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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkındaki kanun lâyihası kabul edildi. 

Türkiyenin Budapeşte panayırına iştiraki masraf
larını karşılamak üzere Macaristana gönderilecek pa
ranın Türk - Macar kliringinden tesviyesi hakkındaki 
anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihasının birinci 

Tezkereler 
1 — Kadmhanınm Türkatlandı köyünden Mustafa-

oğlu Salih Sürpük ve Ereğlinin Üçgöz mahallesinden 
Alişoğlu Osman Günerinin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/384) (Adliye 
encümenine) 

2 — Lüleburgazm Kayabeyli köyünden Süleyman-
oğlu Hüsmen Haylazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/385) (Adliye encü
menine) * 

1 —• Gümrük kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair olan 906 sayılı kanunun 39 ncu 
maddesindeki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe 
ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbata
ları (3/277) [1] 

(Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 
okundu) 

REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — İsviçreye gönderilen fındıklar bedelleri
nin 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) [2] 

[1] 236 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Birinci •müzakeresi, 69 ncu inikat zaptın-

dadır. 

müzakeresi icra olundu. 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Sivas Hatay Çanakkale 
Şemsettin Günaltay H. Selçuk Z. Gevher Etili 

Mazbatalar 
3 -— Haliç vapurları işletme inhisarına ait kanun 

lâyihası ve Dahiliye, Hütçe ve Nafia encümenleri 
mazbataları (1/(534) (Ruznanıeye) 

î — Hariçten satın alman buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için getirile
cek eşyanın gümrük resminden istsııasına dair 3339 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye, Hütçe ve Nafia encümenleri mazbata
ları (1/555) (Ruznameye) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz, 

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

tarihli notaların tasdiki hakkında kanun 

.MADDE 1 — Türkiye ile İsviçre arasında 
mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye 
anlaşmasına merbut «Malî alacakların müna
kalesine müteallik munzam protokol» hükümle
rine tevfikan İsviçreye ihraç edilecek fındıkla
rımız bedelinin tamamen işbu protokolde yazılı 
borçların tesviyesine VJ 1930 mahsulü fındıkla.' 
bedellerinin de mezkûr protokolde zikredilme
yen diğer hususî malî borçlar faiz ve resülmak 
lerinîn tediyesine tahsisi hakkında Türkiye ile 
isviçre Hükümeti arasında teati olunan 24 nisan 
1941 tarihli notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Cavit Oral (Niğde), Necmettin Sahir (Bingöl). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELEER 

204 — 
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REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

E .munun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

3 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 
4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan müddetin 
iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve ila 
riciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/618) [1] 

Türkiye ile Almanya arasmda ticarî mübade
lelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Anlaş
maya bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü mad
desinde tayin edilmiş olan müddetin aniden 

iki ay temdidi hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşma protokollerinden 2 nu
maralı protokolün dördüncü maddesinde kıs
men veya tamamen feshedilecek mukavelelere 
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 
müddetin 10 nisan 1941 tarihine kadar iki ay 
daha temdidi hakkında Almanya ile Türkiye 
Hükümetleri arasında teati olunan nota kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

[1] Birinci müzakeresi 69 ncu inikat zaptın-
dadır. 

4 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretile kurulan iktisadî teşekkül
lerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkında
ki 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Ma
liye, Bütçe ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/624) [1] 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki ka

nunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 17 - VI - 1938 tarih ve 3460 
sayılı kanunun 24 ncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Umumî murakabe heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri ve 
hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkiklerin 
neticelerile karşılaştırılmak suretile bunların 
tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor hazırlar. 
Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar hesapları, 
her teşekkülün başlıca faaliyet safhalarını gös
terecek şekilde kendi idare meclisi tarafından 
hazırlanacak diğer bir raporla birlikte, îktısat 
vekâletine ve alâkalı vekâlete gönderilir. 

tk t ı .a t vekâleti veya alâkalı vekâlet bunları, 
kendi mütaleasile birlikte Umumî Heyete veril
mek üzere, Başvekâlete gönderir. 

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

Umumi 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. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Türkiye - Fransa arasında imzalanmış 
olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları 

[1] Birinci müzakeresi 69 ncu inikat zaptm-
dadır. 
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üe merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 ta
rihine kadar temdidi hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/563) [1] 

REİS — Bu da ikinci müzakeresidir. Mad
delere geçiyoruz. 

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 hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasmda 

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. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

6 — Fenerler hasılatının yarısının Hazineye 
ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/602) [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek mik
tar hakkında kanun 

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

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

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 
hissesi taallûk ettiği ay nihayetinden itibaren 
kırk beş gün zarfmda Hazineye ödenir. 

[1, 2] Birinci müzakereleri 69 ncu inikat zap-
tındadır. 

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

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

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

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

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

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 mezkûr yıl 
Muvazenei umumiye kanununun 29 ncu madde
si hükmü mahfuzdur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

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

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

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

7 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye en-
cümenlerile Muvakkat encümen mazbataları 
(1/409) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 
Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre koru
nacak çiftçi malları aşağıda yazılıdır: 

I - Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 
bütün nebatlarla Orman kanununun şümulüne 
girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, 

II - Ziraatte kullanılan veya ziraatle alâkalı 
olan her nevi menkul ve gayrimenkul mallar, 

III - Su arkları, set ve bentlerle hendek, çit, 
duvar ve emsali manialar, tarla ve bahçe yol
ları,. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran-

[1] Birinci müzakeresi 50, 65, 66, 67, 68 ve 
69 ncu inikat zabıtlarındadır. 
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lar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCl MADDE — Bu kanunun hükümleri: 
I - Köy sınırları içinde, 
II - Şehir ve kasaba haricinde olup, belediye 

hududu içinde veya dışında bulunsun ziraî mah
sulât istihsal edilmekte olan sahalarda tatbik 
olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı iş
lerden köylere taallûk edenleri ihtiyar meclisi 
ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı sahala
ra ait olanları Koruma meclisi tarafından ifa 
olunur. Her kaza ve vilâyet merkezinde ayrıca 
bir murakabe heyeti de bulunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Murakabe heyetile 
Koruma meclisine aza seçilebilmek için Beledi
ye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına 
malik olmak ve ayni ziraî sahada ziraatle meş
gul bulunmak şarttır. Şu kadar M, bunların 
belde sakini olup olmadıklarına bakılmaz. Köy 
kanununun 30 ncu maddesi bu seçimlerde de ca
ridir. 

Koruma meclisi azaları Ticaret ve Sanayi ve 
Ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da iş-
tirakile toplanan Belediye meclisi tarafından 
gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olu
nurlar. Her intihapta beşi aslî, beşi yedek aza 
olmak üzere on kişi seçilir. Aslî azalar arasın
da inhilâl vukuunda yedek azadan en fazla rey 
alan boşalan yere geçer. Müsavi rey almış olan
lar arasında kura çekilir. 

Koruma meclisi azaları aralarından gizli 
reyle bir reis ve bir reis vekili seçerler. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Murakabe heyeti, vilâ
yet merkezinde valinin idare mensupları arasın
dan seçeceği bir zatın, kazalarda kaymakamın 
reisliği altmda, ziraat ve veteriner müdür veya 
memurları ile dördüncü madde hükümleri dai
resinde intihap olunan beş azadan teşekkül 
eder. Kaymakamın bulunmadığı hallerde hey
ete ziraat veya veteriner müdür veya memuru, 
bunların da bulunmaması halinde kaymakamın 
tensip edeceği aza reislik eder. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Murakabe heyeti, Ko
ruma ve İhtiyar meclisleri mürettep aza adedi
nin ekseriyetile içtima ederler. 

Kararlar, mevcudun ekseriyetile verilir. Rey
lerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur. Reis ve azalar kendilerinin veya 

Köy kanununun 30 ncu maddesinde yazılı hı
sımların alâkalı oldukları işlerin müzakeresine 
iştirak edemezler. Bu gibi hallerde veya has
talık yahut diğer meşru mazeretler dolayısile 
aza noksanı yüzünden içtima edemeyen heyet 
veya meclis yedek azalarla tamamlanır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Koruma ve İhtiyar 
meclislerinin, çiftçi mallannı koruma bakımın
dan, vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik ko
ruma ücreti tarifelerini tesbit ve her iki hususu 
Murakabe heyetinin tetkik ve tasdikına sevket-
mek, 

II - Koruculuk için Köy kanununda yazılı 
hükümlere göre bekçiliğe ehil gördüklerini se
çerek tayinlerini vali veya kaymakamın tasdi
kına arzetmek, bekçilerin adetlerini ve çalışma 
müddet ve şartlarını tesbit eylemek, vazife gö
recekleri mıntakaları ayırmak ve bunlara para 
veya mal olarak verilecek aylık veya yıllığı ka
rarlaştırmak ve vazifelerini iyi görmeleri için lü
zumlu tedbirleri almak, hayvanlar için müşterek 
çoban tutmak, 

III - Sulaıın mezruat ve yollara yapacağı 
tahribatı önlemek ve su arkları ve hendeklerle 
tarla ve bahçe yollarını tamir ettirmek ve bu 
yüzden doğacak masrafları bütçe harici olarak 
alâkalılar arasmda istifadeleri nisbetinde tak
sim ve tahsil etmek (Alâkalılardan filen çalış
mak isteyenler çalışabilirler), 

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

V - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan iş
lerine 26 ncı maddede yazılı hükümler dairesin
de bakmak, 

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

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Murakabe heyetinin 
vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik ko
ruma bedeli tarifelerini tasdik veya bunlarda lü
zumlu gördüğü tadilleri icra etmek, 

II - Mıntakaları dahilindeki köylerden malî 
ve ziraî durumları bir bekçiden ayrı olarak ko
rucu tutmağa müsait olmayanlarını tayin etmek, 

III - Koruma ve İhtiyar meclisi kararlarına 
bu kanun hükümleri dahilinde yapılan itirazları 
tetkik etmek, 

IV - Koruma ve İhtiyar meclislerinin bu ka
nunda gösterilen vazife ve salâhiyetlerini de-
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vamlı bir nezaret ve murakabeye tâbi tutmak, 

V - Hayvanların sureti muhafaza ve şevki 
idaresine ve geçeceği yolların tayinine; tarla, 
bağ ve bahçe sınırlarının belli edilmesini veya 
bu yerlerin korunmasını temin için mahallince 
yapılması mümkün ve mutat olan manialar kon
masına; tarla yolları, su arkları ve sınır hen
deklerinin set ve bentlerin evsaf ve sureti muha
fazalarına mütedair tedbirlerin tesbitine dair 
Koruma ve İhtiyar meclisleri tarafından yapı
lan teklifleri tetkik ile karara bağlamak ve bu 
kanunda gösterilen diğer işleri görmek, 

VI - İkinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
saha hududlarmı tayin ve tesbit etmek, 

Murakabe heyeti lüzum gördüğü hallerde bu 
sahanın hududlarmı değiştirebileceği gibi, ya
kınlık ve çiftçilik münasebetleri veya korumada 
kolaylık gibi mülâhazalara binaen bu kanunun 
tatbiki bakımından mezkûr sahanın bazı parça
larını veya tamamını en uygun gördüğü köye 
bağlıyabilir. 

I, I I I ve V sayılı bentlerde yazılı muamelele
rin bir ay zarfında neticelendirilmesi mecburi
dir. Koruma bedeli tarifelerinin tetkikatmda 
(15) nci maddeye tevfikan yapılan itirazlar da 
nazara alınır. 

İhtiyar veya Koruma meclisleri veya bun
lardan biri ile diğeri arasında tekevvün eden ih
tilâfların, her ikisinin tâbi bulunduğu Muraka
be heyeti, ayrı ayrı Murakabe heyetine tâbi ise
ler bunlardan en yakın olanı katı olarak hal ve 
fasleder. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

DOKUZUNCU MADDE — Murakabe heyeti 
ile Koruma ve İhtiyar meclisleri azalarına bu ka
nuna tevfikan yapılacak hizmet ve muameleler
den dolayı Koruma sandığından hiç bir ücret ve 
masraf verilemez. 

Uzak mesafeler için nakil vasıtası ücretile 
ehli vukufun zarurî masrafları Koruma sandı
ğından verilir. Bu masraflar zarar yapandan 
alınarak sandığa iade olunur. Şikâyetçinin iddi
ası sabit olmazsa yapılan masraflar kendisine 
ödettirilir. 

BEİS — Bir tadil teklifi var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

9 ncu maddenin birinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümlenin ilâvesini arz ve teklif eyle
riz: 

«Koruma meclisi reislerine murakabe heyeti
nin tensip edeceği miktarda bir ücret verilir». 

Sivas Aydın 
Âbdurrahman Naci Demirağ Adnan Menderes 

Manisa Kastamonu Bingöl 
Yaşar Özey Abidin Binkaya Feridun Fikri 

Manisa Seyhan İzmir 
K. Karaosman Tevfik Tarman R. Köken 

Denizli Kocaeli Afyon Karahisar 
Tahir Berkay İbrahim Dıblan Hamza Erkan 

Bursa Kars Konya 
Fazlı Güleç Ömer Küntay Kâzım Okay 

Kayseri Balıkesir Urfa 
Salih Turgay Ö. Niyazi Burcu Hüseyin Sami 

Çorum İzmir Erzincan 
1. Kemal Alpsar S. Epikmen Aziz Samih ll ter 

istanbul Diyarbakır İçel 
Ziya Karamursal Dr. Ş. Emed Dr. M. Berker 

Konya Urfa Balıkesir 
H. Dikmen Ahmed Yazgan F. Tiridoğlu 

Edirne Edirne Denizli 
F. Kaltakkıran Dr. Fatma Memik N. A. K. 

Erzincan Malatya Aydın 
Salih Başotaç Osman Taner N. Göktepe 

Bilecik Tokad Afyon Karahisar 
K. Gülek Sıdkı Atanç Berç Türker 

Manisa Manisa Malatya 
A. Tümer R. N.Edgüer Emrullah Barkan 

İzmir İzmir Burdur 
Nazmi İlker K. Dursun M. Sanlı 

Balıkesir Siird Trabzon 
Hilmi Şeremetli Naki Bekmen Sırrı Day 

Bolu Kütahya Kastamonu 
Emin yerlikaya A. Tiridoğlu T. Coşkan 

Kütahya Sivas 
Dr. Ali Süha Delilbaşı İsmail Uğur 

Konya Sinob 
Dr. Osman Şevki Uludağ C. Atay 

(Para yok sesleri). 
REİS — Açık reye iştirak etmeyenler varsa 

lütfen reylerini versinler. 
ÂBDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si

vas) — Muhterem arkadaşlar; bu tadilname-
ye, bu fikirde olan bir çok arkadaşlarımız im
zalarını koymuşlardır. Belki de imzaya hazır 
bir çok arkadaşlar da mevcuttur. Evvelâ, ta-
dilnamedeki noktai nazarı, müşterek noktai na
zarımızı arzetmezden evvel, şahsî mütaleamı 
bir iki kelime ile izah etmek ve ondan sonra 
bu tadilnamenin esasını anlatmak istiyorum. 

Çiftçi mallarının iyice korunamadığı her
kesin kabul ve i i raf ettiği bir hakikattir. Bu 
yüzdendir ki böyle hususî bir kanun Yüksek 
Meclisin huzuruna gelmiş bulunuyor. Ancak 
benim şahsî kanaatıma nazaran böyle müsta
kil bir kanun yerine köy ve belediye kanunla
rına şimdi tezekkür ettiğimiz, dayandığımız 
esasatı ilâve etmek suretile, bu kanunları it
mam etseydik daha iyi işlei'di. Bu hususu şah
sî kanaatim rlarak tebarüz ettirmek istiyorum. 

NAKİ BFRKMEN (Siird) — Söyliyemezsi-
niz. 

ABDURLAHMAN NACİ DEMİRAĞ (De
vamla) — Zannediyorum ki her mebus bu kür
süden noktai nazarını serbestçe söylemek hak
kını haizdir. O itibarla, söyliyemezsiniz, sözü 
yerinde değildir. Bu kanun Meclisi Âlice ka
bul edildiğine nazaran, artık o bir cihet hak-
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kında söylemekle sade kendi kanaatimi izhar 
etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Çiftçi mallarını ko
rumak için iki, üç heyet teşkil etmiş oluyoruz. 
Birincisi, esasen mevcut olan köy ihtiyar he
yetidir ki, burada muhtar vazifedardrr ve üc
retlidir. ikincisi, murakabe heyetidir, reisi 
kaymakamdır, maaşlı veya ücretli bir heyet
tir. Fakat birinci maddede kabul ettiğimize 
nazaran koruma heyetleri azasına hiç bir üc
ret vermiyoruz. Bu, çiftçiye fazlaca yük tah
mil etmemek için güzel bir fikirdir. Eğer ka
nun tamamen işleyecek ve maksadımız hâsıl 
olacaksa çok yerindedir. Nasıl ki bu işi yap
mak için bekçi ve saire gibi ücretli adamları 
istihdama mecbur isek, bu ücretli adamları 
işletecek koruma heyetlerinin hiç değilse filî 
reisine bir ücret vermek, ona tahmil ettiğimiz 
mesuliyetin icaplarını karşılamak ve bu işe sar-
fedeceği mesainin kısmen mukabilini ödemek 
zaruridir. Birinci maddede bazı arkadaşlar, bu 
işin fahriyen yapılacağını iddia etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki 
bunlar fahriyen yapılacak işlerden değildir. 
Yani böyle işler, filî ve idarî vaziyette olan 
meclislerin işi değildir. Bir hayır meclisi fah
rî olabilir, hatta o da olamıyor. Bu gün Kızı-
laya maaşlı bir müdür getirmek zaruretini 
duyduk. Şu halde Kızılay gibi, en mukaddes 
ve ulvî gayelerle toplanmış, şunun veya bunun 
aleyhinde hüküm vermek, şunu, bunu icbar et
mek, gücendirmek vaziyetinde olmayan bir ce
miyet te, randımanını yükseltmek için, menfa
ati çoğaltmak için müdürüne maaş vermek mec
buriyetinde kalıyoruz. Öyle olduğu halde ken
disine kazaî salâhiyet verdiğimiz bir heyeti, 
büsbütün ücretsiz bırakmak, bu işi yaptırma
mak demektir. Kendi kendimizi avutmayalım. 
Köylüden, bekçiye ve koruma heyetine ücret 
olarak ve zarurî masraf olarak on, yirmi mil
yon para çıkacaktır. Bu para mahalline sarfedil-
miyecekse bu günkü eksikliklerden dolayı köy
lüye iyilik değil, kötülük etmiş oluruz. Bu ko
ruma heyetlerinin daha evvel reisi belediye re
isi olsun demiştim. Çünkü onların maaşı var, 
odası var, teşkilâtı var. Onlara verilseydi bu 
masraflardan kurtulunacaktı. Meclisi Âli bu
nu kabul etmedi. Böyle olunca, kanunun işle
mesi ve vaziyeti ıslah etmek mecburiyetinde 
olduğumuz için, takririmizde olduğu gibi, mu
rakabe heyetinin tensip edeceği, az veya çok, 
mahallî ihtiyaca göre bir ücret tayin edilsin. 
Bu işin muvaffakiyeti ve çiftçinin menfaati na
mına bu, zaruridir. Onun için para ile çalış-
mryacak bir heyetten fayda beklenmez ve bil
hassa reisinden. Çiftçinin bu günkü ıstırabı da 
yerinde kalır ve emeklerimiz boşa gider. Gerçi 
denecektir ki; azaya da verelim de çalışsınlar. 
Doğru amma belki azaya vermek daha fazla 
külfeti istilzam eder. Binaenaleyh bu heyetin 

içinde bir tane bu işi kendisine vazifu edinmiş 
aza bulunursa faydalı olur, diğerlerini top
lamak için enerji sarf eder ve bu iş de yürür. 
Fakat onu da fahrî yaparsak yürümez. Çün
kü herkesin işi gücü vardır. Bu muamele ile 
meşgul olmaları güçtür. Ekseriyet itibarile bu 
işler sürüncemede kalır ve bu kanunun maksa
dı zail olur. Onun için Muhterem Heyetiniz
den bu esasm kabulünü ve çiftçiden 10 - 20 mil
yon lira çıkacağı bir zamanda bu gün için ko
ruma meclisine verilecek 3 - 4 yüz bin liranm 
istiksar edilmemesini ve takririmizin kabulünü 
arz ve rica edeceğim. 

MUVAKKAT En. NAMINA FAİK AHMET 
BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, encümen na
mına söyliyeceğim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz tak
rire imza atanlardanım. Bu hususta söz istiyo
rum. 

REİS — Bir kişiye söz verdim. Tekrar mü
zakere açamayız. Şimdi encümen cevap verecek. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Arkadaşım tak
rirde yazdıklarına temas etmemiştir. Başka hu
susta söylemiştir. Ben takriri izah edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Encümen cevap versin, ondan sonra 
usul hakkmda söz verebilirim. 

MUVAKKAT En. NAMINA FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, bu madde
nin birinci müzakeresinde, koruma heyetleri re
islerine ücret verilmesini iltizam eden arkadaş
larımızın, o zaman ileri sürdükleri ve Heyeti 
Celilenizin kabulüne iktiran etmiyen sebepleri 
yeniden bir tadilname ile tekrar ettiklerini gö
rüyoruz. Yeni bir sebep ilâve etmemişlerdir. 
Bendeniz evvelki maruzatımızı tekrar etmek su-
retile Heyeti Celilenizi yoracak değilim. Yal
nız kendi esbabı mucibelerini alacağım ve ken
di esbabı mucibelerine göre yaptıkları teklifin 
uygun bir çare teşkil etmiyeceğini arzedeceğim. 
Abdurrahman Naci Bey arkadaşımız burada bü
tün mütalealarrnı şu noktada topladılar: De
diler ki, eğer bu reislere para verilmiyecek olur
sa bu kanun yürümez. 

NAKİ BEKMEN (Siird) — Doğruyu söyledi. 
FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

Şimdi arkadaşlarımızın bu noktai nazarlarına 
göre şu oluyor ki; reise para verilmeyen yerde 
bu kanun yürümez. 

Arkadaşlar; bu kanunun tatbik edilecek ol
duğu mmtakalarm, arkadaşlarımızın dediği gi
bi, hepsi koruma heyetleri reislerine para ve
rebilecek vaziyette olan yerler değildir. Parası 
olan versin demek o demektir ki, bu kanun 
para verebilecek zengin mmtakalarda tatbik 
edilsin, para veremiyen yerlerde ise ne yapalım? 
onları da allaha havale edelim... 

Arkadaşlar; bu kanunu bütün memlekette 
tatbik edilsin diye yapıyoruz. Arkadaşlarımı-
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zın içtihatlarına hürmet ederim, samimiyetine 
kani iseler ki bu reislere para verilmedikçe bu 
kanun yürümez... 

FERİDUN FlKRÎ (Bingöl) — imanımız var. 
FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — Şu 

halde imanlarına göre bütün memlekete şamil 
bir esas teklif etsinler. 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Se
ninle beraberiz. Hiç yorulma. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Beraberiz. Teşekkür ederim. 

Sadece arzettiğim gibi bir mahalde tatbikmı 
istilzam... 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Hayır, hayır 
mahallî yok. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Lütfen tamamile dinlersin de ondan sonra bu

raya gelip cevabmı verirsin. 
Binaenaleyh arkadaşlarıma sorarım. Bu pa

rayı veremeyecek yerlerde bu kanunun yürü
mesi için ne düş ünmüşlerdir?. Tekliflerine naza
ran sadece para verilen yerlerde tatbikma imkân 
olacağına göre şu halde zengin mmtakalarda 
para verilecek, kanun tatbik edilecek, fakir mın
tıkalarda para verilemiyecek, kanun tatbik edi-
lemiyecek. Bu esbabı mucibeye göre lâzım ge
lir ki; bu kanunu bütün memlekette tatbik et
tirebilecek bir makanizmayı teklif etsinler. Me
selâ Abdurrahman Naci Bey arkadaşımızın daha 
evvel teklif edipte Heyeti Celilece kabul edilme
miş bir esası vardı ki; bu vazifeyi belediye reis
lerine veriyordu, bu esbabı mucibe ancak o tek
life mesnet yapılabilirdi. Sonra Galib Pekel 
arkadaşımızın dedikleri: Bunu belediye encü
menlerine verelim. Bu esbabı mucibe ancak öy
le bir teklife mesnet olabilirdi. Nihayet bu, mem
lekete şamil bir çarenin, bir teklifin esbabı mu-
cibesi olabilir. Şimdi acaba arkadaşlar, hakika
ten bu arkadaşımızın dediği gibi, para verilmez
se bu kanun tatbik edilemez mi, bu kanun yü
rütülemez mi?. Encümen ekseriyeti bu noktai 
nazara iştirak etmemiştir. Hatta Hükümetin 
teklifinde bile böyle bir esas olmadığı gibi, Ad
liye ve Dahiliye encümenlerindeki arkadaşları
mız da bunu kabul etmemişler ve bu yoldaki 
kanaate iştirak etmediklerini göstermişlerdir. 
Arkadaşlar, bizim bu kanaatimiz nazarî değildir. 
Bir çok köylerde muhtarlara bile para verilme

mektedir. - Manisada Muhterem Kani Bey arkada
şımıza sordum - 30-40 köy vardır ki, muhtara para 
vermiyorlar dediler. Şu halde muhtarlara bile 
para vermeden vazife gördürüldüğü halde reisi 
para almıyan böyle bir heyetle bu vazifeler görü
lemez dersek bu misalsiz ve nazarî kalır arka
daşlar. 

Binaenaleyh bizim kanaatimiz odur ki, para 
verilmediği takdirde bu kanunun yürümiyeceği 
mütaleası varit değildir. 

t Biz daha ziyade bu kanunun temelini men

faati müştereke esasına istinat ettirmişizdir ve 
bu temel ona göre örülmüştür. Eğer onun bir 
taşını çıkarırsak bu temeli yıkarız. Köydeki 
heyete para vermiyeceğiz, azasına para vermiye-
ceğiz, sadece reislerine para verecek olursak o 
güzel esası baltalamış oluruz. Bu kanun elbet-
teki bir tatbikat ve tecrübe devresi geçirecektir. 
Bu tecrübelerden alınacak neticelere göre bu 
kanunun bazı aksak tarafları varsa onlar düzel
tilecektir. Bırakın şunu, halka külfet tahmil et
meksizin tecrübe edelim. Daha iyi olacaktır. 
Para vermek esasını kabul edecek olursak, ge
rek para almıyanlar için teşkil edeceği sui mi
sal bakımından ve gerekse para vermiyen yer
lerde, mmtakalarda bu kanunun tatbikatını bal
talamak noktasından iyi olmıyacaktır. Bu tec
rübeyi külfetsiz olarak yapalım. Şayet bu tec
rübelerde, arkadaşlarımızın dediği gibi, bu he
yetlerin iş görmiyecekleri anlaşılacak olursa 
yapılacak olan şey, arkadaşlarımızın teklif et
tikleri şeyin kabulü değildir. Çünkü bu, sade
ce para verebilecek olan yerlerde tatbikatı te
min eder. Kanun müzakere edilirken Encümen
de arkadaşımız Atıf Tüzünün anlattığı bir şeyi 
hulâsa edeyim : 

Şurada Dikmen vardır, bir bekçi istihdam 
ediyorlar, senede bir bekçiye 500 lira veriyor
lar. Fakat bu bekçi parasını müşkülâtla teda
rik ediyorlarmış. Şimdi orada bu kanun muci
bince bir koruma heyeti teşkil olunacaktır. Bu 
koruma heyetinin reisine eğer para vermezsek 
iş yürümeyecektir. Esbabı mucibesini kabul 
edersek, o takdirde bekçi parasını veremiyecek 
vaziyete bulunan bir yerde koruma heyetinin 
reisine de para vermek külfetini halka yükle
yeceğiz. Bu vaziyette çiftçiye külfet yüklenecek, 
verilmezse de kanun yürümiyecektir. 

NAKI BEKMEN (Siirt) — Koruma heyeti 
köyde yoktur, kasaba civarındadır, yanlıştır. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Yanlış değildir. Koruma heyeti şehir ve kasa
ba civarında köy karakteri taşıyan yerlerde iş 
görecektir ki, köyden farklı olmayan yerlerdir. 
Hattâ bu yerler Anadolunun ekseri mıntakala-
rmda şehir içine mahalle diye alınmış köyler
dir. köyden farklı değildir, ayni karakteri 
haizdir. Ankara civarında da bu kabil yerler 
pek çoktur. Kanun mucibince bu gibi yerler
de koruma heyetleri teşkil etmek lâzım gelecek
tir. 

Binaenaleyh bu gibi yerlerde koruma heyet
lerine para verilmediği takdirde bu kanun yü
rümez esbabı mucibesini kabul edecek olursak, 
fakir mmtakalarda ne olacak? Zengin yerler
de yürüsün diye yapılmıyor bu. Para vermek mi 
lâzım? Halka külfet tahmil etmek doğru olmaz. 
Yerinde değildir diyoruz. Bunu tatbikat göste
recektir. Bu tatbikatta tecrübeyi halka külfet 
tahmil etmiyen şekilde, yani bu günkü maddenin 
kabulü şeklinde yapmak en muvafıktır, çünkü 
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halkın en lehinde olanı budur. Hem de kanunun 
en güzel esasını bozmamış oluruz. O güzel esası 
da şudur: Çiftçinin işini çiftçiye gördürmek 
ve bu işi bir aile zihniyeti ile bedava gördür
mek. Ruh budur. Bu ruhu muhafaza etmiş olu
ruz. Tatbikatta da arkadaşlarımızın korktuğu 
netice varit olmaz. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Hiç şüphe yok ki Yüksek Heyetinizin takdi
ri hakikate en muvafık olanıdır (Bravo sesleri). 

REİS — Lâyihanın birinci müzakeresinde bu 
madde ve bu mevzu esaslı surette tetkik edilmiş 
leh ve aleyhinde muhtelif hatipler söz söylemiş
ler ve mesele tenevvür ettiğinden kifayeti mü
zakere kararı verilmişti. Şimdi Nizamnamei da
hilimizin 119 ncu maddesi mucibince verilen 
takriri, sahibi izah etti. Encümen cevap verip 
noktai nazarını söyledi. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Usul muayyendir, nizamname sarih
tir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Hukukumuza 
müessirdir. Mebusların söz söylemeğe hakkı yok 
mu? 

Arkadaşlar; ikinci müzekerenin hüviyeti hu-
kukiyesi nedir? İkinci müzakere de tam bir mü
zakere değil midir? İkinci müzakerenin birinci
den farkı, birinci müzakerede tadilname olmadı
ğı halde mebuslar söz söylerler. Fakat ikinci 
müzakerede söz söylemek için bir tadilnamenin 
mevcut olması lâzımdır. Tadilname ise mevcut
tur. Fakat takrir sahibinden başka kimse söz 
söyliyemez. Buyurdukları 119 ncu madde muci
bince de söz söylemek salâhiyetini haizim. Tak
rir sahiplerinden yalnız biri mi söyler? Benim 
de imzam var, hepsi söyler (Gürültüler).. 119 
ncu madde mucibince, takrir sahibi olanlar hep 
söyler. 

REİS — Hayır. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Yoksa yal

nız takrir sahiplerinden bir tanesi söyler diye 
bir madd* yoktur. Nizamnamenin 119 ncu mad
desi hepimizin elindedir. Orda böyle bir şey 
yoktur. O meselenin tahtında ikinci müzake
renin hüviyeti kaybolmamalıdır. Nizamnamei 
dahilinin 107 nci maddesi sarihtir. Bu madde 
mucibince, « ikinci müzakerede lâyiha ve tekli
fin heyeti umumiyesi, hakkında müzakere ce
reyan etmez. Bu müzakere ancak tadil teklifleri 
üzerinde müzakere cereyan eder ». 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Siz 119 ncu maddeden bahsettiniz. Onu oku
yunuz. ^ ^ 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Peki efen
dim, onu da okuyayım. Bir hakika,t kalmasın 
dünyada allahım nihan. Ben hakikatten kork
mam. Hakikat dediğim gibi değilse buradan 
iner giderim. Bir kere maddeyi görelim. 

119 ncu madde : Birinci ve ikinci müzakere
lerin cereyanı sırasında takdim olunan tadilna-

melerin Encümene havalesi, Encümen tarafın
dan istenmediği halde tadilâtın esbabı mucibe-
si sahihleri tarafından mücmelen beyan olunur. 

Kulunuz da o eshabdan biriyim. 
REÎS — Tadilnamenin sahibi ... 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Sahibi yal

nız o değil ki. Ben de sahibiyim. 
Şayian mutasarrıf olduğumuz şu bardakta 

sizin hakkınız var da benim yok mu? Hisseda
rım ve her hissesi olan söyler. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Hissesi kadar. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Amenna. 

Hissesi kadar. 
ikinci müzakere esnasında buna yalnız En

cümen cevap verebilir. Yani takrir sahipleri 
söyliyecek, Encümen cevap verecek, hariçteki-
ler cevap veremeyeceklerdir, manasınadır W, 
ben hariç değilim, takrire dahilim, hissem 
vardır. Dahili beyt olan bir adama nasıl hariç 
dersin? Nasıl söz söyliyemez? ben evin içinde
yim. 

Arkadaşlar, şimdi müsaade buyurun, arzede-
yim; mesele basittir. Arkadaşımız esbabı mu-
cibeyi izah etti. Ben de kısmen aynini söyliye-
ceğim. Faik Ahmet arkadaşımız, koruma mec
lislerine yalnız zengin muhitler para verebilir, 
dediler. Halbuki koruma meclisleri yalnız köy
lerde değildir. Fakir muhit, zengin muhit as
la mevzubahs değildir. Koruma Meclislerine 
verilecek vazaifin meclisi âli müzakere etti, be
lediyelere verilmesini muvafık bulmadı. Ancak 
belediyelere mütenazır olarak bir takım zevat
tan mürekkep koruma meclisleri vücude geti
rildi. Bürosu yok, kâtibi yok. Reisine de üc
ret vermezsek bu iş yürümez. (Belediye sesle
ri). Efendim,; belediye işini Meclis halletti. 
Bu gün de asla dermeyan edilmedi. Bunun için 
bu meseleyi tekrar mevzubahs etmeğe lüzum 
yoktur. 

Belediye hakkında takrir verilseydi bu kadar 
müzakereyi mucip olmamak için ben de iştirak 
ederdim. Madem ki böyle bir takrir verilme
miştir. Koruma meclisleri şehir ve kasabalarda, 
Faik Ahmet Beyin dediği gibi, mevziî değil, 
mevziî mevzubuhs değil. Ne demek zengin mu
hit, fakir muhit? Şehir ve kasabalarda koruma 
meclisleri teşekkül edecek, bunların bürosu yok, 
kâtibi yok, hiç bir şeyi yok. Bunlara ücret ver
mezsek, bu kanunun işlemesi bakımından, bu 
keyfiyet bir mahzur arzeder. Bu noktai nazar
dan takririmiz takdim edilmiş bulunuyor. Tek
rar istirham ediyoruz. Bu kanunun işlemesi ba
kımından, hayatiyeti bakımından, koruma mec
lisi reislerine ücret vermek lâzımdır. Bu suret
le bu kanun çıktıktan sonra bürasuz olan bu 
meclisleri reisleri harekete getirir ve kanun iş
ler. Maruzatım bundan ibarettir. (Doğru sesleri, 
alkışlar). 

MUVAKKAT En. Na. FAÎK AHMET BA
RUTÇU (Trabzon) — Bir tek noktayı tashih 
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için söz aldım. Yoksa ikinci defa söz almıyacak-
tım. Arkadaşım beni iyi dinlemiş olsalardı ikin
ci defa söz almıyacaktım. Arkadaşım dediler ki, 
Faik Ahmet bu koruma meclisleri için köyler
de çalışacaklar. 

NAKİ BEKMAN (Siird) Öyle söylediniz. 
FAÎK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

Naki Bey rica ederim. Beni dinleyin. Büyük 
Millet Meclisi huzurunda şamatetle dava kaza
nılmaz. Mantık ile, makulat ile dava kazanılır. 
Binaenaleyh dinleyiniz ve eğer noktai nazarı 
nızm doğru olduğuna makuliyetine kani ise
niz lütfen gelin buradan izah edin. Şamatet yok. 

Bendeniz koruma meclislerinin nerede iş gö
receğini gayet iyi bilirim. Çünkü bu mevzu üze
rinde çalıştım encümenlerde çalıştım. Şehir ve ka

sabalar civarındaki ziraî dairelerde. Bunlar nedir? 
Bu ziraî daireler, köy karekterini taşıyan yerler

dir. Bunlar sırf mahalle diye şehir dahiline alınmış 
köylerdir. Bir çok belediyeler, hududu dahilin
de mahalle teşkilâtı vücude getirmek için bir 
çok yakın köyleri şehir dahiline almışlardır. 
Bizim Trabzonda Sürmene, Of kazalarında Re-
şadiyede ve daha bir çok yerlerde (Her yerde 
sesleri) belediye teşkilâtı vücude getirmek için... 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) Oktruva için, 
oktruva için. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Evet okturva almak için yakın köyler mahalle 
diye belediye hududu dahiline alınmıştır. Bun
lar belediye hududu dahiline alındıkları için 
bunların köylerden farkları yoktur. Oralarda şe
hirlilerin de bağ ve bahçeleri vardır. Bir çok 
yerlerde olduğu gibi, köy içerisinde şehirlilerin 
bahçesi vardır. Binaenaleyh bu mahaller köy 
karekterini taşıyan, hatta karekter kelimesi 
fazladır, aynen koy olan bu yerlerde de şehir
lilerin bağ ve bahçeleri vardır, işte bu heyetler, 
buralarda bu kanun tatbik edilsin diye, çiftçi 
mallan korunsun diye yapılmıştır, bu kanundan 
istifade etsinler diye konulmuştur. Köy ihtiyar 
heyetleri bulunmıyan bu yerlerde bu heyetler 
teşkil ediliyor, adlarına koruma heyeti deniyor. 
Bu koruma heyeti reislerine vaziyeti müsait 
olan yerlerde para verilsin demek, o demektir 
ki; paralı olan yerlerde bu tatbik edilsin, olmı-
yan yerlerde allaha havale edilsin. Ben sırf 
Feridun Fikri arkadaşımızın, söylemediğim bir 
sözü bana isnad ettiği için söz aldım. Yoksa 
bu mevzuda Heyeti Celile o kadar tenevvür et
miştir ki ne benim söz söylememe ve ne de Na
ki Bey arkadaşımızın yerinden taşırma suretile 
söz söylemesine ihtiyaç vardır. (Bravo sesleri, 
gülüşmeler, alkışlar) 

(Tadilname tekrar okundu) 
REİS — Bu tadili nazarı itibare alanlar... Al-

mıyanlar... Nazarı itibare alınmadı. (Alkışlar) 
Maddeyi aynen yüksek reyinze arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
olundu. 

ONUNCU MADDE — Bu kanunda yazılı is
tisnalar dışında Koruma ve İhtiyar meclislerinin 
bu kanun hükümlerine tevfikan verecekleri ka
rarlar aleyhine alâkalılar tarafından kararın 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün 
zarfında Murakabe heyetine müracaat ve itiraz 
olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz 
edilmeyen kararlar katileşir. Bu suretle kati-
leşen veya Murakabe heyetlerince itiraz üzerine 
verilen kararlar aleyhine hiç bir kanun yolu
na müracaat olunamaz ve bunlar derhal icra 
olunur. 

MUVAKKAT E. M. M. ŞlNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — 26 ncı maddenin tadili üzerine 
bu maddede de bir tadil icabetmektedir. Bu 
maddenin son satırlanndaki «hiç bir mercie» ke
limeleri yerine «hiç bir kanun yoluna» kelimele
rinin ikamesini Encümen namına teklif ediyo
rum. 26 ncı maddenin tadilinden sonra insicamı 
temin için bu suretle tadilde fayda vardır. 

REİS — Encümen, «hiç bir merci» kelimeleri 
yerine, 26 ncı maddedeki tadille tenazur olması 
için «hiç bir kanun yoluna» kelimelerinin konul
ması suretile tadilini teklif etmektedir. 

Maddeyi bu tadille yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Murakabe heyetile 
Koruma ve İhtiyar meclislerinin muamelât ve 
mesaisi vali veya onun tavzif edeceği kimseler 
tarafından devamlı surette teftiş edilir. 

Bu teftiş doğrudan doğruya Ziraat veya Da
hiliye vekâletlerince tensip edilen memurlar 
vasıtasile de yaptırılabilir. Bundan başka va
liler bu kanunun iyi işlemesini murakabe ve ka
nunun tatbikatmdaki hataların ıslahını Mu
rakabe heyetinden talep ederler. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bekçilerin vazifeleri 
şunlardır: 

I - Çiftçi mallarını korumak, 
II - Çiftçi mallarına zarar iras edildiği hal

lerde 24 ncü maddede gösterilen muameleleri 
ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa etmek. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Emiyenler ... Kabul edil
miştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. Bu ihtilaflı mesele reye vazedildi. 
Takririn nazarı itibare alınıp alınmadığını biz 
iyice anlamadık. Fakat bir defa da maddenin 
reye konulması lâzımdı, bu konulmadı. 

REÎS — Takriri reye arzettikten sonra, tak
rir nazarı itibare alınmadı, sonra usulen madde
yi reye koyduk, kabul edildi, her İkisini dt teb
liğ ettik. 
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ÖN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bekçilerin bu ka

nunda yazılı vazifelerden gayri işlerde istih
damları veya kısa bir zaman için dahi olsa ken
di mmtakalarr haricine gönderilmeleri yasaktır. 

Bunlar ancak umumî emniyet ve asayişin ve 
su baskını, zelzele ve yangın gibi umumî âfet
lerin zarurî kıldığı fevkalâde ahvalde bağlı bu
lundukları yerin en büyük mülkiye âmirinin 
veya muhtarın iznile kendi mmtakalan veya 
yukarıda gösterilen vazifeleri haricinde muvak
kat olarak istihdam edilebilirler. 

Şu kadar ki malî ve ziraî durumları bir 
bekçiden ayrı olarak köy korucusu tutmağa 
kudreti olmadığı Murakabe heyetince yapılan 
tetkikat neticesinde tahakkuk eden köylerde 
köy korucularına ait vazifeler bu bekçiye gör
dürülür. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bekçilere Köy 
kanununun 80 ve 81 nci maddelerine tevfikan 
verilecek cezalardan başka üç günden az ve on 
beş günden çok olmamak üzere ücret kesmek ve 
işten çıkarmak cezalan da tatbik olunabilir. 

Cezanm tayininde Köy kanununda yazılı ter
tibe riayet mecburiyeti yoktur. 

Verilen ceza derhal infaz olunur. Bunlardan 
yalnız işten çıkarma kararına karşı Murakabe 
heyetine itiraz olunabilir. İşten çıkarılan bekçi 
bir sene geçmeden yeniden vazifeye alınamaz. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuraıuar ... Kabul etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Koruma tarifele
ri her sene Koruma ve İhtiyar meclisleri ta
rafından mahallin örf ve âdeti ile iktisadî va
ziyetine ve taallûk ettiği arazinin verimine, 
mahsulün nevine veya hayvan cinsine göre 
tanzim olunur. 

Bu tarifeler Murakabe heyetine gönderil
mekle beraber ayni zamanda köy veya kasaba
nın münasip mahallerine de talik olunur. Alâ
kadarlar talikten itibaren on gün zarfında Ko
ruma veya İhtiyar meclisleri vasıtasile veya 
doğrudan doğruya Murakabe heyetine itiraz 
edebilirler. Tarifeler murakabe heyetinin tas-
diMle katileşir. 

Koruma bedelleri her mahallin istihsal va
ziyetlerine göre tesbit olunacak en müsait za
manda ve Tahsili emval kanununa göre tahsil 
olunur. Ancak Tahsilat komisyonunun vazife
leri Koruma ve İhtiyar meclisleri, tahsildarla
rın gördüğü işler Koruma heyeti reisinin veya 
muhtarm tensip edeceği kimse tarafından ifa 
olunur. 

Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücretle
rinden başka peşin olarak ödenecek zarar ve 
ziyanlarla masraf karşılığı olarak bekçi ücret

lerine yüzde 30 u geçmemek üzere yapılacak bir 
ilâveyi karşılayabilecek şekilde tanzim olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON ALTINCI MADDE — Köy sınırları ve
ya ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı sa
ha içindeki ekilmiş arazi ile bağ, bahçe ve
ya ağaçlıklara filen tasarruf etmekte olanlar^ 
dan ve gelip geçici olmayan ve kendi hayvan
larını idare edecek kadar şahsına ait veya icar
la merası bulunmayan sürü sahiplerinden 15 
nci maddede gösterilen tarifede yazılı senelik 
koruma parası veya bunun mukabili olan mah
sul veya mal almır. Koruma parasma tâbi 
olanların bunun miktarı hakkında kendileri
ne veya ikametgâhlarına yapılacak tebliğden 
itibaren on gün zarfında murakabe heyetine 
itiraz hakları vardır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hüküm
lerine tevfikan tahsil olunan para cezalan Ko
ruma sandığma irat kaydolunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Her Koruma 
ve İhtiyar meclisi nezdinde 16 ve 17 nci mad
delerde yazılı gelirlerden bir Koruma sandığı 
teşkil olunur. Bekçi ücretlerinden başka zarar 
ve ziyan mukabili olarak tahsil edilmiş olan 
miktar, peşin olarak ödenen zararlar dolayı-
sile tükendiği veya zararm ödenmesine kâfi 
gelmediği takdirde sandık mevcudu tarifede 
yazılı esaslar dairesinde mükelleflerden yapı
lacak tahsilatla tamamlanır. Bu suretle yapı
lacak tahsilatta zarar ve ziyan karşılığı olarak 
15 nci maddenin son fıkrasına göre tesbit edil
miş olan nisbet daima muhafaza olunur. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — 8 nci mad
denin ikinci fıkrasında yazılı köylerde köy 
bütçesindeki korucu ücreti Koruma sandığına 
yatırılır. Bu kanunun tatbiki dolayısile hâsıl 
olacak vaziyete göre köy korucularının adedi 
ihtiyaç nisbetinde azaltılabilir. Bu suretle azal
tılan koruculara ait ücret köy bütçesinden 
Koruma 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 İhtiyar meclisi tarafından münasip görüle-
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cek bir pazar yerinde müzayede ile satılır ve 
keyfiyet bir zabıt ile tesbit olunur. Müzaye
dede 2490 sayılı kanun hükümleri tatbik olun
maz. Sahibi malûm olmayan hayvanlar için her 
yerin örf ve âdetine göre ilân yapılır. 

Bu hayvanlar için sarfedilen iaşe ve muha
faza masraflarile yapılacak diğer masraflar sa
tış bedelinden tenzil olunduktan sonra bakiye
si bir sene müddetle emaneten saklanır. Satış 
bedeli bu müddet içinde müracaat edilip alın
madığı takdirde Koruma sandığına irat kaydo
lunur. 

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

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Koruma san-
dığmdaki paralarm sarfedilebileceği yerler şun
lardır : 

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

na göre Koruma ve İhtiyar meclisleri tarafın
dan bu kanunun tesbit ettiği hizmetlerin ifası 
için yapılacak zarurî masraflar. Bu masrafla
rın senelik yekûnu hiç bir halde bekçi ücretle
ri yekûnunun yüzde onunu tecavüz edemez. 

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

YÎRMI ÎKÎNCÎ MADDE — Koruma sandı
ğının mevcudu Devlet malı hükmündedir. Ko
ruma gelirleri ve Koruma sandığmdaki paraya 
haciz konamaz. 

Koruma sandığı gelirinin cibayet ve sandık 
mevcudunun sarf sureti ve her sene sonunda he
sapların nasıl kapatılacağı Ziraat vekâletince 
tesbit olunur. 

REtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YÎRMÎ 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. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci 
maddede yazılı çiftçi mallarına bir zarar vuku
unda bekçiler filin devamma mâni olacak ted
birleri almakla beraber husule gelen zararm tes-
bitine yarayacak delilleri toplayarak keyfiyeti 
Koruma veya İhtiyar meclisine bildirmek mec
buriyetindedirler. îmkân bulunan hallerde bir 
zabıt varakası da tutulur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

1941 C : 1 
edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Koruma veya 
İhtiyar meclisinin seçeceği vukuf ehli fili haber 
veren bekçi ile birlikte en geç yirmi dört saat 
zarfında vaka mahalline giderek zararın mikta
rını ve hangi şartlar altında yapıldığını tahmin 
ve tesbit ve bunu bir zabıt varakasile tevsik 
eder. Mühim işlerde vukuf heyetine Koruma 
veya İhtiyar meclisi azasından bir veya bir kaçı 
katılır. 

Tutulacak zabıt varakaları ve işe müteallik 
evrak derhal Koruma veya İhtiyar meclisine tev
di olunur. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YİRMÎ ALTINCI MADDE — Birinci mad
dede yazılı çiftçi mallarına iras edilen ve mik
tarı elli lirayı geçmiyen zararların tazminine mü
teallik işleri Koruma ve İhtiyar meclisleri Köy 
kanunundaki usule göre tetkik ve hallederek bir 
karara bağlar. 

Tazminat talebinin reddine ve yirmi liraya 
kadar olan kararlara karşı beş gün içinde sulh 
hâkimine itiraz edilebilir. Şu kadar ki, zararı 
yapan taraftan vukubulan itirazlarda tazminine 
karar verilen paranın Koruma sandığına ayni 
müddet içinde depo edilmesi şarttır. Bu fıkra
ya taallûk eden işlerde mahkeme, tetkikatmı 
evrak üzerinde icra ve itiraz olunan kararı ta
dil veya tasdik suretile işi bir hafta içinde in
taç eder. Maddî hata vukuu veya sahtelik id
diası halinde mahkeme, lüzum görürse duruşma 
yapabilir. 

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

İtirazlar mahkeme veya Koruma ve İhtiyar 
meclislerine de yapılabilir. 

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

Koruma ve İhtiyar meclislerinin itiraz olun-
mryan kararları ile sulh hâkimlerinin itiraz üze
rine verecekleri kararlar katî olup bunlar aley
hine hiç bir kanun yoluna baş vurulamaz. 

REÎS — Madde hakkında bir takrir vardır, 
okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki ka

nun lâyihasının 26 ncı maddesine, lâyihanın bi
rinci müzakeresinde, yapılan ilâvenin tayymı 
arz ve teklif ederiz. 

Bigöl Elâzığ Manisa 
Feridun Fikri M. F. Altay K. Karaosman 
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Seyhan Giresun Manisa 

Tevfik Tarman F. Atlı Yaşar Özey 
Sinob Eskişehir Siird 

C. Atay Özdamar Naki Bekmen 
Malatya Sivas Kayseri 

Emrullah Barkan İ. Uğur S. H. Ürgüblü 
Afyon Karahisar Manisa Niğde 
Raşid Hatipoğlu A. Tümer Cavit Oral 

Konya 
Kâzım Okay 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
geçen müzakerede kabul olunan şekil ile Köy 
kanununun 49 ncu maddesi arasındaki münase
beti tetkik etmek icebeder. Köy kanununun 49 
ncu maddesinde şöyle deniyor: «İhtiyar meclisi 
aşağıdaki davalara katî surette bakar ve karar
ları derhal yapılır. İstinaf ve temyizi yoktur.» 

1 - 10 liraya kadar ödünç para davaları, 
2 - 10 liraya kadar alım satım ve icar ve üc

ret ve saireden alacak davaları. 
Tafsilât veriliyor. 51 nci maddede görülü

yor ki; «49 ve 50 nci maddelerde gösterilen ve 
elli liraya kadar olan davalarda (elli lira da
hildir) evvelâ ihtiyar meclisine müracaat edil
medikçe hiç bir mahkemeye gidilemez». 

Şimdi Çiftçi mallarını koruma kanununun 26 
nci maddesinde yapılan tadilât mucibince, za
rar ve ziyan hususlarında, köy ihtiyar meclis
lerinin lû liraya kadar olan kısımlarda şim
diye kadar haiz oldukları salâhiyetleri ellerin
den alınmış ve zayiflatılmış oluyor. Bu tadilât 
ile 10 liraya kadar olan davalarda, zarar ve zi
yan hususlarında katî olarak bakamayacak. 

442 numaralı Köy kanunu ile, ödünç para, 
alım satım hususlarında, zarar ve ziyanda ve sa-
irede 10 liraya kadar olan davaları katî olarak 
köy ihtiyar meclislerine, bundan 20 sene evvel 
bırakmışız. İcrasını da kendileri yapmak üzere 
bu esas o zaman kabul edilmişti. Bu, halkın 
kendi işini kendisine gördürmeğe doğru atılmış 
bir adımdır. Şimdi bu şekli kabul edersek bunu 
zayıflatmış oluruz. Bu gün ihtiyar meclislerin
ce, bu hususlarda, yani zarar ve ziyan da dahil 
olmak üzere 10 liraya kadar olan davalarda, katî 
olarak karar verilmektedir. Bu karar derhal 
icra olunur. 

Fakat bu bizim kanun çıktıktan sonra on 
liralık işler için kendisine itiraz edilebile
cektir. Bendeniz bunu doğru görmüyorum. Çün
kü biliyorsunuz, kanun Meclise geldiği zaman 
en ziyade ehemmiyet verilen nokta mahkeme
lere gitmek mecburiyetinden, bilhassa bu 
küçük işler için, köylüyü vareste kılmaktı. Bili
yoruz M, 25 liraya kadar olan davalar esasen 
kabili temyiz değildir. Kabili temyiz olmadığı
na göre demek ki, 25 liralık davalarda esas iti-
barile tek derece olması prensibi kabul edil
miştir. Ya bir tek derece ile bu işi hallet
mek kabul olunmuştu. Bu noktai nazar
dan bendeniz bazı arkadaşlarla beraber, bu 

işin esaslı şekilde ve Köy kanunu ile mu
vazi bir şekilde, Köy kanunile münasebeti 
tetkik suretinde mütalea edilmesinde fayda gö
rüyorum. Çünkü, evrak üzerinde sulh hâkimi 
tetkikat yapacak diyorlar. Evrak üzerinde sulh 
hâkiminin yapacağı tetkikat ne olabilir?. Taraf
ları dinlemiyor, şahit dinlemiyor. Sulh mahkeme
leri kazalarda bulunduğu için bu köylerden 
dosyaların mahkemeye gitmesi lâzım gelecek. 
Filhakika arkadaşlar depo kaydını ilâve ettiler. 
O halde depo kaydı ilâve edilince, zaten umumî 
hükümler dairesinde lâzım gelen muamele ne 
ise o yapılacaktır. Fakat 20 lirayı depo ettik
ten sonra sulh hâkimine müracaat için yurddaş, 
bu suretle hareketinden kendisi için ne faide 
temin edebilir? Zaten köy ihtiyar heyeti ehli 
vukuf sıfatile zararı takdir etmiştir. Köy ihti
yar heyetinin bu kararını kabul etmiyen hâkim 
tekrar hâdiseyi köy ihtiyar heyetine havale ede
cektir veyahut da kendisi bizzat gidecektir. 
Oraya gittiği zaman, münazaalı köye gittiği za
man, orada bir takım masarif yapacaktır ve ih
tiyar heyetinin takdir ettiği 20 liranın üzerine 
bir yığın yük eklemek mecburiyetinde kalacak
tır. Bu kanunda masarifi muhakemenin yükletil-
miyeceği hakkmda bir hüküm yoktur. Hâkim ev
rak üzerine tetkikatla iktifa etmiyerek vaka ma
halline giderse veyahut ehli vukuf tayin ederse, 
bir çok masraflar daha bunun üzerine binmiş ola
caktır. Bendeniz her iki bakımdan, pratik ve 
kiymet ifade etmemek bakımından, Köy kanunu 
ile atılmış olan adımm geriye gitmesi bakımın
dan bunu mahzurlu görüyorum. Bu 20 liraya 
kadar olan zararlar ilk gelişinde 50 lira idi. Da
hiliye encümeni 100 liraya çıkardı. Son encü
mende de 20 liraya indirildi. Bununla bu ka
nunu zaif vaziyete düşürüyoruz. Kanunun te
min etmek istediği hareket ve hayat bakımın
dan bunu mahzurlu görüyorum. Bu noktadan 
takririmin kabulünü bilhassa rica ve istirham 
ederim. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Kanunun ilk müzakeresinde de 
bu mesele yüksek huzurunuzda uzun tetkiklere 
tâbi tutulmuş ve şimdi huzurunuza arzedilen 
şekle konulmuştur. 

Feridun Fikri arkadaşımız, yeni bazı mülâ
hazalar dermeyan ettiler. Encümen namına bu 
mülâhazalara cevap vermek için söz almış bu
lunuyorum. Bunlarm en ehemmiyetsizinden baş-
lıyacağım. Başta masarifi muhakeme ne ola
caktır, buyurdular. Ayrı bir maddemiz vardır. 
Bu kanun mucibince bu gibi muamelelerden hiç
bir ücret ve resim almmaz. 

Ehli vukuf meselesine gelince; zaten ehli vu
kufa ücret verileceği kanunda münderiçtir. 

Esas hakkmda dediler ki, yirmi sene evvel 
kabul ettiğimiz bir esas vardır, şimdi bu esası 
değiştiriyoruz. 

Bir defa kanunlar daimî bir tekâmüle tabi-
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dirler. 20 sene evvel kabul edilen bir esas, yirmi ı 
sene sonra pekâla değişebilir, tekâmül eden Fa
kat bunu böyle kabul etmezsek dahi bir tekâ
mül safhası olarak kabul etmesek dahi Köy ka
nunun mevzubahs olan maddesi, arkadaşıma so
ruyorum, acaba kırk bin köyden kaç tanesine 
tatbik ediliyor? Ziraat vekili de Dahiliye vekili-
li de buradadır, lütfen söylesinler. Köy kanu
nunda, hatta zarar ve ziyan davalarının taz
minine müteallik hükümler de vardır. Bu hü
küm kırk bin köyden bin tanesinde tatbik edi
liyor mu?. Bendenizin malûmatıma göre hayır. 
Niçin?. Köylü istemiyor. Ayağile kaza merkezine 
gitmeyi, orada adalet aramağı tercih ediyor. 
Bu itibarla bu madde ölü bir maddedir. Bu on 
liraya ait davalara müteallik hükümlerin tat
bik edilmemesi, biz Adliye ile temasta olduğu
muz için biliyoruz. Sebebi de kâfi bir temina
tı ihtiva etmemekte olmasındandır. Endişeleri 
nedir, bu kararla sulh hâkimine niçin gitmesin? 
Bütün idarî ve kazaî merciler için bir murakabe 
yolu mevcuttur. Hatta mevzubahs ettiği sulh 
mahkemelerinin, yirmi beş liraya kadar olan ka
rarları dahi nef'an lilkanun bozdurabilir. Kal-
dıki sulh hâkimleri meslekî terbiyeye ve bir di
sipline tâbidir. Onların arzettiği teminatla disip
line tâbi olmıyan meslekî tahsil görmiyenleri 
mukayese etmek doğru bir şey olamaz. Sonra 
sulh hâkimleri usul kanunları ile de mukayyettir. 

Bunlar geniş teminat ve bağları ihtiva eder. 
Burada bu geniş teminat ve bağlar mevcut de
ğildir. 40 000 köyün acaba 40 000 muhtarı ve 
ihtiyar meclisi de beşerî zaaflardan tecerrüt 
ederek mi hüküm vereceklerdir. Böyle bir şey 
iddia olunamaz. Evvelce de bir vesile ile kanu
nun ziraî hususlara taallûk eden hükümleri iyi 
işleyecek mi, işlemeyecek mi? Bunu bilmiyo
rum. Ziraatçi arkadaşlar bu hususu burada izah 
ettikleri gibi Encümende de üzerinde durdular. 
Bendeniz ihtisasım dahilinde olmadığından esas
lı bir şey diyemem. Yalnız iyi işlemesini te
menni ederim. Fakat bu madde ki adlî bir 
mevzudur. Feridun Beyin istediği şekilde 
çıkarsa bendenizce mühim bir teşevvüş unsuru 
olabilir. Beş köyde dahi beş muhtar veya ihti
yar meclisi tarafgirlik yapsalar bu nasıl ıslah 
edilecektir? Murakabe meclisi dahi bunu tadil 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Köyler ufak
tır, köy halkının menfaat ve münasebetleri bir-
birlerile girifttir. Bu vaziyette bitaraf ka
rar dahi verilse karşı taraf yine tarafgirlik ya
pıldığı kanaatinde bulunacak ve yapanlar mut
laka şaibe altında kalacakdır. Arzettiğim şekil 
ayni zamanda muhtarı dahi koruyacaktır; çün
kü suiistimale mütemayilse muhtar hüküm ve
rirken diyecektir ki, nihayet mafevk bir merci 
daha vardır, benim dediğim olamaz. Eğer he -
yet suiistimale mütemayilse diğer bir merciin 
bunu tetkik edeceğini düşünmek bundan fera
gat etmek mecburiyetinde kalacaktır. Yok çok 
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ı bitaraf bir heyetse bundan daha çok memnun 

olacak, kararından mutmain olarak huzur için
de kalacaktır, ve nihayet kendi verdiği kara
rın ayrıca tetkik edileceğini düşünerek isteme
yerek yapacağı hatanın tashih edileceğini bile
cektir. 

Meselenin ikinci safhası da şudur : Eski me
tin mucibince, ihtiyar meclisine, yahut koruma 
meclisine müracaat eden bir köylünün bir çift
çinin zararı yoksa ve heyet buna karar vermiş-
se artık o köylünün gideceği diğer bir merci 
kalmamıştır. Biz bu kanunu çiftçiyi himaye 
için koyuyoruz. O çiftçi hakkında yanlış hü
küm verildiğine kanişe kaza mahkemesine niçin 
gitmesin. Bu kanun sürat temini ettiği için, 
yaptığımız bir kanundur, bazı formaliteleri 
Kaldırılmıştır. İhtiyar meclisine gittiği zaman 
köylüye senin zararın yok denirse, niçin ma
fevk bir mercie gitmekten neden menedelim. 

NAKÎ BEKMEN (Siird) — Köy kanunun
da bunu niçin tatbik etmediniz? 

ŞİNASÎ DEVRİN (Devamla) — Naki Bey, 
biraz evvel arkadaşlarım size söylediler. Varsa 
bir sözünüz, geliniz, buradan söyleyiniz. 

NAKÎ BEKMEN (Siird) — Oradan ders ver
meğe kalkmayınız. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Ders vermi
yorum. Müdafaa yapıyorum. Kısa kısa cümleler
le asıl siz ders vermek istiyorsunuz. Ben encü
men noktai nazarını izah ediyorum ve bunu bü
tün vuzuhile izah etmeğe mecburum (Doğru 
sesleri). Bu itibarla herhangi bir kaza merciine 
müracaat imkânı verilmekle bu kanunun tatbi
katı ancak kolaylaştırılabilir. Üçüncü mesele
ye gelince, bu son tadil ettiğimiz şeklin temin 
ettiği fayda şudur: Eksik tazminat verilmesi 
halinde yani 50 lira zararı olar a, 10 lira hük-
medildiği takdirde eski şekilde mahkemeye mü
racaat hakkı nezediliyordu, biz, diyoruz ki faz
la zararı varsa, mahkemeye gidebilsin. Kanunu 
adalet tevzii maksadına binaen yaptık diyoruz. 
Köylüyü bu haktan mahrum etmek istemedik. 
Mesele tavazzuh etmiştir. Maruzatım bu kadar
dır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşım 
diyorlar ki; 10 liranın ihtiyar meclislerine ve
rilmesi hakkındaki hüküm tatbik edilmemiştir. 
Efendim, tatbik edilsin, tatbik edilmesin diye 
bir bahis açılmıyor. Sarahati kanuniye vardır, 
kanunun 51 nci maddesinde diyor ki «49 ve 50 
nci maddelerde gösterilen ve elli liraya kadar 
olan davalarda (elli lira dahildir) evvelâ ihti
yar meclisine müracaat edilmedikçe hiç bir mah
kemeye gidilemez.» 

Bu, hükmü kanunidir. 10 liraya kadar olan 
davalar için gidilmemiştir, olamaz. Behemehal 
ihtiyar meclislerine gidilmek lâzımdır ve 
mahkemeler bu iş üzerinde ihtiyar meclis
lerine gidilmedikçe davayi istimadan ka
nunen memnudur. Filiyat ve tatbikat baş-
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ka türlü olmuş diye kanunun ihlâli icabet-
mez. Kanun mevzuatımız içindedir, canlıdır 
ve bu hükmü ihtiva etmektedir. Bu gün Adli
ye vekâletinin bir tamimi vardır veya olmak 
lâzımdır. 50 liraya kadar olan işlerde köy ih
tiyar meclislerine gidilmedikçe davalara bakıla
maz. 10 liraya kadar olan davaları ise, kendile
rine arzedildikçe, hâkimler bunu reddetmekle 
mükelleftirler ve reddetmektedirler. Bu kanun 
mevzuatımızın içindedir, tatbik edilmiyor diye 
kanun ihmal edilemez. Bizatihi mevcuttur. 

Sonra ücret verilsin tabirinde masarif de da
hildir dediler. Ben hiç zannetmiyorum ki mahal
line gitmek ihtiyacını duvan bir hâkim, harç 
tarifesi mucibince tesbit edilen masariften ken
disini vareste tutsun. Bizim asıl mahkemeye git
sin dediğimiz 10 liralık, 20 liralık davaların 
işlemesidir. Kaza merkezine gitmek için nefsini 
külfete arzetmemek için kövlü gitmemektedir. 

Maksadımız küçük ihtilâflara da behemehal 
bir merci bulmaktır. Simdi bir nokta daha bu
yurdular. Mahkeme, bakınız mahkeme diyorum, 
ihtiyar heyeti zarar yoktur dediğinen mahke-
meve gitmez. Zarar vardır dediğinen mukav-
yeden gidecek. Bu bir tevazünsüzlüktür. Bir 
heyet zarar vardır deyince hâkim olacak, zarar 
yoktur devince onun hâkimliği bir tarafa kala
caktır. Bu da doğru değildir. Yani ihtiyar 
meclisi yahut koruma meclisi zarar vardır derse, 
hüküm verilirse mahkeme addedilecek ve bunun 
kararı ancak sulh mahkemesinde ve evrak üze
rinde tetkik edilecektir. Zarar yoktur derse, 
o vakit sulh mahkemesi tarafından teşkil ede
rek, dosyanın içerisine girerek sâhit dinliyecek. 
ehli vukuf dinlevecek, mahallinde kesif yapacak 
ve vaziyeti tesbit edecek. Bence bu ihtiyar mec
lislerine bu kademe için mahkeme demek lâ
zımdır, bunları bir mahkeme olarak görüyorum. 
Amma içerlerinden bir iki muhtar kanunu isle-
temivecek. İşletecek efendim, islettireceğiz. 
Ona hâkimlik benlisini zerk ve telkin edeceğiz. 
Bu kanunun ana hedeflerinden biri de bence 
budur. Yani Bendenizin onun için maruzatım 
esaslı bir düşünceye müstenittir. 

Şimdi bakın Köy kanununun verdiği adımı 
geriye alıvoruz. Madde sarihtir. Kanunun 49 
ncu maddesi derki: «İhtiyar meclisi aşağıdaki 
davalara katî surette bakar ve kararları derhal 
yanılır, istinaf ve temvizi yoktur». 10 lirava ka
dar olan sekler derhal yanılmıyacaktır. Bir ta
kım kuyudata bağlanacaktır. 10 liraya kadar 
reddetmişse bunun ehemmiyeti yoktur. Sulh 
mahkemesine müracaat edilecektir. Görülüyor 
ki, arkadaşlar işin içinde hakikaten bir işlen-
memişlik vardır. Ben istiyorum ki. Köy kanu
nu ile olan şu vaziyet esaslı ve ilmî mesnetli 
bir şekilde tahlil edilmiş olsun. Maruzatımın 
ve didisisimin de hikmeti budur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Eğer 
bu kanun da işlenmemişse... 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Hikmettir, 
hikmet. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Mesele vuzuh kesbettiği için 
kısaca cevap olmak üzere kanunun tatbikatın
dan bahsetmiştim. Dediler ki, tatbikatından 
bahsettiler, mevzuumuz bu değildir. Fakat bu
nunla bu kanunun hayatiyet bulmadığını, yani 
köylerde mevcut olan bu yola müracaat 
edilmemekte olduğunun maruzatımı alâkalı ve
kâletlerden teyit ettiğini izah ettim. Bu mütalea-
yı alırken Feridun Fikri arkadaşımız da encü
mende hazırdı. 

Ücret ve resim meselesi sarihtir. Hiç bir üc
ret almmıyacaktır. Ehli vukuf için kanunda 
ayrı bir istisna vardır. 

Sonra dediler ki, bir tezat vardır. İhtiyar 
meclisi burada bir zarar var derse iş mahke
meye gidecek evrak üzerinde tetkikat yapıla
cak, yok derse, bir mahkeme gibi tetkik edecek
tir. Bu doğru değildir zarar var, dediği takdirde 
de, yok dediği takdirde iş mahkemeye gidecek
tir. Bunda hiç bir tezat yoktur. Bilâkis aksin
de tezat vardır. Meselâ 50 lira zarar vardır, 
derse mahsus mubaleğalr söyliyorum, mahkeme
ye gidecektir. Hiç zarar yok dediği zaman 
kendi teklifine göre mahkemeye gitmiyecektir. 
Asıl tezat bir kısım kararların kazaî murakabeye 
tabi tutulmamasmdadır. Maddenin kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
(Feridun Fikri ve arkadaşlarının takriri tek

rar okundu). 
REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al

mayanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Yukarıdaki 
maddede yazılı zarar tazminine tallûk eden iş
lere bakılması alâkalıların talep ve şikâyetle
rine bağlı değildir. 

Zarar gürenin feragati tahkikatı durdurmaz 
ve karar altma alman meblâğ tahsil edilerek 
sandığa irat kaydolunur. 

Şu kadar ki, Koruma veya İhtiyar meclisi
nin tasvip edeceği tazminat alâkalıya ödendiği 
takdirde tahkikata devam edilmez. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Koruma ve 
İhtiyar meclisince verilen kararlardan 20 
liraya kadar olanları Köy kanununun 66 ncı 
maddesinde yazılı usule tevfikan icra olunur. 
Şu kadar ki, paranın ödenmesi için yapılan ih
barın müddeti 8 gündür. 

İdare âmirleri, bu husustaki salâhiyetlerini 
Koruma veya İhtiyar meclisleri vasıtasile kulla
nabilirler. 
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REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Zararm 
faili malûm olmadığı hallerde Koruma veya 
İhtiyar meclislerince tesbit olunan zararm 
dörtte üçü Koruma sandığından zarar görene 
ödenir. Bilâhare fail taayyün ederse zararın 
tamamı kendisine öderttirilir ve sandığın te
diye etmiş olduğu mebaliğin mahsubu yapı
larak geri kalan zarar görene verilir. 

Sandıktan peşin ödenen miktar hiç bir 
halde 20 lirayı geçemez. Zararın her hangi 
bir maksatla mal sahibi tarafından yapıldığı ta
hakkuk ederse sandıktan ödenmiş olan paranın 
iki misli masrafile beraber Koruma veya İh
tiyar meclisi kararile kendisinden tahsil olu
narak sandığa irat kaydolunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Zararı husule ge
tiren hayvanlardan zarar mahallinde görülen
ler bekçiler tarafından yakalanarak zarar 
ödeninceye kadar muhafaza edilir. 

Bu suretle yakalanan hayvanlar Koruma 
ve İhtiyar meclislerinin karar ve icra husu
sunda haiz oldukları salâhiyet mahfuz kalmak 
şartile tazmin edilecek zararlara karşı temi
nat hükmündedir. 

Şu kadar ki, hayvan sahibi Koruma veya 
İhtiyar meclislerinin ikinci fıkra hükümleri 
dahilinde takdir edeceği miktarı aynen veya 
nakten teminat olarak yatırır veya bu he
yetlerin kabul edeceği bir müteselsil kefil gös
terirse hayvanları geri alabilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Murakabe he
yetlerinin 8 nci maddenin beşinci bendine 
tevfikan ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı 
harekette bulunanlardan Koruma veya İh
tiyar meclislerince bir liradan beş liraya ka
dar hafif para cezası almır. Bu cezaya teb
liği tarihinden on gün zarfmda Murakabe he
yetine itiraz olunabilir. 

Koruma veya İhtiyar meclisi, mahallin âdet 
ve teamülü hilâfına başıboş bırakılan hay
vanların beheri için sahiplerinden beş ku
ruştan elli kuruşa kadar alacağı parayı san
dığa irat kaydeder. Bu husustaki kararlar 
katidir. 

REÎS — Bu madde hakkında bir takrir var
dır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 31 nci maddenin 

ikinci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde 
tadilini teklif ve rica ederim: 

«Koruma veya İhtiyar meclisi mahallin âdet 

ve teamülü hilâfına başı boş bırakılan hayvan
ların beheri için rahiplerinden beş kuruştan 
elli kuruşa kadar alacağı parayı irat kaydeder. 
Bu husustaki kararlar katidir.» 

Kastamonu M. 
Abidin Binkaya 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — 31 nci 
maddenin ikinci fıkrası, Koruma veya İhtiyar 
meclisi başı boş yakalanan hayvanların beherin
den beş kuruştan elli kuruşa kadar alacağı pa
rayı sandığa irat kaydeder diyor. Bu maddenin 
bu fıkrası hükmü emrîyi ihtiva ediyor. Başı boş 
hayvan nerede bulunursa bulunsun bu ceza veri
lir gibi bir mâna anlaşılıyor. Maksat bu değildir. 
Köylünün âdet ve teamülü hilâfına bırakılmış 
bir hayvandan ceza almaktır. Yani başı boş 
bırakılmış bir hayvan, ister zarar ika etsin, is
ter etmesin, bundan alınması lâzım gelen bir 
cezadır. Ayrıca tedbir hilâfına başı boş bırakı
lan hayvanlar için alınacak cezai hüküm vardır. 
Binaenaleyh bu maksadı temin için, âdet ve tea
mül hilâfına başı boş bırakılan hayvan sahiple
rinden alınır şeklinde olmalıdır. Bunun kabul 
buyurulmasmı teklif ve rica ediyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, bu tadile encümen de 
iştirak ediyor. Hakikaten izah ettikleri gibi 
bazı yerlerde teamül veçhile bu gibi hâdiseler 
oluyor. Ziraat mütehassısı arkadaşlarımla da 
görüştüm. Muvafık buldular. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Abidin Binkayanm takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim, tadil encümence de kabul 
ediliyor. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Tadil teklifi kabul edilmiştir. 

Madde ne şekilde oluyor? 
MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 

(Zonguldak) — Son fıkra takrir veçhile tadil 
ediliyor. 

REÎS — Maddeyi bu tadille reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Bekçiler silâhlı
dırlar. Silâh ve cephaneleri Devlet tarafından 
temin edilir. Kıyafet ve silâhlarının cinsi Dahi
liye vekâleti tarafından tayin olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Şehir ve kasaba civarındaki ve köylerdeki 
sebze, çiçek, meyve ve dut bahçelerile fidanlık
larının hususî bekçi tutmak şartile koruma 
parasını vermek mecburiyetinden istisnasına 
karar vermeğe Koruma veya İhtiyar meclisleri 
salahiyetlidir. Alâkalılar on gün zarfında bu 
karara karşı Murakabe heyetine itiraz edebilir
ler. Bu gibiler Koruma sandığından hiç bir taz
minat alamazlar. 

Hususî bekçiler bu kanundaki bekçilere ve
rilen salâhiyeti haiz değildirler. 

FİKRET ATLI (Giresun) — Madde hakkın
da encümenden bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun. 
FİKRET ATLI (Giresun) —Efendim; bu

rada «Toplu olarak 100 hektar ve daha fazla ara
zi işletenler hususî bekçi kullandıkları takdirde 
koruma parası vermiyecekleri gibi Koruma 
sandığından da hiç bir tazminat alamazlar» de
niyor. 

Şimdi bu adamların bekçileri veya hayvan
ları bir zarar ika ederse bu kanunun hükümleri 
onlar hakkında da cari midir, değil midir? 
Tasrih etmelerini rica ederim. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Hususî bekçiler bu kanundaki 
bekçilere verilen salâhiyetleri haiz değildir. 
Onun haricinde bu kanunun hükümleri tatbik 
edilecektir. Hususî bekçiler de zarar hâdiselerini 
bu mercilere ihbar edecektir, hâdise salâhiyeti 
dahilinde ise İhtiyar ve Koruma meclisi işi ka
nundaki usullere göre karara bağlayacaktır. 

Yalnız bir tashih vardır: 
Burada «Koruma meclisi» denmiş halbuki 

son tadille köy civarma da teşmil edildikten 
sonra «Koruma veya ihtiyar meclisleri» demek 
lâzım gelir. 

REİS — «Koruma veya ihtiyar meclisleri» 
şeklinde teklif ediyorlar. Bu suretle maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

Buyurun Refik İnce! 
REFİK İNCE (Manisa) — Her kanunun ni

haî müzakeresinin nihayetinde müsbet veya 
menfî reye müessir olmak üzere söz söylenebilir. 
Ben bu hususta çok dileyorum ki; Mazbata mu

harririmizin dahi tatbikat neticesinin ne olacağı 
hakkındaki mutalea ve reyinin ziraatçilere ha
vale edildiği bu kanun çok temenni ederim 
ki, hüsnü tatbik sayesinde müsbet neticeler ver
sin, memnun olalım. Nihayet maksadımız iyi bir 
eser yapmağa matuftur. Ancak her ihtimale kar
şı teşriî vazifemizi ifaya medar olmak üzere bu 
kanunun tatbikında vatandaşa mükellefiyet tah
mili vaziyeti vardır. Mükellefiyet tahmil ediyo
ruz. Esasen Nizamnamei dahilimize göre de bu 
kanunun tayini esami ile reye vazı lâzım gelir 
kanaatindeyim. Bir defa da hâtıra olmak üzere 
şu veya bu reylerimizin dahi tebarüz etmesi için 
lâyihanın tayini esami ile reye konulmasını tek
lif ediyorum. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun kü-
kümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Refik Şevket arkadaşımız, kanunun heyeti 
umumiyesinin açık reye konulmasını teklif edi
yor. Usulen bu lâyihanın işarı reyle reye arzedil-
mesi lâzım gelir. Fakat bir teklif vaki olmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendenizin fer
den böyle bir teklifte bulunmağa hakkım yok
tur. Malûmu âliniz açık reye konulması husu
sunda azadan 15 kişinin talebi lâzımdır. Ben bu
nu bir hâtıra olarak söyledim. 

REİS — Bir noktai nazar arzediyorsunuz. 
ifadeniz zabta geçmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır, zabta geç
mesi bir faidei ameliye temin etmez. (Gülmeler) 
Bu kanun bir mükellefiyet tahmil ettiğinden 
dolayı, nizamnamemizin muayyen maddesine gö
re, bunun açık reye konulması lâzımdır. 

REİS — Orada sarihtir, vergilere ait işlerde 
açık reye müracaat edilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vergidir ve Tah
sili emval kanunu tatbik olunur, Devlet kuv
vetleri harekete gelir, deniyor, bundan daha iyi 
vergi mevzuu mu olur? Bu da vergi mükellefi
yetinin bir cüzüdür. Bir mükellefiyettir. 

Aslolan mükellefiyettir. Maddî mükellefi
yettir, cezaî mükellefiyettir. Bendenizin noktai 
nazarım budur. Teklifimin itiraza maruz kala
cağını zannetmiyordum. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Va
kıa kanunda bir nisbet tayin edilmiyor. Fakat 
bir mükellefiyet tahmili salâhiyeti veriliyor. 
Onun için vergi mükellefiyeti mahiyetinde te
lâkki ederek Makamı Riyasetin bunu açık reyle 
reye koyması doğru olur. 

REİS — Vergi mükellefiyeti olduğuna göre 
açık reye arzetmek nizamnamemizin esasına uy-
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gundur. Bu itibarla lâyihanın heyeti umumiye-
sini açık reyle reyinize arzediyorum. 

8 — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 8500 sayılı 
kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/626) [İJ 

REİS — Encümen bu maddenin müstacelen 
müzakeresi için bir takrir veriyor. 

Yüksek Reisliğe 
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün 

vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı ka
nuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyiha
sı ıslah evlerindeki çocukların çalıştırılması için 
icabeden mütedavil sermayenin verilmesini te
min edeceğinden bu lâyihanın müstacelen müza
keresini Adliye encümeni Yüksek Heyete arz ve 
teklif eder. 

Adliye E. M. M. 
Şinasi Devrin 

REÎS — Encümen lâyihanın müstacelen mü
zakeresini teklif ediyor. Bu teklifi yüksek reyi
nize arzediyorum. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 numaralı ka

nunun tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 3500 numaralı kanunun iş esa

sı üzerine müesses ceza evlerine müteallik bu
lunan 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri hükümleri ıs
lah evleri hakkında da caridir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Islah evlerinde çalıştırılacak 
mahkûmların kazançlarından 3500 numaralı ka
nunun 8 nci maddesine tevfikan tevkif olunan 
miktar çıktıktan sonra geri kalan para sıhhî 
ve mücbir sebeple çalışmağa iştirak edemeyen 
veya kısmen iştirak etmiş olanlar da dahil olmak 
ve çalışma nisbetleri de nazara alınmak üzere 
Adliye vekâletince tesbit olunacak esaslar dai
resinde mahkûmlara paylaştırılır. 

Bu paylar ancak mahkûmun kanunî sebepler 
üzerine tahliyesi zamanında kendisine veya ve
fatı halinde mirasçılarına verilir. 

ÎZZET ARÜKAN (Eskişehir) — Arkadaş
lar, ceza ve ıslah evleri hakkındaki kanunun 
tadiline ait bir kanunu müzakere ediyoruz. 
Bunda yeni hükümler olduğu gibi bazı tadil
ler de vardır. Bilhassa yeni hükümler meya-

[1] 235 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

nında bu ikinci maddedeki, hastalananlara, 
yani mücbir sebeplerden çalışmaya iştirak ede-
miyen veya kısmen iştirak etmiyenlere yevmi
ye vermek gibi bir hüküm koyuyoruz. Şim
diye kadar gerek müesseselerimizde ve gerek 
Hükümet müesseselerinde, devairde böyle bir 
hüküm yoktur. Bunu ilk defa olarak ıslah ev
lerine koymuş oluyoruz. Acaba ceza evlerinde 
de bu hüküm mevcut mudur? Yoktur. Şimdi 
bence bu hükmü, mücbir sebepler dolayısile 
çalışmağa iştirak edemiyenlere değil, yalnız 
vazife esnasında yaralananlara tahsis etmek 
daha doğru olurdu. Çünkü diğer müesseseleri
mizde bu, mevcuttur. Lâkin hasta olanlara ve 
bu sebepten vazifesini yapamıyanlara yevmiye 
vermek veyahut çalışanlardan para keserek 
onlara bir miktar vermek, şimdiye kadar hiç 
bir yerde tatbik edilmemiştir ve muvafıkı ma-
delet değildir. Bendeniz bu fikirdeyim. Sizi 
daha ziyade tenvir etmek için en iyi kurulmuş 
olan Devlet demiryollarını misal getireceğim. 
Burada gerek ameleye, gerekse işçi smıfına 
yani müstahdemine, yaralı bulundukları za
man, hem hastane masrafı, hem de yevmiyesi 
tam olarak verilir. İsterse tekaüt sandığına iş
tirak etmiş olsun, isterse etmemiş olsun. Yal
nız hasta olanların tedavisini daima dairesi 
yapar. Lâkin müseccel olmayanlara yevmiye 
vermez. Yarı yevmiye verir. Müseccel olan 
demek, muntazaman maaşından tekaüt sandı
ğına % 4 aidat verenlerdir. Bu sigorta mesele
si değildir. Müseccel olmayanlardan hasta 
olup da çalışamıyanlara yevmiye vermeği ka
bul edersek, diğer müesseselere de bunu teş
mil etmek icabeder ki bu, beynelmilel kabul 
olunmayan bir usuldür. Bunun yerine, vazife 
esnasında yaralananlar olursa kabulü tarafta
rıyız. Encümenden bu hususta izahat rica edi
yorum. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLÜ 
(Mardin) — Arkadaşımız, ıslah evlerindeki ço
cuklardan hasta olanlara da diğerleri gibi pay 
verilmesi, sair Devlet müesseselerinde hasta 
olanlara, herhangi bir mazereti olup da çalı
şamıyanlara ücret verilmediğinden dolayı doğ
ru olamıyacağmı, ancak iş esnasında yarala
nanlara bu paranın verilmesi icabedeceğini 
ileri sürüyorlar. Bu ıslah evlerinde çalışanlar 
15 yaşından aşağı küçük çocuklardır. Bu iti
barladır ki ceza evlerinde diğer hasta olanla
ra para vermediğimiz halde küçük çocuklara 
bu parayı vermekteyiz. Zaten ceza müessese-
lerindeki mahkûmların ücretlerile diğer Dev
let müesseselerinde çalışanların ücretlerini mu
kayese etmek doğru değildir. Mahkûmlara ve
rilen para, onların o paraya istihkak kesbet-
tiklerinden dolayı değil, Devletin bir lûtfu, 
bir atıyesi olarak kabul edilebilir. Islah evle
rinde bu noktai nazar daha varittir. Bu, mah-

I kûmların hakkı değildir, Devletçe verilen bir 
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paradır. Onun için hasta olanlara, çalışanla
rın istihkak kesbettikleri paradan bir miktar 
ayırarak vermemek muvafıkı madelet değildir. 
Bu, umumî esaslara ve ceza sistemlerine de mu
vafıktır. Onun için maddenin aynen kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Açık reye iştirak etmeyen varsa lütfen rey
lerini versinler. 

MADDE 3 — îş esası üzerine kurulan ceza 
evlerinde çalıştırılan mahkûmlara verilecek 
gündeliğin miktarını tesbite Adliye vekâleti sa
lahiyetlidir. 

Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten 
iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan 
miktar her mahkûm için açılacak hesaba kay
dolunur. Bu hesapta kayidli bulunan paralar 
ancak mahkûmun kanunî sebepler üzerinde tah
liyesi zamanında kendisine veya vefatı halinde 
mirasçılarına verilir. 

Hükmî şahsiyeti haiz cezaevlerinde çalıştırı
lan mahkûmun firarı veya uygunsuz hareketi 
sebebile iş esası üzerine kurulmamış olan bir 
hapishaneye nakli halinde o zamana kadar he
sabına kaydedilmiş bulunan para mütedavil ser
mayeye irat kaydolunur. 

Islah evlerinde bulunan mahkûmların firarı 
halinde birikmiş olan kazanç hisseleri müteda
vil sermayeye irat kaydolunur. 

REİS — Mütalea var mı? 
ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — İkinci mad

dede verilen paranın, Vekil Beyefendi, bir lü
tuf olarak verildiğini beyan buyurdular. Heyeti 
aliyeniz de kabul buyurdu. Onun için bende
niz de heyeti umumiyeye iştirak ett'm. Yalnız 
buradaki ceza evlerine aittir. Acaba burada 
verilen yevmiye de lütuf tarzında mı veriliyor? 
Eğer lütuf tarzında ise sözüm yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ-
OĞLU (Mardin) — Böyledir, efendim. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Bu ceza ev
lerindeki verilen paranın lütuf olarak verilme
sine bendeniz taraftar değilim. Madem ki çalı
şıyorlar, emek mukabili, gördükleri iş mukabi
li, para verilmesi daha doğrudur. 

Yani demek istiyorum ki acaba bu ceza ev
leri tarafından vücude getirilen iş hakikaten 
Devletin diğer müesseseleri tarafından taahhüt 
veya emanet suretile vücude getirilen işlere gö
re fiatı ne oluyor? Bu acaba tetkik edilmiş mi
dir? 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — İkinci maddeyi Muhterem Adliye ve
kili gayet iyi izah buyurdular. Ona ilâve edi
lecek bir şey yok. Yalnız İzzet Bey arkadaşımız 
bir noktayi daha soruyorlar. Bunların hürriyeti 

tahdit edilmiştir. Devlet arafından ıslah zım
nında çalıştırılan mahkûmlara serbest hayatta ça
lışan insan gibi yevmiye verilmesi derpiş edil
memiştir. Bu hüküm zaten mevcuttur ve tetkik 
mevzuu olan bu para mahkûma tahliyesinde ve
rilir veya ölürse veresesine tediye edilir. Bu, ile
ride hapishaneden çıkınca kendisine küçük bir 
sermaye olsun düşüncesi ile yapılmıştır, güzel 
bir şeydir. Sui ahvali görülenlere verilmemekte 
idi, firar kelimesi metinde yoktu. Şimdi o ilâ
ve ediliyor. Arzettiğim gibi esas vardır. Bu 
gün meri olan metinde sui ahvilinden dolayı 
başka bir hapishaneye nakledilenlerin kazandık
ları ücretler irat kaydedileceği yazılıdır. Bu 
hüküm firara da teşmil edildi, tadil bundan iba
rettir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bendenizin 
sorduğum, maliyet üzerinde bir tetkikat yapıl
mış mıdır? 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bu, yeni bir hüküm olmadığı için bu 
hususta encümenimizce herhangi bir tetkikat 
yapılmış değildir. Yalnız bunların büyük bir 
kısmı bendenizin dairei intihabiyemde bulunu
yor. Bunların bir kısmı kömür ocaklarında çalı
şıyor. Bunlara ocaklar, normal ücret veriyorlar. 
Mesailerinden verimli neticeler almıyor. Fakat 
bittabi bunlar kalifiye amele vaziyetinde değil
dirler. Kazmacı ve saire gibi kısa bir zamanda 
öğrenilebilecek olan işlerde tam bir randımanla 
ve disiplin ile çalışıyorlar. Bu itibarla maliyet 
noktasından zararlı bir netice vermemektedir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İş esası üzerine kurulan ceza 
evlerindeki mahkûmların firarı veya uygunsuz 
hallerinden dolayı eski cezaevlerine iadeleri ha
linde mahkûmun her çalışma günü itibarile 
kazandığı müddetlerden bir kısmının veya tama
mının tenziline mahal olup olmadığı hakkında 
bir karar verilmek üzere evrak, en yakm As
liye ceza mahkemesine tevdi olunur. Mahkeme 
mahkûmun müdafaasını ve Cumhuriyet müddei
umumisinin mütaleasmı aldıktan sonra bu hu
susta bir karar verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna mü
racaat olunabilir. 

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

MADDE 5 — 3500 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aynen ilga edilmiştir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

REİ& — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎŞ — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-

yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . , . 
Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

9 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
numaralı cetvelin Maarif vekaleti kütüphaneler 
kadrosunda unvan değişikliği yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/623) [1] 

REİS — lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmiştir. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin Maarif vekilliği kısmmda bazı değişik

lik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 30 - VI -1939 tarih 
ve 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki 
kütüphaneler kadrosunda 9, 10 ve 11 nci dere
celer hizasındaki «Müdür» unvanı «Müdür ve 
müdür muavini» şeklinde değiştirilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Madde
yi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

[1] 237 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
îsviçreye gönderilecek fındıklar bedelleri

nin malî borçların ödenmesine tahsisi için Tür
kiye ile İsviçre arasmda teati edilen notaların 
tasdiki hakkındaki kanuna (252) mebus rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (252) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasmda ticarî müba
delelere mütedair Anlaşmaya bağlı 2 numaralı 
protokolün 4 ncü maddesinde tayin edilmiş 
olan müddetin yeniden iki ay daha temdidi 
hakkındaki kanuna (250) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (250) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye ile Fransa arasmda imzalanmış 
olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaşma-
larile merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 
tarihine kadar temdidi hakkındaki kanuna 
(246) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Ka
nun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki ka
nuna (198) mebus kabul, (3) mebus ret, (3) 
mebus müstenkif reyi vermiştir. Mecmuu (204) 
tür. Nisap yoktur. Lâyiha gelecek celsede 
tekrar reye vazedilecektir. 

Kapanma saati : 17 
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Isviçreye gönderilen fındık bedellerinin malî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile 

isviçre arasında teati olunan notaların tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
252 
252 

0 
0 

: 174 
3 

[Kabul edenler] 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

/ t T 
Çankırı 

Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
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İbrahim Alâettin Görsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Kahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yuı:us 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
ö n e r Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
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Gl. A. öztekin Erdemgi] 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türe.' 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
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Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 

ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat fenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurl 
Mustafa Bozma 

Afyonkarahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

[Beye iştirak etmeyenler] 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. A.) 

Amasya 
Esad Uras 

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

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Ma
zur) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulsiû Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (M.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı (Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Ma
zur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
îsmet Eker (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(M.) 
Necib Ali Küçüka 

Tahir Berkay 
Diyarbakır 

Dr. I. Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbım 

Haıay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Hasta) 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Ere] 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uras 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şe raf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpmar 
(M.) 
Muhlis Erekmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
(M.) 
Memed Erten 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferit Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Menği (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş (Mazur) 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hasta) 
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Siird 

Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hikmet Işık 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

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

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 

»>e« 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair Anlaşmaya bağlı 2 numaralı proto
kolün 4 ncü maddesinde tayin edilmiş olan müddetin yeniden iki ay temdidi hakkındaki kanuna 

verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

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

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 250 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 176 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

T>."7 - *7 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 

Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

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

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf'd Kansu 

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

Denizli 
Fahri Akçokoea Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Ki azım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

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

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 

Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
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Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Halit Bayrak 
(t. A.) 

Amasya 
Esad Ur as 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

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

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Ma
zur) 
Türkân Örs (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (Ma
zur) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 

î : 71 30-6 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razı Soyer 

1941 C : 1 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı (Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
(Mazur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergen eli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 

Veli Necdet Sünkitay 
Edirne 

Osman Şabinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (V. ) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somvürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Nafi A t uf Kan su 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Hasta) 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yüeel (V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
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Örgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Sairn Uzel (I. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 

î : ?1 30-6-1941 Ö : 1 
(Mazur) 
Memed Erten 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferit Alpaya (I. 
Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş (Mazur) 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ali Riza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 
^esai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 

»-©-« 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmalan ile mer-a 
butları hükümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
: 246 
: 246 

0 
: 0 
: 180 
: 3 

[Kabul edenler] 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 

Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
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îtifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeıiikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Naznıi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

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

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 

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

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdur rahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 

— 230 — 



İ : *İ 3Û-6-1941 6 : İ 
t^aik îturdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
.Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Mitat Yeneİ 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak 
(t A.) 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Atktın (M.) 

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

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

[Reye iştirak 
Tayfur Sökmen (Ma
zur) 
Türkân örs (Mazur) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu (Ma
zur) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

etmeyenler] 
Burdur 

ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı (Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Ma-1 

zur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad (Ma 
zur) 
Necib Ali Küçüka 

Tahir Berkay 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr, I. Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepo 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
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Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferit Celâl güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdı Deniz-
men (Mazur) 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Dr. Eefik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

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

İ : 11 âÖ-6 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zih'iı ürhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ahmed Hamdı Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
izzet Erdal 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
(M.) | 
Hikmet Bayur 

İ94İ Ö : İ 
Kani Karaosman (Ma-) 
zur) 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
(Mazur) 

Memed Erten 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferid Alpaya 

a. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş 
(Mazur) 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Naşit Fırat 
Zühtü Durukan 

Seytıân 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ali Riza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

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

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ulkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

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

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 
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Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldaİ 
Rifat Araz 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 

kanuna verilen reylerin neticesi 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 204 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 3 
Müstenkifler : 3 

Reye iştirak etmeyenler : 222 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

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

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Osman Işın 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 

(Nisap yoktur.) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Erikli 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 

— 233 — 



î : 71 30-6-1941 C : 1 
Kırşehir 

Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Or. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Konya 
Tevfik Fikret Sılay 

[Reddedenler] 

Manisa 
Refik İnce 

Tokad 
Galib Pekel 

[Müstenkifler] 

Eskişehir 
İzzet Arakan 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak (1. A.) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

İsparta 
Kemal Turan 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C. 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (Ma
zur) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Dr. Mazhar Germen 

mırağ 

(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 
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Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
îbrahim Neemi Dilmen 
Memet Sanlı (Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Ma
zur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gültekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. t. Tali öngören 
(Hasta) 

Büstü Bekit 
Yeli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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Münir Hüsrev Göle 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar (Has
ta) 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmet Hamdi Deniz-
men (Hasta) 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
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Memed Aldemir (M.) 
Nazmi îlker (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
îbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker 
Sadrı Ertem 
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Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

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

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferid Alpaya 
(î. D 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgoz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi (M.) 
îsmail Çamaş (Mazur) 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
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Kemalettin Kamu 
Eaif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
İbrahim Mete (M.) 
Salahattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Ali§ (M.) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
(V.) 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

» • - « 

T. B. M. M, Matbaan 



S. Sayısı: 235 
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşki
lâtı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine 

dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/626) 

T. G. 
Başvekâlet '• 9 - V -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ceza ve tevkıfevleri umum müdürlüğünün vazife ye teşkilâtı hakkındaki 3500 numaralı kanuna 
bazı maddeler ilâvesine dair Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 - V - 1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmutur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3500 numaralı kanunla iş esası üzerine müesses ceza evlerine mütedavil sermaye verilerek 
bu müesseselerdeki mahkûmların geniş mikyasta çalıştırılması temin edilmiş olduğu halde ceza ev
lerinden tamamen farklı bir müessese olan ıslah evleri hakkında mezkûr kanuna bir hüküm va
zedilmemiş olduğundan ıslah evlerine alman mahkûmların, müesseseye mütedavil sermaye vermek 
suretile esaslı ve verimli bir şekilde çalıştırılmalarına imkân bulunamamaktadır. Her ne kadar 
ıslah evinde demircilik, marangozluk ve dikiş atelyeleri tesis olunmuş ve mahkûm çocuklar 
istidat ve kabiliyetlerine göre bu atelyelere tevzi edilmişlerse de, müessesenin mütedavil sermayesi 
mevcut olmadığından ve iş sahasında hükmî şahsiyeti haiz bulunmadığından, kazanç temin edecek 
mahiyette iş kabul olunamamalfta ve mahkûm çocukların mesaisi mahdut ve verimsiz bir çalış
madan ibaret kalmaktadır. Halbuki ıslah evlerine suç işlediği zaman 15 ve cezanın infazına baş

landığı tarihte 18 yaşını ikmal etmemiş bulunan çocukların kabul edilmesine, şu veya bu sebep
le bir suç ika eden bu çocukların maddî, manevî himayeye muhtaç bir vaziyette bulunanlarına 
göre ıslah evlerinde metodik bir terbiye ve ıslah sistemi tatbik edilmekle beraber bu küçük mah
kûmların tahliyelerinde hayatlarını maddî bakımdan dahi tanzime imkân verecek, .bir sermaye 
edinmiş olmalarının da temini lâzımdır. 

Bu itibarla ıslah evlerine iş esası üzerine müesses ceza evleri gibi esasen bütçeye vazolunmuş 
olan tahsisatın bir kısmının tefriki ile bu müesseselerin de mütedavil sermaye ile yapacakları işler 
dolayısile hükmî şahsiyeti haiz bulunmaları ve İm husustaki usullerin ıslah evlerinde de cari bu
lunması lüzumlu görüldüğünden 3500 numaralı kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri hükümlerinin 
aynen ıslah evleri hakkında da muteber addedilmesi muvafık bulunmuştur. Ancak, ıslah evlerin
de bir sanat öğretmeğe matuf bulunan çalışmalardan fazla bir kazanç elde edilemiyeceğinden 
ve mahkûm çocukların daha müsait şartlarla çalıştırılması ve sıhhî, mücbir sebeplerle çalışmağa 
iştirak edemeyen veya kısmen iştirak etmiş bulunanlara da bir miktar kazanç hissesi verilmesi 
lüzumlu görüldüğünden temettüden iaşe masraflarının kesilmemesi zarurî bulunmuştur. 

Bundan başka iş esası üzerine müesses ceza evlerinden eski ceza evlerine iade edilen mahkûm-
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larm o zamana kadar hesabı carilerinde birikmiş olan paranın mütedavil sermayeye kaydedile
ceği 3500 numaralı kanunda tasrih edilmişse de her çalışma günü itibarile istifade edilmiş olan 
müddetler hakkında ne suretle muamele yapılacağı meskût bırakılmış olduğundan tatbikatta bu 
gibi mahkûmların iş esası üzerine müesses ceza evlerinde kazanmış oldukları müddet müktesep 
bir hak olarak telâkki edilmektedir. Bu vaziyet, bilhassa dördüncü devredeki ve mahkûmiyetinin 
mühim, bir kısmından istifade etmiş olan mahkûmların nygunsuz hallerini hemen hemen müeyyi
desiz bırakmakta ve jandarma, silâhlı muhafaza teşkilâtından azade olarak çalışma esasına müste
nit bulunan bu müesseselerde daha müessir ve ıslahkâr bir terbiye sistemi tatbikma imkân bırak
mamaktadır. 

Bu sebeple lâyihada uygunsuz hareketleri yüzünden eski ceza evlerine iade olunan mahkûmla
rın iş esası üzerine müesses ceza evlerinde kazanmış oldukları istifadenin bir kısmının veya tama
mının tenziline en yakın asliye hâkimi mezun olduğu gösterilmek suretile uygunsuz hareketlerin 
vukuuna mâni, kanunî bir müeyyide temin edilmiştir. Acele itiraz yoluna müracaat usulünün 
konulması, binnetice hürriyetten mahrumiyetin temadisini icap ettirecek olan böyle bir keyfiye
tin teminatını tarsin etmek noktasına matuftur. 

Bu hususta en yakın asliye mahkemesinin vazifedar kılınması, açılmış ve ileride açılacak bulu
nan iş esası üzerine müesses ceza evlerinin ağır ceza merkezlerine uzaklıkları hasebile tevellüt 
edecek mahzurları önleyebileceği gibi esasen meşbu bir halde bulunan ağır ceza mahkemelerine ye
ni bir vazife tahmil etmemesi noktasından da şayanı tercih görülmüştür. Kararı verecek olan 
hâkimin bu vazifede adeta infaz hâkimine ait bir vazifeyi ifa etmiş olması cihetile asliye mahke
mesine tevdide vazife noktasından da bir mahzur tasavvur olunamamıştır. 

Tslah evlerine gelince, Ceza kanununun 13 ncü maddesi tatbik edilmeyen bu müesseselerde haddi 
zatinde müddetçe bir istifade mevzubahs olmayacağı gibi mahkûm çocukların diğer bir ceza evine 
alınmalarına da kanunen imkân bulunmadığmdanbu hükmün ıslah evlerine teşmili mümkün değilse 
de müesseseden firar eden çocukların o tarihe kadar birikmiş olan kazanç hisselerini mütedavil 
sermayeye irat kaydedilmesi lâzım ve muvafık görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 116 
Esas No. 1/626 

6 -Yi - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Ceza ve tevkif evleri Umum müdürlüğünün 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 s?yılı kanu
na bazı maddeler ilâvesine dair Adliye vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletin 9 - V - 1941 tarih 
ve 6/1941 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize havale bu-
vurulmakla Adliye vekâleti Ceza ve tevkif ev
leri Umum müdürü ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha, iş esası üzerine müesses Ceza evleri
nin hükmî şahsiyeti haiz olmaları ve mütedavil 
sermayeye sahip kılınmış bulunmaları sayesinde 

elde ettikleri iyi neticeleri gözönünde tutarak 
ayni usulün ıslâh evlerine de teşmilini istihdaf 
etmektedir. 

Henüz küçük yaşta iken nasılsa bir suç 
işleyen bu çocukların her veçhile himaye edil
meleri lüzumu aşikâr olup bu maksatla tesis edi
len ıslah evlerinde ruhen ve ahlâkan terbiye
lerine ve bir sanat Öğrenmelerine itina edilmek
te ise de bu müesseselerin mütedavil sermaye
leri bulunmaması yüzünden kazanç temin eder 
mahiyette ve geniş mikyasta iş yapmaları kabil 
olamamakta ve mahkûmiyetlerini ikmal ile ser
best kalan bu çocukların hayata alıldıklarmda 
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kendilerine destek olacak küçük bir sermaye 
ile teçhiz edilmeleri de bittabi gayri mümkün 
bulunmaktadır. İşte çocuk ıslâh evlerini de iş 
esası üzerine müesses ceza evlerinin haiz olduk
ları salâhiyetlere mazhar kılarak bunların randı
manım arttırmak ve buralarda bulunan çocuk
ların mahkûmiyetleri hitamında az çok serma
yeli bir işin sahibi olarak hayata atılmalarını 
temin etmek üzere hazırlandığı anlaşılan lâyiha 
Encümenimizce faydalı görülmüş ve teklif veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3 500 sayılı ka
nunun tadiline dair Adliye vekâletince hazırla
narak icra Vekilleri Heyetinin 3 - V - 1941 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının Encümenimize de 
havale ve tevdi buyiırulması üzerine ihtiva et
mekte olduğu hükümler tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyiha, iş esası üzerine müesses ceza evlerin
de tatbik edilmekte olan çalıştırma sisteminin 
bünyelerinin müsaadesi nisbetinde ıslah evlerine 
de teşmilini mümkün kılan bazı hükümleri ihti
va etmekle beraber zikri geçen ceza evlerinden fi
rar eden veya uygunsuz hallerinden dolayı eski 
ceza evlerine iade olunan mahkûmların her ça
lışma günü itibarile kazanmış oldukları müdde
tin kısmen veya tamamen tenzili gibi çalışma 
yerlerinde inzibatı temine matuf bir müeyyede-
ye de yer vermek suretile 3 500 sayılı kanunun 
tatbikatta müşahede edilen bir boşluğunu dol
durmaktadır. iş esası üzerine kurulan ceza ev
lerinin gerek mahkûmları ıslah ve onlara bir di-

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker T. Coşkun H. Kitabçı 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen C. S. Siren A. N. Ayaş 

Diyarbakır Elâzığ Giresun 
R. Bekit F. A. Ay kaç M.Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 

D. Sakarya K. Turan R. Ünlü 
Kayseri Kayseri Seyhan 

F. Baysal S. II. Ürgüblü S. Çam 
Trabzon 

F. A, Barutçu 

siplin altında çalışma itiyadını telkin ve gerek 
Adliyemizin en esaslı meselelerinden birini teş
kil eden tecziye sistemine cidden takdire lâyik 
bir veçhe vermesi bakımından faydalı semereleri 
muvacehesinde lâyiha hükümlerini esas itibarile 
kabule şayan gören Encümenimiz maddeler üze
rinde bazı iltibasları bertaraf edecek tadilâtın 
icrasile iktifa etmiştir. Bu cümleden olmak üzere 
ikinci maddenin son fıkrasında « mülkiyetine 
intikal eder » kelimeleri yerine « kendisine veri
lir » cümlesi ikame edilmiş dördüncü maddede 
yapılan değişikliğin neticesinde 3500 sayılı ka-
nununlO ncu maddesini ayni veçhile tadil za
rureti hâsıl olmuştur. Gerçi Encümenimizde 
verilen izahata göre 3500 sayılı kanunun 10 ncu 
madesinde « Mahkûmun uygunsuz hali » ibare-
sile ifade olunan mefhuma firar hâdiselerinin de 
ithal edilmekte olduğu anlaşılmış ise de teklif 
olunan projenin 3 ncü maddesinde firar halinin 
ayrıca zikredilmiş olması bazı tereddüt ve ilti
baslara mahal verebileceğinden 3 ncü ve 4 ncü 
maddenin bu mahzuru bertaraf edecek şekilde 
tanziminde faide vardır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 25 - VI - 1941 
Esas No. 1/626 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 
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Lâyiha yukarıda arzolunan tadiller ile Umu

mî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy O, Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Erzincan 
A. Frat 

Kayseri 
R. özsoy 

Rize 

Hatay 
B. S. Kunt 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Sinop 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Manisa 
A. Tüm er 

Trabzon 
Saiin Ali Dilenire C, A t ay F. A. Barutçu 

! •» ' 

HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 numaralı ka
nuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3500 numaralı kanunun iş esa
sı üzerine müesses ceza evlerine müteallik bu
lunan 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri hükümleri ıslâh 
evleri hakkında da caridir. 

MADDE 2 — Islah evlerinde çalıştırılacak 
mahkûmların kazançlarından 3500 numaralı 
kanunun 8 nci maddesine tevfikan tevkif olu
nan miktar çıktıktan sonra geri kalan para 
sıhhî ve mücbir sebeple çalışmağa iştirak ede
meyen veya kısmen iştirak etmiş olanlar da 
dahil olmak ve çalışma nisbetleri de nazara 
almmak üzere Adliye vekâletince tesbit olu
nacak esaslar dairesinde mahkûmlara paylaş
tırılır. 

Bu paylar ancak mahkûmun kanunî sebepler 
üzerine tahliyesi zamanmda mülkiyetine inti
kal eder. Vefatı halinde mirasçılarına verilir. 

MADDE 3 — Islâh evlerinde bulunan mah
kûmların firarı halinde birikmiş olan kazanç 
hisseleri mütedavil sermayeye irat kaydolunur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRlŞl 

Ceza ve tevkif evleri Umum Müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 numaralı ka

nunun tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Islah evlerinde çalıştırılacak 
mahkûmların kazançlarından 3500 numaralı ka
nunun 8 nci maddesine tevfikan tevkif olunan 
mikdar çıktıktan sonra geri kalan para sıhhî 
ve mücbir cebeple çalışmağa iştirak edemeyen 
veya kısmen iştirak etmiş olanlar da dahil olmak 
ve çalışma nisbetleri de nazara alınmak üzere 
Adliye vekâletince, tesbit olunacak esaslar dai
resinde mahkûmlara paylaştırılır. 

Bu paylar ancak mahkûmun kanunî sebepler 
üzerine tahliyesi zamanmda kendisine veya ve
fatı halinde mirasçılarına verilir. 

MADDE 3 — İş esası üzerine kurulan ceza
evlerinde çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün
deliğin mikdarmı tesbite Adliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten 
iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan 
mikdar her mahkûm için açılacak hesaba kay
dolunur. Bu hesapta kayitli bulunan paralar 
ancak mahkûmun kanunî sebepler üzerine tah
liyesi zamanmda kendisine veya vefatı halinde 
mirasçılarına verilir. 

Hükmî şahsiyeti haiz cezaevlerinde çalıstı-
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MADDE 4 — İ§ esası üzerine kurulan ceza 
evlerindeki mahkûmların uygunsuz hallerinden 
dolayı eski ceza evlerine iadeleri halinde mah
kûmun her çalışma günü itibarile kazandığı 
müddetlerden bir kısmınm veya tamammm ten-
ziline mahal olup olmadığı hakkmda bir karar 
verilmek üzere evrak, en yakın asliye ceza mah
kemesine tevdi olunur. Mahkeme mahkûmun 
müdafaasını ve Cumhuriyet müddeiumumisinin 
mütaleasını aldıktan sonra bu hususta bir karar 
verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müra
caat olunabilir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşir tari
hinde muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3-V-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S.Arıkan 
Da.V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V, 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
H. Çakır 
Zv.V. 

Muhlis Erkmen 

rılan mahkumun firarı veya uygunsuz hareketi 
sebebüe iş esası üzerine kurulmamış olan bir 
hapishaneye nakli halinde o zamana kadar hesa
bına kaydedilmiş bulunan para mütedavil ser
mayeye irad kaydolunur. 

Islah evlerinde bulunan mahkûmların firarı 
halinde birikmiş olan kazanç hisseleri mütedavil 
sermayeye irad kaydolunur. 

MADDE 4 — İş esası üzerine kurulan cezaev
lerindeki mahkûmların firarı veya uygunsuz 
hallerinden dolayı eski cezaevlerine iadeleri ha
linde mahkûmun her çalışma günü itibarile 
kazandığı müddetlerden bir kısmın m veya ta
mamının tenziline mahal olup olmadığı hakkında 
bir karar verilmek üzere evrak, en yakm As
liye ceza mahkemesine tevdi olunur. Mahkeme 
mahkûmun müdafaasını ve Cumhuriyet müd
deiumumisinin mütaleasmı aldıktan sonra bu 
hususta bir karar verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna mü
racaat olunabilir. 

MADDE 5 — 3500 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aynen ilga edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»G<i 
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S. Sayısı: 236 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair olan 906 
sayılı kanunun 39 ncu maddesindeki (ardiye ücreti) tabiri
nin tefsiri hakkında Başvekâle tezkeresi ve Maliye, Bütçe 
ve Gmürük ve İnhisarlar encümenleri mazbataları (3/277) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2812 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük kanununun 906 sayılı-kanunla değiştirilen 39 ncu maddesindeki (Ardiye ücreti) tabiri
nin tefsiri hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden yazılan 15 - VI - 1940 tarih ve 22626 sayılı 
tazkere sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 15 - VI -1940 tarih ve 22626 sayılı tezkeresi suretidir 
Yüce Başvekilliğe 

1 — Gümrük kanununun 7 - VI - 1926 tarihli ve 906 sayılı kanunla değiştirilen 39 ncu madde 
si, muayyen müddetler haricinde gümrük ambarlarında beklettirilen eşya için (Ardiye ücreti) alı
nacağını âmirdir. 

2 — Aynı kanunun 1723 sayılı kanunla değiştirilen 12 nci maddesi de, gümrükçe alman resim ve 
vergiler gibi bu idareye ait masraf ve ücretlerin dahi Tahsili emval kanununa göre tahsil edilmesi 
ne salâhiyet vermektedir. 

3 — Gümrük ambarlarında kalan bazı eşyaya terettüp eden ardiye ücretinden dolayı borçlunun 
mallarının haczi için Gümrük idaresince Tahsilat komisyonundan karar istenmişken ardiyenin bir 
resim olduğu ileri sürülmüş ve hâdiseye resmin müruru zamanı tatbik edilerek haciz için karar veril
mekten imtina edilmiş ve mucip sebep olarak da ardiyenin varidat bütçesinde resim diye tavsif ve tes
miye edilmiş olduğu söylenmiştir. 

4 — Kendi kanununda (Ücret) olarak tavsif edilen ve mahsus bir hizmet karşılığı olarak alman 
bir paranın bütçeye (Ardiye resmi) namile geçirilmiş bulunması, bunun vasfını ve hukukî mahiyeti
ni değiştirmeğe sebep teşkil etmiyeceği düşünülmektedir. 

5 — Ancak her iki telâkkiye göre işin hukukî tesir ve neticeleri değişeceğinden ardiyenin huku
kî mahiyetinin Gümrük kanununun 39 ncu maddesinin tefsiri yolu ile hal ve tayini ve vaki tered
düdün izalesi zarurî görülmektedir. 

Keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arz ve teklifine yüce müsaadelerini en derin saygılarımla 
dilerim. 

Gümrük ve inhisarlar V. 
R, Karadeniz 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İn. Encümeni 

Esas No. 3/277 
Karar No. 6 

27 -XI -1940 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 906 sayılı kanunla de
ğiştirilen 39 ncu maddesindeki (Ardiye ücreti) 
tabirinin tefsiri hakkında Gümrük ve İnhisarlar 
vekilliğinden yazılan 15-VI-1940 tarih ve 22626 
sayılı tezkere sureti encümenimize havale edil
mekle Gümrük ve İnhisarlar vekâletinden gönde
rilen salâhiyettar memuru huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Gümrük ambar ve antrepolarında kalan eş
yadan miktarına ve kalış müddetlerine göre alın
makta olan ardiyenin ücret olduğu, Gümrük ka
nununun tefsiri istenen muaddel 39 ncu mad
desinde sarih olarak gösterilmiş ve bu sarahat, 
adı geçen kanunun 8, 40, 41 ve 42 nci maddele
rinde de yer bulmuştur. 

Muvazenei umumiye kanununa bağlı varidat 
bütçesinin beşinci faslında ardiyenin resim ola
rak ifade edilmiş olması, kanunu mahsusunda 
taayyün eden vasfını ve Devletçe yapılmış mah

sus bir hizmet mukabili alınmakta olmasından 
doğan hukukî mahiyetini değiştiremez. 

Tefsiri istenen 39 ncu madde ibaresinde, bu 
mevzuda tereddüde mahal verecek bir ipham ve 
vuzuhsuzluk bulunmadığından maddenin tefsiri
ne lüzum ve icap görülmediği ittifakla kararlaş
tırılmıştır. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G ve in. En 

Mardin 
Gl. S. Düzgören 

Çanakkale 
A. Kam çil 

Denizli 
F. A. Akça 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Seyhan 
Şemsa Işcen 

Rs. Bu M. M. 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Çorum 

Ş. Baran 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Konya 
/. Erdal 

Yozgad 
E. Pekel 

Kâ. 
Ordu 
H. Ekşi 

Çorum 
8. Köstekçioğlu 

Eskişehir 
/. Özdamar 

Malatya 
O. Taner 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 3/277 

Karar No. 21 
Yüksek Reisliğe 

25 - III -1941 

Gümrük kanununun 906 numaralı kanunla 
tadil olunan 39 ncu maddesindeki «Ardiye üc
reti» tabirinin tefsiri hakkında Gümrük ve in
hisarlar vekilliğinden yazılıp encümenimize de 
havale olunan 22626 numaralı ve 15 - VI -1940 
tarihli tezkerenin sureti ve Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin bu husustaki mazbatası Gümrük 
ve inhisarlar vekilile Hukuk müşaviri ve Maliye 
vekilliği Varidat umum müdürü ile Hukuk 
müşaviri hazır bulundukları halde tetkik edil
dikte; salifüzzikir tefsir talebinin gümrük am
barlarında kalan eşyanın ardiye ücretinden do
layı borçlunun mallarını haciz için gümrük ida

resince tahsilat komisyonundan bir karar iste
nilmesi münasebeile mezkûr komisyonca umu
mî muvazene kanununa bağlı varidat bütçesi
nin 5 nci faslında ardiye ücreti denilmeyip ardi
ye resmi denilmiş olması ileri sürülerek 
hâdisede resimlere ait müruru zamanın tat
biki lâzım geleceği mütaleasile haciz ka
rarından imtina olunması üzerine iki daire ara
sında zuhur eden telâkki farkının izalesine 
matuf bulunduğu anlaşıldı. 

Muayyen müddetlerin inkızasından sonra 
gümrük ambarlarında kalan eşyadan miktar ve 
zaman kaydile alınmakta bulunan ardiye, bu 
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ücreti ilk defa ihdas etmiş olan mezkûr 39 ncu 
maddede sarih olarak «ücret» kelimesile ifade 
edilmiş ve gerçi ücreti on misline iblâğ eden 
10 numaralı ve 2 ağustos 1336 tarihli kanunla 
yukarıda bahsi geçen varidat bütçesinin 5 nci 
faslında ardiyeden bahsedilirken «ardiye res
mi» denilmiş ise de malî lehçemizde ücret, re
sim ve hak gibi tabirlerin muhtelif metinlerde 
yekdiğerinin müradifi imişcesine kullanılagel-
miş, halbuki müzakeremize mevzu olan ardi
ye, gümrük idarelerine ait ambarlarda kalan 
eşyanın muhafazası ve binaenaleyh idarece vaki 
bir hizmetin mukabili olarak alman ücretten iba
ret bulunmuş olmasına ve ardiyenin taraflar
dan birince tesbit edilmiş bir tarifeye istinat 
eylemesi keyfiyetinin de ücret tesbitinde taraf
ların mutabakatı kaidesini ihlâl ve bahse mevzu 
ardiye ücretinin hukukî mahiyetini tebdil ede-
miyeceğine binaen encümenimizce de Gümrük 

ve inhisarlar encümeninin görüşüne iştirak edi
lerek salifülbeyan 39 ncu maddenin tefsirine lü
zum görülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
ricasile Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 

Umumî Heyette de ar-
zedeceğim esbaptan do

layı bu karara muhalifim 
A. Bayındır 

Kâtip 
Kastamonu Bursa 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 

İzmir 
H. Dicle Dr. 0. Kahraman K. Bursun 

Kırklareli Kırşehir 
Hamdı Kuleli M. Seyfeli 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Malatya 
M. Nedim Babcı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 3/277 
Mazbata No. 71 

4 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 906 sayılı kanunla değiş
tirilen 39 ncu maddesindeki (Ardiye ücreti) 
tabirinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 
6/2812 sayılı tezkeresi Gümrük ve inhisarlar ve 
Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte Encü
menimize tevdi buyurulmakla Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti namına Hukuk müşaviri ve Ma
liye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol u-
mum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

906 sayılı kanunun 39 ncu maddesinde (Güm
rüğe tarihi ithalinden itibaren bir hafta zarfın
da kaldırılmayan ithalât eşyasından muayyen 
bir nisbette ardiye ücreti alınacağı) zikredil
mektedir. Halbuki 1940 malî yılı Muvazenei u-
mumiye kanununa bağlı varidat cetvelinde bu 
ücret Ardiye resmi olarak gösterilmiş bulundu
ğundan bu halin tatbikatta müruru zaman nok
tasından tereddütleri ve ihtilâfları mucip olduğu 
ve bunun bir tefsir ile halli mümkün görüldüğü ci

hetle işbu tefsir talebinde bulunulduğu gerek mu
cip sebeplerin, gerek Encümenler mazbatalarının 
tetkikinden ve alman izahlardan anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere sonunda; Encümenler 
mazbatalarında da beyan edildiği veçhile bütçe
nin varidat cetvelinde bu ücretin resim olarak 
gösterilmiş olması bu hizmetin mahiyeti itibarile 
ve esas kanundaki sarahat karşısında ücret vas
fını izale edemiyeceği şüphesizdir. Bununla be
raber varidatın müstenidatı olan kanunları gös
teren bütçeye bağlı C işaretli cetvelin gümrük 
kanunları kısmındaki 906 sayılı kanunda bütçe

de ardiye resmi diye yazılı maddenin müstenidi ol
duğundan bu kanundaki ardiye ücreti tabirinin sa
rahati karşısında resim kelimesinin burada üc
ret müteradifi olarak kullanılmış olduğu 1941 

bütçesinde ise bu tabirin kanuna uygun şekilde 
yazılacağı tabiî bulunmuş, Encümenimizce de 
keyfiyetin tefsirine mahal olmadığı kanaatine 
varılmıştır. 
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M. M. 
Muğla 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Eeis E. V, 
Çorum Kastamonu 
1. Eker T. Coşkmı 

Bolu Bolu 
C. S. Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Elâzig 
A. Nevzat Ayaş M. F. Altay 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 

İsparta İsparta İsparta 
Mükerrem Karaağaç Kemal Turan R. Ünlü 

Kayseri Kütahya Malatya 
S. Serim A, Tiridoğlu M. Öker 

Ordu 
H. Yalman 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Day 

Tunceli 
M. Yenel 

Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 
S. îçöz 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
(I. ve İn. En. 

Eaas No. 3/277 
Karar No. 12 

25 - VI -1941 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 906 numaralı kanunla 
tadil edilen 39 ncu maddesinde yazılı (Ardiye 
ücreti) tabirinin tefsiri hakkındaki Başvekâ
letin 6/2812 numaralı tezkeresine bağlı Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletinin yazısile Maliye ve 
Bütçe encümenlerinin mazbataları tekrar Encü
menimize tevdi buyurulmuş olmakla ikinci de
fa tetkik ve müzakere edildi. 

906 numaralı kanunun 39 ncu maddesinde 
(Gümrüğe tarihi ithalinden itibaren bir hafta 
zarfında kaldırılmayan ithalât eşyasından mu
ayyen bir nisbette ardiye ücreti alınacağı) zik
redilmektedir. Kanunda bu sarahat mevcut ol
duğu halde 1940 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı varidat bütçesinin 5 nci fas
lında bu ücretin (Ardiye resmi) olarak gösteril
miş bulunması dolayısile tatbikatta müruru za
man bakımından tereddüt ve ihtilâflar vücude 
geleceğinden bu ihtilâfların bertaraf edilebilme
si için 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesinin tef
siri talep olunmaktadır. 

Gümrük antrepolarında kalan eşyadan mik

tarlarına ve kalış müddetlerine göre alınmakta 
olan paranın ücret olduğu zikri geçen maddenin 
sarahatinden anlaşılmakta olduğuna göre vari
dat cetvelinde bu ücretin resim olarak gösteril
miş olması ücret vasfını ve Devletçe yapılmış 
bir hizmet mukabili alınmaktan mütevellit hu
kukî mahiyeti değiştiremiyeceği cihetle 39 ncu 
maddenin tefsirine icap ve mahal görülmediği 
ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
işbu mazbatamız Yüksek Reisliğe takdim edildi. 
G. ve İn. En. Rs. M. M. Kâ. 

Mardin Erzurum Ordu 
İzzet Erdal 
(Jorum Çorum 

Ş. Baran S. Köstekçioğlıı 
1 )iyar bakır Konya 
C. Çubukçu M. Ulusan 

Samsun Seyhan 
S. N. Selmen Şemsa İscen 

Yozgad 
E. Tekel 

(il. S. Düzgörcn 
Çanakkale 
..1. Kanuni 
Denizli 

F. A. Akça 
Konya 

/. Erdal 
Trabzon 

D. Eyüboğlu 

»»-<< 
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S. Sayısı: 237 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı (I) numaralı cetvelin Maarif ve
kâleti kütüphaneler kadrosunda unvan değişikliği yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümenleri 

mazbataları (1/623) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - V -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1897 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir numa
ralı cetvelin Maarif vekilliği kütüphaneler kadrosunda unvan değişikliği yapılması hakkında Ma
arif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun layihası esbabı mucibe sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teklifi icap ettiren sebepler 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 30 - VI -1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanuna bağlı bir numaralı cetvelin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmına dahil kütüphaneler kad
rosunda 7-11 dereceler arasındaki 30-60 liralık maaşların yalnız müdürlüğe tahsis edilmiş bulunması 
bu derecelere yüksek tahsil gören ve kütüphaneciliği meslek edinmek isteyen gençlerin teadül kanu
nuna göre hakları olan maaşlarla memur tayinlerine imkân bırakmamaktadır. Bu hal kütüpanelerimi-
zin Edebiyat, Lisan, ve Tarih sahasında yüksek tahsil görmüş elemanlardan mahrum kalmasına 
sebep olmaktadır. 

Kütüphanelerimizin ilmî esaslara göre tasnif ve tertiplerinin yapılabilmesi, faaliyetlerine müsbet 
bir istikamet verilebilmesi ve mevcudiyetlerinden lâyikile istifade olunabilmesi için bu mahzurun 
izalesi" zarurî görüldüğünden sözü geçen derecelerden 9-11 nci derecler hizasındaki «Müdür» unva
nının «Müdür ve Müdür muavini» şeklinde değiştirilmesi için 3656 sayılı kanunda bir tadil yapılma
sı arz ve teklif olunmuştur. 
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Bütçe encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 132 

Esas No. 1/623 

Yüksek 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
bir numaralı cetvelin Maarif vekilliği kü
tüphaneler kısmında unvan değişikliği ya
pılması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 8 -V-1941 tarih ve 6/1897 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize havale buyurulmakla Maarif 
vekâleti namına Kütüphaneler müdürü ve Mali
ye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu: 

Maarif vekâletinin kütüphaneler teşkilâtın
da müdürler ve memurlar olmak üzere iki kı
sım hizmet mevcuttur. Memurların maaşları 
10 liradan 25 liraya, müdürlerin maaşları ise 
30 dan 60 liraya kadardır. Yüksek tahsil yapmış > 
gençlerin Teadül kanunu esaslarına göre 30, 35 
hatta 40 lira ile memuriyete tayinleri imkânı 
mevcut bulunmakta ise de adı geçen teşkilâtta' 
bu dereceler dahi müdürlere tahsis edildiğin
den ve kütüphaneciliği meslek ittihaz etmek is
teyen yüksek tahsilini henüz bitirmiş bir genci 
meslekin inceliklerini öğrenmeden derhal bir 
kütüphane müdürlüğüne getirmek doğru olma
yacağı gibi Teadül kanununun kendilerine bah
şettiği haktan vaz geçerek daha dun bir derece 
ile hizmet kabul etmeleri de varit olamayacağm-

i mazbatası 

17 - VI - 1941 

Reisliğe 

dan bu gibi gençlerden kütüphanecilik sahasın
da istifade olunamamak vaziyeti hâsıl olmakta
dır. Bu mahzuru bertaraf etmek üzere yüksek 
tahsil görmüş gençlerin girebilecekleri 9, 10, 11 
nci dereceler hizasındaki müdür unvanının mü
dür ve müdür muavini şeklinde değiştirilmesini 
tazammun eden lâyiha esas itibarile encümeni-
mizce kabul edilmiş ve yalnız başlık ve madde
lerde vuzuh temini ınaksadile, hükme müessir 
olmayan ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Havalesi veçhile Maarif encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

Mezundur 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kayseri 

8. II. Ürgüblü 
Mardin 

R. Erten 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Bursa 
Fazlı Güleç 
İsparta 

K. Turan 
Konya 
R. Türel 
Ordu 
H. Yalman 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabcı 

Bolu 
Dr. Z. IJlgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Trabzon 
Sırrı Day 

Yozgad 
S. İçöz 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. II. 
Maarif encümeni 

Esas No. 1/623 
Karar No. 9 

25 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne ait 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
cetvelin Maarif vekilliği kısmında vazife unvanı 
değişikliği yapılması hakkında Maarif vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 8 - V - 1941 tarih 
ve 6/1897 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise tak
dim edilen kanun lâyihası Encümenimize tevdi 
edilmekle Maarif vekâleti Kütüphaneler müdürü 
hazır olduğu halde Bütçe encümeninin yaptığı 
değişiklikle ve mucip sebepler lâyihalarile birlik
te tetkik ve müzakere edildi. 

Bu kanun lâyihası kütüphaneciliğin bütün 
medeniyet merkezlerinde olduğu gibi devamlı ve 
kararlı bir ihtisas şubesi teşkil etmesine doğru 
atılmış bir adım olmak bakımından Encümeni-
mizce memnuniyetle karşılanmıştır. 

Maarif vekilliği kütüphaneler teşkilâtında 
maaşları 30 dan 60 liraya kadar olmak üzere 
müdürler ve 10 liradan 25 liraya kadar maaşlı 
memurlar vardır. Yüksek tahsil görmüş gençle
rin Teadül kanununa göre 30 35, hatta 40 liraya 
kadar memuriyete tayinleri imkânı mevcut ise de 
kütüphanelerin şimdiki teşkilâta göre bu derece
de maaş alabilmek için doğrudan doğruya mü
dürlüğe tayin edilmeleri icabetmektedir. Ha l 
buki, kütüpaneciliği meslek edinmek isteyen yük
sek tahsilini yeni tamamlamış bir genci meslekin 

hususiyetlerini elde etmeden derhal bir kütüpha
nenin müdürlüğüne getirmekte doğru değildir. 
Yüksek tahsil görmüş gençlerin teadül kanunu
nun kendilerine verdiği haktan vazgeçerek daha 
aşağı bir maaş derecesile çalışmaları da varit ola
maz. Şu halde bu seviyedeki gençlerden kütüp
hanecilik sahasında istifade edebilmek üzere 
yüksek tahsil görenlerin girebilecekleri 9, 10, 11 
nci dereceler hizasındaki müdür unvanının mü
dür ve müdür muavini şeklinde değiştirilmesi 
hakkındaki teklif muvafık görülmüş ve Bütçe 
encümeninin gerek başlıkta, gerek vuzuhu te
min için metinde yaptığı değişiklikler de ihtiyaca 
uygun bulunarak lâyiha reylerin ittifakile kabu 
edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maarif E. Reisi M. M. Kâtip 

Manisa İstanbul izmir 
B. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa 
Ankara Çanakkale Çanakkale 

B. Baykan Avni Yukanuç Reşad N. Güntekin 
Giresun Hakkâri İçel 
T. Onay İzzet V. Aykyurd E. tnankur 
îzmir Ordu Tokad 

Nazmı İlker Ali Canib Yöntem E. A. Aytuna 
Urfa 

Refet Ülgen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 30 - VI -1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanuna bağlı bir numaralı cetvelin Maarif vekil
liği kütüphaneler kadrosunda unvan değişikliği 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 - VI -1939 tarih
li ve 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cet
velin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki 
kütüphaneler kadrosunda 9 - 11 nci dereceler 
hizasındaki «Müdür» unvanı «Müdür ve mü
dür muavini» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yerine 
getirmeye icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 - IV -1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

. Bş. V. Ad. V. 
Dr. U. Saydam II. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
C, K. încedayı 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair kanuna bağlı bir numaralı cetvelin Ma

arif vekilliği kısmında bazı değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 - VI -1939 tarih 
ve 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetvelin 
Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki kü
tüphaneler kadrosunda 9, 10 ve 11 nci dereceler 
hizasındaki «Müdür» unvanı «Müdür ve müdür 
muavini» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu. 

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

> > 9 « 
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