
tarihinde imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve uygun görülmüştür. 
Tediye Anlaşmakrile merbutları hükümlerinin 
30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi hakkında 
Hariciye vekiliiğitıee .hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 17 - I I -1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mueibe-
si ve merbutlarik birlikte encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilliği mümessilinin 
hazır bulunduğu içtimada mütalea ve tetkik olun
du. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edilen 
m üt akalara ve verilen izahata nazaran kanun 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye İL Reisi 
Konya 

31. Gök er 
Ankara 

F. II. Alay 
Diyarbakır 

Zeki 31. Alsan 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Antalya, 

F. A. Aykaç 
Cümüşane 

Edib S. T ör 

Ih 

Kâtip 
Tokad 

N. Poroy 
Diyarbakır 

. /. T. Öngören 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

îktısat encümeni mazbatası 

T. B. 31. 31. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/563 

Karar No. 49 

17 -VI - 1911 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve 
Tediye Anlaşmalarale merbutları hükümlerinin 
inkiza tarihi olan 31 kânunuevvel 1940 tarihin
den itibaren 30 haziran 1941 tarihine kadar al
tı ay müddetle temdidi hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanıl) İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni ınaz-
ınatasile birlikte Encümenimize havale buyurul-
muş olmakla Hariciye vekili hazır olduğu halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mü takalara ve verilen şifahî izahata göre bu 
temdidin memleketimiz menfaatlerine uygun ol
duğu anlaşıldığından kanun lâyihası esas itiba-
rile kabule şayan görülmüştür. 

Kanun lâyihasının istihdaf" eylediği notalar 
kanunla Hükümete verilmiş olan salâhiyete isti
naden imza ve teati edilmiş olmasına göre kanu

nun meriyeti tarihinin notaların imzası tarihi 
olarak teshiline lüzum olmadığından ikinci mad
de bu bakımdan değiştirilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat, E. Reisi M. M. 
Giresun 

î. Sabuncu 
Afyon K. 

Bcrç T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Edirne 
T. Göksel 

İçel 
Dr. 31. Berker 

Kastamonu 
31. Celâl Bay ar 

Rİzc 
Fuat S irmen 
Afyon K. 
II. Erkan 
Denizli 

Kâtip 
Bilecik 
7ı. Gülek 
Ankara 

31. Eriş 
Diyarbakır 

T ahir B er kay V. N. Siiukîtay 
Erzincan Eskişehir 
8. Başutaç 

İstanbul 
A. D av er 

Konya 
İT. I) il;men 

Zonguldak 
31. Bozma 

Emin Sazak 
Ka rs 

K. Ar ildi 
Konya 

Kâzım O kay 

( S. Sayısı : 226 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olan Ticaret, Konten
jan ve Tediye Anlaşmalarile merbutları hü

kümlerinin 30 haziran 1941 tarihine ka
dar temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 
23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olup hü
kümleri 31 birinci kânun 1940 tarihinde mun-
kazi olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaş
malarile bilcümle merbutlarının 30 haziran 
1941 tarihine kadar 6 ay temdidi hususunda 
Fransa Hükûmetile yapılan Anlaşma ve tefer
ruatı kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, 31 birinci kânun 
1940 tarihinden itibaren meridir. 

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

17-11-1941 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

s. i. M. y. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

C. K. încedayt 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 ta
rihinde imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve 
Tediye Anlaşmalarile merbutları hükümleri
nin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdi

di hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 226 ) 





S. Sayısı: 227 
Sermayesinin temamı Devlet tarafından verilmek suretile 
kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile idare ve muraka
beleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Maliye, Bütçe ve İktisat encümenleri mazbataları (1/624) 

T. C. 
Başvekâlet 8-V-1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1900 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâ
tile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna ek olarak İktisat vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 25 - IV -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

3460 sayılı kanunun yirmi dördüncü maddesile, İktisadî Devlet teşekküllerine ait bilanço, kâr 
ve zarar hesabı ve buna müteallik raporların en geç haziran ayı iptidasında Umumi Heyete 
tevdi ve azalara tevzi edilmiş bulunması esas kabul edilmiştir. 

Buna göre bilançolar üzerinde tetkikat yapmak için Umumî Murakabe Heyetine bir ay ve 
alâkalı vekâletlerin mütalealarmı bildirmeleri için de bir ay müddet kalmış bulunmaktadır. Hal
buki her teşekkülün yurdun muhtelif yerlerine dağılmış müteaddit müesseselerine ait senelik he
sap neticelerini de ihtiva eden bilançolarını esaslı surette tetkike ve raporlarını ihzara bu bir 
aylık müddetin kâfi gelmediği iki senelik tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Bu sebeple müddetin uzatılması ihtiyacını teminen; İktisadî Devlet teşekküllerinden her birine 
ait bilanço, kâr ve zarar hesabı, tdare Meclisi raporile Umumî Murakabe Heyeti raporlarının en 
geç ilkteşrin ayı içinde verilmesi maksadile 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ihzar edilmiş ve 
bağlı olarak sunulmuştur. 



— 2 — 
Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27 - V - 1941 
Esas No. 1/624 

Karar No. 47 
Yüksek Reisliğe 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek surştile kurulan iktisadî teşekküllere ait 
3460 numaralı kanuna ek olarak îktısat vekil
liğince hazırlanıp îera Vekilleri Heyetinin 
25 - IV -1941 tarihli toplantısında Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
Encümenimize de havale edilmiş olmakla îktısat 
vekili huzurile müzakere olundu. 

Yukarıda zikredilen 3460 numaralı kanunun 
24 ncü maddesi hükmüne göre, iktisadî teşek
küllerin bilânçolarile kâr ve zarar hesaplarının 
ve bu husustaki bütün raporların en geç haziran 
ayı iptidasında Umumî Heyete verilmiş ve bu 
heyetin azasına dağıtılmış olması lâzım gel
mekte ise de aynı kanunun 22 nci maddesinde; 
bahis mevzuu evrakın İktisadî teşekküller umum 
müdürleri tarafından senenin ilk üç ayı içinde 
tanzim ve idare meclislerince tetkik ve tasvip 
edildikten sonra Umumî murakabe heyetine ve
rileceği tasrih edilmiş olduğundan bunların U-
mumî murakabe heyetile alâkalı vekâletler ta
rafından tetkiki için iki aylık bir zaman kal
makta ve bu kısa zaman da - şimdiye kadar edi
nilen tecrübelere nazaran - kifayet etmemekte ve 
esasen iktisadî teşekküller umumî heyeti Büyük 
Millet Meclisinin Muhtelif encümenleri azasın
dan teşekkül ettiği ve Meclis de haziran ayı için
de yaz tatiline girdiği için bilançolarla kâr ve 
zarar hesaplarının ve diğer raporların Umumî 
Heyet azasına alelacele dağıtılmasından fayda 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı kanuna ek olarak iktisat vekilli-

yerine belki - noksan tetkikten dolayı - zarar 
tevellüt etmekte olduğu anlaşılmış ve adı geçen 
bilanço, kâr ve zarar hesaplarile raporların 
Umumî Heyete tevdii keyfiyetinin ilk teşrin 
ayında icrasına mütedair olan teklif Eneümeni-
mizee esas itibarile müzakereye şayan görül
müştür. 

Ancak, yukarıda da işaret edildiği üzere ikti
sadî teşekküller umumî heyeti Büyük Millet Mec
lisinin muhtelif encümenleri azasından mürekkep 
olduğu ve bu encümenler ise Meclisin kanunî iç
tima yılının başı olan son teşrinin birinci haftası 
sonunda teşekkül ve reis, mazbata muharriri ve 
kâtiplerini intihap ettikleri cihetle bahsolunan ev
rakın Umumî Heyete ilk teşrinde verilmesine 
maddî imkân bulunmamasına binaen lâyihanın 
birinci maddesi buna göre tadil ve diğer iki mad
desi Hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi M. M.. Kâtip 
istanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar H. Bide 
izmir Kayseri Malatya 

K. Bursun ö. Taşçıoğlu M. Nedim Zabcı 
Manisa Rize 

F. Kurdoğlu K. Kamu 
Van Zonguldak 

İbrahim Arvas Y. Ziya Özençi 

ğinee hazırlanıp Başvekâletin 8 - V -1941 tarih 
ve 6/1900 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi buyurul-

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 6 -VI -1941 
Mazbata No. 115 
Esas No. 1/624 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 227 ) 



makİa İktisat vekili Hüsnü Çakır ve Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu: 

3460 sayılı kanunun 24 neü maddesinin üçün
cü fıkrası, iktisadî Devlet teşekküllerinin bi-
lânçolarile kâr ve zarar hesaplarının ve bu 
husustaki bilûmum raporların en geç haziran 
ayı iptidasında Umumî heyete verilmiş ve bu 
heyetin azasına dağıtılmış olmasını emretmek
te ise de yapılan iki senelik tecrübe neticesine 
göre müesseselerce ayni kanunun 22 nci mad
desine tevfikan martta Murakabe heyetine tev
di edilen bilançolar ile teferruatının haziran 
bidayetine kadar yani iki aylık müddet zar
fında evvelâ Murakabe heyeti tarafından kâ
mil ve esaslı bir tetkika tâbi tutulması ve bun
dan sonra da ait oldukları vekâletlerin müta-
lealarını bildirmeleri hemen imkânsız olduğu 
görüldüğünden bu müddetin uzatılması maksa-
dile lâyihanın tanzim edildiği yapılan tetkik
ler ve alınan izahlardan anlaşılmış ve lâyiha 
esas itibarile encümenimizce de kabul edilmiş
tir. 

Lâyiha 3460 sayılı kanuna ek olarak hazır-

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan İktisadî teşekküllerin teşki-
lâtile idare ve murakabeleri hakkında 3460 sayılı 
kanuna ek olarak İktisat vekâleti tarafından ha
zırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 25 - IV -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalarile birlikte encü
menimize tevdi buyurulmuş olmakla İktisat ve
kili hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

İktisadî Devlet teşekküllerinin bilânçolarile 
kâr ve zarar hesaplarının ve bu husustaki bilû
mum raporların en geç olarak haziran ayı iptida
sına kadar Umumî Heyete verilmiş ve bu heyetin 

3 -
lanmış ise de esas itibarile yeni bir hükmü tâ* 
zammun etmeyip halen kanunda mevcut bir 
hükmün değiştirilmesini istilzam eder mahi
yette bulunduğundan başlık ve maddenin yazı
lış tarzı bu mahiyete uygun şekilde yeniden 
tanzim edilmiş ve Maliye encümenince kabul 
edilen müddet tatbikata uygun görüldüğünden 
encümenimizce de muhafaza edilmiştir. 

Havalesi mucibince İktisat encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
1. Eker T. Coskan H. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen C. S. Siren A. Nevzat Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 
B. Denker M. F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 

D. Sakarya Kemal Turan R. Ünlü 
Kayseri Kayseri 

F. Baysal Suad Hayrı Ürgüblü 
Seyhan Trabzon 
S. Çam Sim Bay 

azasına dağıtılmış olması lâzım gelmektedir. Bu 
müddet zarfında Umumî murakabe heyetinin lâ
zımı veçhile tetkikat yaparak raporunun tanzim 
etmesinin mümkün olmadığı ve olamıyacağı mu
cip sebepler lâyihasında dermeyan olunan müta-
lealardan ve İktisat vekilinin verdiği şifahî iza
hattan ve iki senelik tecrübeden anlaşılmış oldu
ğu cihetle bu müddetin uzatılması lüzumuna en
cümenimizce de kanaat hâsıl olmuştur. 

Bilanço ve kâr zarar hesaplarile raporların 
Umumî Heyete tevdi müddetinin ilk teşrin ayı 
nihayetine kadar uzatılması hakkında kanun lâ-
yihasile vaki Hükümet teklifinin Büyük Millet 
Meclisi encümenlerinin her sene teşrinisani ipti
dasında yeniden teşekkülü ve bu suretle Umumî 

iktisat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat encümeni 17 -VI- 1941 
Esas No. 1/624 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe 
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Heyet azalarında değişiklik olabileceği mülahaza-
sile ikinci teşrin ay mm 15 ine uzatılması şeklin
de Maliye encümeninin yaptığı ve Bütçe encü
meninin iştirak ettiği şekil encümenimizce muva
fık görülmemiştir. 

Zira Umumî Heyet bilkuvve daima mevcut
tur ve azasının hepsi Meclisi Âli azalarından 
mürekkep olmadığı gibi tatbikatta da görüldüğü 
veçhile Encümenlerde vaki olan değişiklik daima 
pek mahdut bir miktara münhasır kalmaktadır. 
Esasen kanunun tayin ettiği müddet tevdi için 
verilen azamî müddettir. Yani bu müddetten 
evvel daima tevdi keyfiyeti yapılabileceğine göre 
farzedilen ve önlemek istenilen mahzurlar daima 
tekevvün edebilecektir. Bu itibarla Hükümet 
teklifinden daha ileri gidilmesi Devlet iktisadî 
teşekküllerinin bilanço ve raporları üzerinde esas-. 
lı tetkikatta bulunmak isteyen Umumî heyet aza
larına kısa bir zaman bırakmak ve böyle bir tet
kiki müşkül ve belki de gayri mümkün kılmak 
gibi büyük bir mahzur da tevlit edecektir. Bu 

sebeplerle Hükümetin teklif ettiği müddetin ay
nen kabulü azadan yalnız Eskişehir mebusu 
Emin Sazak muhalif olduğu halde Encümen ek-
seriyetince kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat E. Reisi N. M. M. Kâtip 
Rize Rize Bilecik 

Fuad Sirmen Fuad Simden K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Hüvnza Erkan Berç T ürker A. Ulus 
Ankara Denizli Diyarbakır 

M. Eriş Tahir Berkay V. N. Sünkitay 
Edirne Erzincan Eskişehir 

T. Oöksel S. Başotaç Emin Sazak 
îçel istanbul Kars 

Dr. M. Berker A. Daver E. AnkU 
Kastamonu Konya Urfa 

M. Celâl Bayar H. Dikmen Hüseyin Sami 
Zonguldak Zonguldak 
H. Karabacak M. Bozma 

( S . Sayısı: 'Z21) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisadî Devlet teşekküllerinin 
bilânçolarile kâr ve zarar hesaplarının ve bu 
husustaki bütün raporların en geç ilk teşrin 
ayı içinde Umumî Heyete verilmiş ve bu Heyetin 
azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

M i V. 
Yücel 

S. t Mu V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ad. V. M. M. V. 
H. Menemencioğlu S. Arıkan 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

lk .V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı 
ile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sa

yılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — iktisadî Devlet teşekkülleri
nin bilânçolarile kâr ve zarar hesaplarının ve 
bu husustaki bütün raporların en geç son teşrin 
ayınrn ilk on beş günü içinde Umumî Heyete 
verilmiş ve bu heyetin azasına dağıtılmış olma
sı lâzımdır. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 227 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan İktisadî teşekküllerin teşkilâ-
tile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrasını 

değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1 — 17 - VI -1938 tarih ve 3460 sa

yılı kanunun 24 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve bu 
husustaki bütün raporların en geç son teşrin a-
ymm ilk on beş günü içinde Umumî Heyete ve
rilmiş ve bu heyetin azasına dağıtılmış olması 
lâzımdır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

İKTISAT ENCÜMENININ DEĞİŞTÎRİŞİ 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan İktisadî teşekküllerin teşki-
lâtüe idare ve murakabeleri hakkındaki ka
nunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 17 - VI -1938 tarih ve 3460 sa

yılı kanunun 24 ncü maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Umumî Murakabe Heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri 
ve hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkik
lerin neticelerile karşılaştırılmak suretile bun
ların tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor 
hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar 
hesapları, her teşekkülün başlıca faaliyet saf
halarını gösterecek şekilde kendi idare meclisi 
tarafından hazırlanacak diğer bir raporla bir
likte, İktisat vekâletine ve alâkalı vekâlete 
gönderilir. 

İktisat vekâleti veya alâkalı vekâlet bunları, 
kendi mütaleasile birlikte Umumî Heyete ve
rilmek üzere, Başvekâlete gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve bu 
husustaki bütün raporların en geç ilk teşrin ayı 
içinde Umumî Heyete verilmiş ve bu heyetin 
azasma dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumî Heyet, en geç ikinci teşrin sonuna 
kadar toplanarak tetkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının Umu
mî heyet tarafından tasdiki idare meclislerinin 
o sene için ibrasını tazammun eder. 
Bilançolar, Umumî Heyet tarafından kabul ve 

tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur. 
MADDE 2 — Hükümetin 2 ncin maddesi ay

nen 
MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay

nen 

»o<i 
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S. Sayısı: 231 
Fenerler hasılatının yarısının Hazineye ödenmesi hak
kında kanun lâyihası ve Naiia, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/602) 

T. a 
Başvekâlet 4 - IV -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1332 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fenerler hasılatının yarısının Hazineye ödenmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 14 - III - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Fenerler rüsumunun yarısının Hazineye ödenmesi hakkında tanzim kılman kanun projesi esbabı 
mucibe lâyihası 

Denizbankm teşkiline ait (3295) numaralı kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasında : (Fener
ler idaresi Hazineye intikal edince bu idarede fenerlerin 650 000.- altı yüz elli bin lira olarak 
umumî muvazeneye dahil varidatı eskisi gibi Hazineye kalmak üzere Denizbanka raptolunur) de
nilmiş ve bilâhare Denizbankm ilgası üzerine 3633 numaralı kanunla bütün vecibeler Devlet li
manları işletme umum müdürlüğüne intigal etmiştir. 

Ancak; Hükümetle Fenerler idaresi arasında son defa olarak yapılan ve 576 numaralı kanunla 
da tasdik edilmiş olan ll/temmuz/1339 tarihli itilâfnamenin birinci maddesinde; hasılatı gayri 
safiyenin % 50 sinin Hükümete ödenmesini âmir bulunmakta ve mevzubahs Hazine hissesi de mu
hammen bedeli üzerinden değil sene nihayetinde filen yapılan tahsilat üzerinden tediyat yapılmak
ta idi. Fenerler idaresine Hazinece vaziyet edildikten sonra idarenin İşletmesi Denizbanka tevdi 
edilmiş ve o tarihlere tekaddüm eden senelere ait Fenerler hasılatının (1 300 000.-) bir milyon üç 
yüz bin liradan ibaret bulunması dolayısile mezkûr işletmenin Denizbanka tevdi şeklini tayin 
eden 3295 numaralı kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasında (Fenerler idaresi Devlete intikal edin
ce bu idarede fenerlerin (650 000.-) lira olarak umumî muvazeneye dahil varidatı eskisi gibi Ha
zineye kalmak üzere Denizbanka raptolunur) denilmek suretile tahsil edilen fenerler rüsumunun 
yarısı Hazine hissesine mikyas ittihaz olunmuş ve eskisi gibi tabirile de imtiyaz sahipleri tara

fından ödenmesi meşrut olan Hazine hissesinin eski esaslar dairesinde tediye edilmesi şartile Fe
nerler işletmesinin Denizbanka tevdii kabul edilmiştir. 

Her ne kadar 3295 numaralı kanunda Hazine hissesi (650 000) lira olarak tasrih edilmiş ve 1939 ve 
1940 seneleri Umumî muvazene kanununa bağlı bütçenin varidat eetvellerile Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünün aynı senelere ait masraf bütçelerinde bu miktar aynen derçedilmiş ise de, 
varidat muhammenatı olarak tesbit edilen bu rakamların doğrudan doğruya filî tahsilatla alâka
dar bulunmasına ve tahsilat azaldıkça veya hiç tahsilat yapılmadıkça liman idaresinin kendi ha-
silâtmdan Hazineye yardımda bulunması hakkında bir müstenidat mevcut olmamasına binaen 
fener hasilâtınm yüzde elli nisbetinde Hazineye para Ödenmesi neticesine varılmış olur. 
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Esasen Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün mebdei teşekkülü olan 1 temmuz 1939 

dan mayıs 1940 gayesine kadar on bir ay zarfında (645 361) lira tahsil edilmiş ve fenerlerin senelik 
işletme ve personel masrafı (175 000) yüz yetmiş beş bin lira olduğuna göre ancak gayri safî ha-
silâtm yarısı olan (322 000) üç yüz yirmi iki bin lira Hazineye ödenmek imkânı bulunabH-
miştir. 

içinde bulunduğumuz malî senenin haziran ayı zarfında (37 000) otuz yedi bin lira tahsilat 
yapıldığına ve harp vaziyetinin devamı ile sıkı alâkası bulunan bu varidatın gittikçe düşüklük 
göstermesine binaen 1940 senesi zarfında Hazineye ödenmek üzere bütçeye konulan (650 000) 
liranın nısfı derecesinde bir tahsilat yapılması bile şüpheli görülmektedir. 

Limanlar umum müdürlüğünün 1940 malî yılma ait bütçesinin esnayi tanziminde bu vaziyet 
nazarı dikkate alınarak Maliye vekâletile bir anlaşma temin edilmiş ve bütçe kanununda (1940 
malî yılı içinde tahakkuk edecek fenerler gayri safî hasılatının yarısı (650 000) liraya baliğ ol
madığı takdirde filen yapılacak tahsilatın nısfı ödenir) diye bir hüküm ilâve edilmiş ise de Bütçe 
encümeni esbabı mucibe mazbatasında; muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçenin varidat 
cetvelinde fener rüsumu olarak (650 000) lira konulmasından dolayı bu maddenin kaldırıldığı 
ve bu bapta Maliye vekâletile bir anlaşma yapılacağı gibi icabı halinde bir kanun teklifi de müm
kün bulunduğu tasrih edilmiştir. 

Vaziyeti hazıra dolayısile liman varidatı her türlü tahmini aşan bir ııisbette düşmüş ve liman
lar umum müdürlüğünün bütçe muvazenesinde mühim bir rol oynayan diğer varidat dahi ayni 
ııisbette azalmış olduğundan 1939 ve 1940 malı seneleri zarfındaki fenerler hasilâtının yarısından 
fazlasının Hazineye ödenmesine imkân kahnaıniştir. Bu bapta tanzim kılman kanun projesi bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Mütekaddim projenin birinci maddesinin birinci fıkrası yukarıda arz ve izah edildiği veçhile 
fenerler hasılatından Hazineye ödenecek hisse miktarını % 50 olarak tesbit ve ikinci fıkrası da 

fenerlerin senelik işletme ve personel masrafı 175 bin lira olduğuna göre hasılatın bu miktarı 
aşmadığı senelerde Hazineye hisse tefrik edilmemesi gayesini istihdaf etmektedir. 

Projenin ikinci maddesi deniz fenerlerimizin geniş sahillerimizin muhtelif noktalarında dağı
nık bir halde bulunması ve bağlı bulundukları iskelelerin bir kısmının vapur uğrağı olmaması 
hasebile fener hasılatı cetvellerinin merkezde toplanması ve bunların tarifelere tetabukunun tet
kiki asgarî 45 günlük bir zamana mütevakkıf bulunduğundan Hazine hissesinin zamanında Hazi
neye ödenmesini teminen fener hasılatından her aya ait Hazine hissesinin taallûk ettiği ay niha
yetinden itibaren 45 gün zarfında Hazineye ödenmesi mecburiyetini ihtiva etmektedir. 

Projenin muvakkat birinci maddesi de 1939 ve 1940 senelere ait Hazine hisselerinin bu se
neler zarfındaki filî gayrisafi hasılatın nısfı olarak ödenmesini âmir olup 3 ncü ve 4 ncü madde
ler merasimi kanuniyeden ibaret bulunmaktadır. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 28 - IV - 1941 
Esas No. 1/602 
Karar No, 11 

Yüksek Reisliğe 

Fenerler idaresi hasılatının yarısının Hazi- 6/1332 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe sü
neye ödenmesi hakkında Münakalât vekilliğin- nulup encümenimize havale buyurulan kanun 
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince lâyihası ve esbabı mucibesi Maliye ve Münaka-
14 - III -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka- lât vekâletleri mümessilleri huzurile okundu ve 
rarlaştırılıp Başvekâletin 4 - IV -1941 tarih ve müzakere edildi. 

( S . Sayısı : 231 ) 
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Fenerler idaresinin halen Devlet müessesesi 

olması ve bu idarenin, ancak senelik zarurî ma
sarifini ayırdıktan sonra mütebakisinden Hazi
neye bir hisse verebileceği tabiî görülmekle en
cümenimiz, birinci maddeyi Fenerler idaresinin 
senevî hasılatı gayrisafisinden zarurî masarifi 
olan 180 bin liradan fazlasının yüzde 60 mm 
Maliyeye devrini daha muvafık bulmuş ve ikin
ci maddeyi de ona göre tadil etmiştir. 

3295 numaralı kanunun 4 ncü maddesinin son 
fıkrasının hükmünün bu kanunun üçüncü mad-
desile lâğvi zarurî görülmüştür. 

1939 ve 1940 seneleri varidatından ayrıla
cak Hazine hisseleri için Maliye ve Münakalât 
vekâletleri mutabık kaldıkları vekâletler mü
messilleri tarafından verilen izahattan anlaşıl
makla muvakkat madde aynen ipka edilmiştir. 

Muvakkat madde hükmüne tevfikan kanu
nen 1-VI-1941 tarihinden itibaren meriyete 
girmesi tabiî görülmüş ve Hükümetin 4 ncü 
maddesi ona göre tadil edilmiştir. 

Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi M. M. Kâtip 

Erzincan Eskişehir Sivas 
A.8. llter İzzet Arukan A. N. Demirağ 

Aryon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytın E. Demirel 

Elâzığ Eskişehir îçel 
F. Z. Çiyütepe O. İşın C. Mersinli 

İsparta izmir Manisa 
H. Özdamar S. Epikmen Osman Ercin 

Tunceli Urf a 
Sami Erkman Ş. Vluğ 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/602 
Karar No. 49 

29 - V -1941 

Yüksek Reisliğe 

Fenerler hâsılatının yarısının Hazineye öden
mesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 14 - I I I - 1941 tarihli 
toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı karar
laştırılan kanun lâyihası Maliye ve Münakalat 
vekillikleri müsteşarları hazır bulundukları hal
de, encümenimizde tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesine ve alâkalılarca 
verilen izahata göre Fenerler hasılatının yarısı, 
aşağıda arzolunduğu üzere, her yıl Hazineye 
ödenmek lâzım gelmektedir; şöyle k i : 

a) Mülga Fenerler idaresi Cumhuriyet Hü
kümeti ile imzaladığı 11 temmuz 1339 tarihli iti-
lâfnamenin birinci maddesi mucibince gayrisafi 
hasılatının yarısını - daha evvelki mukaveleleri 
hükümlerinden bulunduğu veçhile - Maliyeye 
vermeği taahhüt etmiştir. 

b) Bu idarenin - 1937 senesinde Hükümetçe 
el konarak Denizbanka devrolunduğu sırada -
1 300 000 lira raddesinde bulunduğu tahmin edil
miş olan yıllık hasılatının yarısının, yani 650 000 
liralık bir meblâğın Hazineye her sene bu ban
ka tarafından tesviyesi 3295 numaralı kanunla 

temin olunmuştur. 
c) Daha sonra» Denizbank feshedilip Fener

ler, 3633 numaralı kanun muktezasmdan olarak, 
her türlü hak ve vecibelerile Devlet limanları 
işletmesi umum müdürlüğüne devredildiği için 
bahse mevzu vecibenin ifası da mezkûr umum 
müdürlüğe intikal etmiş olduğundan 1939 ve 
1940 malî senelerinde gerek umumî bütçenin va
ridat kısmına ve gerek Devlet limanları işlet
mesi masraf bütçesine icabeden tahsisat konula
rak kanunun emri yerine getirilmiştir. 

d) Ancak, Devlet limanları işletmesinin 
teşkil olunduğu temmuz 1930 tarihini takip eden 
günlerde başlayıp gittikçe had bir şekil almış 
olan dünya buhranından dolayı Devlet limanla
rının varidatı meyamnda fenerler hasilâtı da 
günden güne azalarak temmuz 1939 - haziran 
1940 devresinin ihtiva ettiği on bir ay zarfında 
645 361 liraya ve o zamandan mart 1940 gaye
sine kadar da 282 355 liraya inmiş ve bu suretle 
de zikredilen vecibenin senevî 650 000 lira üze
rinden ifası imkânsız bir hale gelmiştir. 

e) Bu vaziyet karşısında - vecibenin menşeî, 

( S. Sayısı: 231 ) 
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yani fenerler hasılatının yarısının her sene ma
liyeye ödenmesi keyfiyeti de dikkate alınarak 
filî vaziyete intibaktan başka bir hal çaresi bu
lunmadığı müşahede ve fenerlerin işletme ve 
memur aylığından mürekkep yıllık mas-vd'ı 
olan 175 000 lira çıktıktan sonra geri kalacak 
hasılatın yarı yarıya taksimi esasına müstenit 
olarak kanun lâyihası ihzar olunmuştur. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
de ; fenerlerin idaresini bu gün elinde bulundu
ran Devlet limanları işletmesinin 1860 da veril
miş bir imtiyazdan mütevellit Hazine hissesini 
ayni şartlar içinde tediyeye devam etmesi tec
viz edilecek olursa kendisinden beklenen inki
şafı gösteremiyerek verimi zaman zaman çoğa
lıp azalan bir irad membaı olup kalmaktan ileri 
gidemiyeceği, halbuki bütün gelir kaynakları 
emrine bırakılır ve teşkilâtını itmam edip müs-
tait olduğu tekâmül safhasına erişmesine imkân 
verildikten sonra - İnhisarlarda olduğu gibi -
varidat fazlalarını Hazineye ödemesi usul itti
haz edilirse hem bu müessesenin hem de maliye
nin daha geniş menfaatlar istihsal edecekleri 
mütalea olunmuş ve fenerlerin ıslahı halısında 
da fener resimleri millî ve ecnebî gemiler ara
sında fark gözetilmeksizin tesis edilmiş olup en 
ziyade müsaadeye nail millet muamelesi tat
bikatının gerek bu ve gerek liman hizmetlerile 
alâkalı diğer resimler bakımından millî politika 
icaplarına göre kullanılamamakta olduğu ileri 
sürülerek Hükümetin biri asgarî ve millî ve 
ikincisi muayyen vaziyetlerde yabancı gemilere 
tatbik olunabilecek bir tarife hazırlanması te
menniye lâyık görülmüş, ve ancak, içinde bulu
nulan sıkıntılı devrede Fenerlerde ıslâhat icrası 
kabil olamıyacağı gibi Maliyenin de - ehemmi
yetsiz dahi olsa - varidatının bir kısmından mah
rum kalamryacağı mülâhazasına binaen bu cihet
ler tabiî zamanların avdetinde gözönünde tu
tulmak üzere teklifin esas itibarile kabulü mu

vafık görülerek maddelere geçilmiştir. 
Fenerler hasılatndan umumî masarife mu

kabil 175 000 lira çıkarldıktan sonra geri ka
lanın Devlet limanları işletmesi ile Maliye ara
sında yarı yarıya taksimine istinat eden Hükü
met teklifini 40/60 nisbetine irca suretile tadil 
etmiş olan Nafia encümeninin umumî masarifi 
Limanlar işletmesi hissesine tahmil etmek arzu

sundan mülhem fikrine iştirak etmekle beraber 
Encümenimiz, bu masarifin ayni miktarda kala-
mıyarak ahvalin icaplarına göre her sene ta-
havvül edebileceği mütaleasile birinci maddeyi, 
safi hasılatın % 40 ve 60 nisbetinde taksimi esa
sına göre ve Devlet limanları işletme idaresince 
Hazineye yapılacak aylık tediyelerden bahis 
ikinci maddeyi birinci madde hükmüne tev
fikan safi hasılatın tayini şeklini de göstermek 
suretile yeniden kaleme alınmıştır. 

Maliye hisselerini vaktinde yatırmayan ita 
âmirile muhasipten tahsil edilecek % 10 1ar hak-
kndaki fıkra üçüncü madde haline getirilmiş, 
Nafia encümeninin üçüncü ve dördüncü mad

deleri dördüncü ve beşinci madde, Hükümetin 
dördüncü maddesi altıncı madde olarak aynen 
ve Hükümetin muvakkat maddesi de keza ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. R, 
istanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 
II. Çerçel 

izmir 
K. Dursun 

Kırşehir 
M. S ey f eli 

Tokad 
C. Kovalı 

M. M. 
Malatya 

N. Baydar 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
Kırklareli 
H. Kuleli 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Zonguldak 
Y. Z. özençi 

Kâtip 
Kastamonu 

H. Dicle 
Gazianteb 

A. Aksu 
Kırşehir 
/ . Özkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni Sİ - VI -1941 
Mazbata No. 134 
Esas No. 1/602 

Yüksek Reisliğe 
Fenerler hasılatının yarısının Hazineye öden- Başvekâletin 4 - IV - 1941 tarih ve 6/1332 sayı-

mesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanıp lı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi-
( S. Sayısı : 231) 
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hası Nafia ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte Encümenimize tevdi Duyurulmakla Mü
nakalât vekâleti müsteşarı ve Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Penerlerin ecnebiler tarafından idare olundu
ğu zamanlarda gayrisafi hasılatının yarısının 
Hazineye aidiyeti esası kabul edilmiş ve idare 
Devlete intikal edip Denizbanka bağlanınca bu 
esas muhafaza edilerek o sıralarda 1 300 000 li
radan ibaret senevi hasılatının yarısı olan 
650 000 liranın her yıl Hazineye tediyesi karar
laştırılmıştı. Denizbankın ilgasından sonra Fe
nerler idaresi Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü hizmetleri araşma alınmış ve Denizban
kın hukuk ve vecaibinden Umum müdürlüğe in
tikal edenler meyanında fenerler hasılatından 
650 000 liranın her yıl Hazineye ödenmesi veci
besi de bulunmuştur. 

Avrupa harbi sebebile deniz nakliyatının 
günden güne azalması ve nihayet haricî münaka
lâtın hemen kesilmiş denecek bir dereceye inme
si fenerler hasılatının mühim bir surette sukutu
na sebep olarak umum müdürlük, Hazineye karşı 
kanunî mecburiyetini ifa edemeyecek bir hale 
gelmiştir. 

Harp dolayısile olduğu gibi idarede ve tari
felerde yapılacak ıslahat ve tebeddülat gibi 
sebeplerle hasılatın inip çıkması mümkün olma
sına göre Hazineye ait hissenin, gelirin bu tabiî 
seyrine uygun ve ayni zamanda Hazine ve Umum 
müdürlüğün zararını mucip olmayacak bir reji
me bağlanması muvafık olacağı düşünülerek 
lâyihanın sevkedildiği alman izahlardan anla
şılmış ve esasen 1941 malı yılı bütçesinin müza
keresi sırasında umumî muvazene kanununa 
encümenimizce ilâve edilen 29 ncu madde ile 
bu lüzum ve zaruret ihtiyaca uygun bir surette 
tedvin edilmiş bulunduğundan lâyiha esas itiba-
rile encümenimizce de kabul edilerek Maliye en
cümeni metni üzerinde müzakere yapılmıştır. 

Mülga idareler zamanında ve hali hazırda 
gayrisafi hasılatın yarısının Hazineye aidiyeti 
esası kabul edildiğinden Hükümet teklifinde de 

hasılatın tezayüt veya tenakusu ne olursa olsun 
bu esas muhafaza edilmiş ve ancak hasılattan 
senevi 175 bin lira raddesinde olan fenerler 
masrafı hariç bırakılmıştır. Maliye encümeni ta-
mamile safi hasılat esasına gitmiş ise de binimi 
tayini tatbikatta bir takım müşküller ihdas ede
ceğinden encümenimiz gayrisafi hasılatın yarısı
nın Hazineye tediyesini ve ancak Umum müdür
lüğe kalacak gayrisafi hasılatın masarife teka
bül eden 175 bin liradan aşağı olamamasını \K-
bul etmiş ve birinci maddeyi bunu ifade edecek 
surette yeniden tanzim etmiştir. 

Birinci madde hükmüne göre, Hazine hisseni 
175 bin liralık hasılat elde edildikten sonra hâ
sıl olacak varidattan tefrik edileceğinden ikinci 
madde bu esasa göre kaleme alınmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul 
edilmiş ve muvakkat maddeye 1941 muvazenei 
umumiye kanununun 29 ncu maddesile bu hu
susa ait konan hükmün mahfuziyetine dair bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Beşinci maddede ufak bir ibare tadili yapıl
mış ve altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâyi
hası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Çoşkan E. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen C. S. Siren N. Aya* 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
F. Güleç B. Bekit M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Karaağaç 
İsparta İsparta Kayseri 
K. Turan B. Ünlü S. H. Ürgübln 

Kırklareli Konya Kütahya 
B. Denker B. Türel A. Tirid>ğhı 
Malatya Muş Ordu 
M. öker Ş. Ataman H. Ycdmmn 

Trabzon Tozgad 
Sırrı Bay 8. îçöe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fenerle)- has la tının yarısının Hazineye, ödenmesi 
hakkında I,unun lâyihası 

MADDE 1 — Fenerler gayrisafi hasılatın m 
nısfı her sene Hazineye ödenir. Ancak bu ha
sılatın 175 bin lirayı asmadığı senelerde Hazi
neye hisse tefrik edilmez. 

MADDE 2 — Fcnerijr hasılatından her aya 
ait Hazine hissesinin taallûk ettiği ay nihaye
tinden itibaren 45 gün zarfında Hazineye öden
mesi mecburidir. 

Hazine hissesini zamanında yatırmayan 
âmiri ita ve muhasipten tediye edilmeyen his
senin % 10 u Tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 1939 ve 1940 malî 
senelerine ait fenerler hasılatından Hazine his
sesi bu seneler zarfındaki filî gayrisafi hasıla
tın nısfı olarak ödenir. 

MADDE S — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

NAMA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Fenerler idaresi hasılatından Hazineye verilecek 
senelik hisseler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fenerler idaresi senevi gayri 
s~fî hasılatından 180 bin liradan fazlasının yüz
de 60 ı ikinci madde mucibince Maliyeye ödenir. 

MADDE 2 — Fenerler idaresi aylık gayri sa
fî hasılatının 15 000 liradan fazlasının yüzde 
60 inin tahakkuk ettiği ay nihayetinden itiba
ren 45 gün içinde maliyeye yatırılması mecbu
ridir. 

Hazine hissesini zamanında yatırmayan âmi
ri ita ve muhasipten tediye edilmeyen hissesi
nin yüzde 10 u Tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

MADDE 3 — 27 - XII - 1937 tarih ve 3295 
sayılı kanunun 4 ncü maddesinin fenerler ida
resine taallûk eden son fıkrası hükmü kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin teklifi 
aynen. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 - VI 
hinden itibaren meridir. 

1941 tori-
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Deniz fenerleri hasılatından Devlet limanları iş
letme idaresiyıce Hazineye verilecek senelik 

hisseler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Deniz fenerlerinin senelik sa
fi hasılatından yüzde kırkı Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğü ve yüzde altmışı umu
mî muvazene hissesi olarak ayrılır. 

MADDE 2 — Safi hasılat tayininde bir ta
raftan fenerler varidatı ve diğer taraftan fe
nerler için yapılan her türlü masrafların haki
kî miktarile tefriki mümkün olmayan müşte
rek idare masraflarından varidat nisbetinde 
hesap edilecek miktarlar dikkate alınır. 

Bu esasa göre tesbit edilecek umumî muva
zene hissesinin tahmini miktarı her sene mas
raf bütçesinde hususî bir fasla tahsisat olarak 
konulur ve bunun on ikide biri her ay niha
yetinde Devlet limanları işletme umum müdür
lüğünce Hazineye ödenir. 

Hazineye vukubulan filî tediyat sene niha
yetinde umumî hesap yapıldıktan sonra taay
yün edecek neticeye göre noksan ise derhal 
ikmal ve fazla ise hesabm çıkarılmasını takip 
eden ilk aylık taksitlere mahsup olunur. 

MADDE 3 — Hazine hisselerini zamanmda 
yatırmayan ita âmirlerile muhasipten ödenme
yen hissenin yüzde onu Tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre tahsil edilir. 

MADDE 4 — Nafia encümeninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Nafia encümeninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek mih-
iar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fenerler gayrisafi hasılatının 
yarısı her yıl Hazineye ödenir. Ancak Devlet li
manları işletme umum müdürlüğüne kalacak 
gayrisafi hasılat 175 000 liradan az olamaz. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Dev
let limanları işletme umum müdürlüğüne kala
cak 175 000 liranın üstünde varidat hâsıl olma
ğa başladığı aydan itibaren her aya ait Hazine 
hissfesi taallûk ettiği ay nihayetinden itibaren 
kırk beş gün zarfında Hazineye ödenir. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin üçunofc 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Nafia encümeninin S noü mad
desi aynen 

MUVAKKAT MADDE — 1939 ve 1940 malî 
yıllarına ait fenerler hasılatından Hazine hisse
si bu seneler zarfındaki filî gayrisafi hasılatın 
nısfı olarak ödenir. 

1941 malî yılı Hazine hissesi için mezkur yıl 
Muvazenei umumiye kanununun 29 ncu maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri talihinden iti
baren meridir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

14- III -1941 

B|. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Ankan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Tm%k östrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mi. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy E. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmtn 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Inc^dayı M. ökmen 
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MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 



~ § ~ 
Mal. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 
aynen 

S. fi. 

Hükümetin dördüncü maddesi 

» » • « 
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S. Sayısı: 233 
Türkiye Cumhuriyeti ile Alınan Reich'ı arasında 18 hazi
ran 1941 tarihinde imza edilen muahedenin tasdikına dair 

kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/654) 

T.C. 
Başvekâlet -

Kararlar dairesi müdürlüğü 20 - VI - 19-11 
Sayı : 6/3124 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen muahe
denin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - VI - 1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesilee birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
; v . Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasında 18 haziran 1941 tarihinde Ankarada imza edi
len muahede mahiyeti itibarile iki tarafın arazilerinin masuniyetine ve tamamiyeti mülkiyesine 
mütekabilen riayet ve yekdiğeri aleyhine müteveccih her türlü harekâttan tevakki edecekleri ve iki 
memleketin müşterek menfaatlerini alâkadar eden meselelerde dostane temaslarda bulunacakları 
taahhütlerini tazammun eden bir anlaşmadır. 

On senelik bir müddet için yapılmış olan işbu muahede şimdiye kadar diğer Devletlerle de ak-
tedilmiş olan bu mahiyetteki anlaşmalarla tearuz etmediği gibi bu husus ayrıca mukaddemeye 
mevzu ve her iki tarafın mevcut taahhütlerinin muteber kalacağını mutazammm bulunan kaydi 
ihtirazî ile de teyit edilmiş bulunmak itibarile hem Hükümetimizce takip ve Büyük Millet Mecli
since tasvip edilmiş olan siyasete hem de halihazır şeraitinin icabatma tamamen mutabık bulun
maktadır. 

Bu itibarla, muahede, Meclisin Yüksek tasvibine arzolunur, 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M, 
Hariciye encümeni 23 - VI - İHI 

Esas No. 1/654 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich ı ara
sında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen mu
ahedenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - VI -
1941 tarihinde Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Encümenimize 
havale Duyurulmakla Hariciye vekili Şükrü Sa-
racoğlunun huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre muahede, 
iki tarafın topraklarının masuniyetine ve tama-
miyeti mülkiyesine karşılıklı olarak riayet ve bir
birinin aleyhine müteveccih her türlü harekâttan 
tevakki edecekleri ve iki memleketin müşterek 
menfaatlerini alâkadar eden meselelerde dosta
ne temaslarda bulunacakları taahhütlerini tazam-
mun eden bir anlaşmadır. 

Muahede on sene müddet için yapılmıştır ve 
diğer Devletlerle giriştiğimiz taahhütlerle tearuz 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Al
man Reich'ı arasında Ankarada 18 haziran 1941 
tarihinde imza edilen Muahede tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

20 - VI -1941 

etmediği gibi, bu nokta, her iki tarafın da mev
cut taahhütlerinin muteber kalacağını mutazam-
mın bir kaydi ihtirazî ile de nıukaddemede teyit 
edilmiştir. 

Hükümetçe takip edilen ve Büyük Millet 
Meclisince de tasvip edilmiş olan sulh siyaseti
ne uygun olan muahedenin tasdikini derpiş eden 
kanun lâyihası Encümenimizce aynen ve mütte-
fikan kabul edilmiştir. Müstacelen müzakere 
kaydile Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya. istanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Bolu Çoruh Elâziğ 

/ / . C. Çambel Asım Us Fazıl Ahmed Aykaç 

Gümüşane Manisa Seyhan 
Edib Servet Tor II. Bayur Naci Eldeniz 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 

Da.V. Ha. V. Ma. V. 
E ayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. E. Cebesoy II. Çakır 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
O. K. încedayı M. ökmen 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich,ı arasın
da 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen Muahe

denin tasdikına müteallik kanun lâyihası 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'ı, 

Aralarındaki münasebetleri mütekabil itimat ve samimî dostluk esasına istinat ettirmek arzu-
sile, ve her birinin elyevm mevcut teahhütleri kaydi ihtirazisi tahtında, bir Muahede aktetme-
ğe karar vermişler ve bu maksatla murahhaslarını tayin etmişlerdir; şöyle ki : 

Türkiye Reisicumhuru: 

îzmir mebusu ve Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu'nu; 

Almanya Reieh Şansölyesi: 

Ankara Büyük Elçisi Ekselans Franz Yon Papen'i. 

Bu murahhaslar usulüne muvafık bulunan salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra âtideki ah
kâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'ı, arazilerinin masuniyetine ve tamamiyeti mülkiyesine 
mütekabilen riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısile yekdiğeri aleyhine müteveccih her 
türlü harekâttan tevakki etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'ı, müşterek menfaatlerine 
lerde, bunların halli için mutabakatı temin etmek üzere aralarında 
lunmağı taahhüt ederler. 

Madde — 3 

îmzası günü meriyet mevkiine girecek olan bu Muahede on sene müddetle muteberdir. Yük
sek Âkit Taraflar, Muahedenin temdidi hususunu vakti merhununda aralarında kararlaştıra
caklardır. 

Bu Muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler sürati mümküne ile Berlinde teati edilecektir. 

Türkçe ve almanca lisanlarında, her iki metin de ayni veçhile muteber olmak üzere, iki nüs
ha olarak tanzim edilmiştir. 

Ankara, 18 haziran 1941 

Ş. Saraçoğlu Franz Yon Papen 

»>-•-<( 

taallûk eden bütün mesols-
âtiyen dostane temasta bu-
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