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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı 

haricindeki demiryolu kısımlarının isletilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının tetkiki için muvakkat bir en
cümen teşkili karargir olduktan sonra, 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun lâ
yihası ikinci defa olarak reye vaz ve kabul olundu. 

Manisa mebusu Refik İncenin, asker ailelerine 
yardım hakkındaki sualine Dahiliye vekili Fayık 
Öztrak tarafından cevap verildi. 

Türkiyenin Budapeşte panayırına iştiraki masrafla
rını karşılamak üzere Macaristana gönderilecek para
nın Türk - Macar kliringinden tesviyesi hakkındaki 
Anlaşmanın tasdikma, 

Lâyihalar 
1 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir 

ksım subaylara ve seferde bütün subaylarla askerî 
memurlara elbise, kaput vve çizme verilmesi hakkın
daki 2811 ve 2962 sayılı kanunların değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/661) (Millî müdafaa encüme
nine) 

2 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira 
tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti teminine 
dair olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
(1/662) (Bütçe ve Nafia encümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Çapakçurun Azuzan köyünden Talhaoğlu 

Sadi Kalkanın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/388) (Adliye encümenine) 

4 — Fenerler idaresine verilecek tazminat karşı
lığının temin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlere ait hisse senetleri satın alınması hakkın
daki 3302 sayılı kanunun 2 nci maddesile Bütçe ka
nunlarının bu baptaki maddelerinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/387) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Mil

lî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis He
saplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/40) (Ruz-
nameye) 

6 — Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçün
cü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649) 
(Ruznameye) 

7 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 

Haliç vapurları işletme inhisarına, 
Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemi

lerle memlekette yapılan mümasilleri için getirile
cek eşyanın gümrük resminden istisnasına dair ka
nun hükümlerinin uzatılmasına, 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Bele
diyeler bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline 
dair kanun lâyihaları da kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Bingöl Niğde 

Dr. Mazhar Germen Necmeddin Sahir Cavit Oral 

1667 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe 
ve Nafia encümenleri mazbataları (1/380) (Ruzna
meye) 

8 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değşiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/650) (Ruznameye) 

9 — Fenerler idaresine verilecek tazminat karşı
lığının temin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlere ait hisse senetleri satın alınması hakkın
daki 3302 sayılı kanunun 2 nci maddesile Bütçe ka
nunlarının bu baptaki maddelerinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(3/387) (Ruznameye) 

10 — Hataym ana vatana iltihakından önce orada 
Öğretmenlik yapanlar hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/579) (Ruznameye) 

11 — Kocaeli mebusu İbrahim Tolonun, Askerlik 
kanununun 3920 sayılı kanunla değiştirilen 35 nci mad
desinin (C) fıkrasının tefsirine dair takriri ve Mil
lî müdafaa encümeni mazbatası (4/42) (Ruznameye) 

12 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Maliye encümenleri mazbataları (1/652) (Ruzna
meye) 

13 — Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk top
rağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/659) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BIRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canrtez 

KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Celâl Sahir (Bingöl) 

BEYANAT 

1 — Millî Müdafaa vekili Saffet Arılcanın 
Akdenizde batan Refah vapuru hakkında beya
natı 

REİS — Celse açılmıştır. Söz Millî Müdafaa 
vekili Saffet Arıkanmdır. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Muhterem arkadaşlarım; deniz 
subay, erbaş ve erlerimiz ve tayyare subay ve 
subay namzetlerimizi hamilen 23 haziran 1941 
pazartesi günü saat 17, 30 da Mersinden Mısıra 
müteveccihen hareket eden Refah vapurunun; 
bilâhare anlaşıldığına göre yine, aynı gün saat 
takriben 22,30 da bir infilâk neticesinde batmış 
olduğunu en büyük teessürle Yüksek Meclise ar-
zetmekle müteellim ve dilhûnum. Bu elim 
vakanm cereyanı şöyledir: 

İngilterede inşası hitam bulmakta olan ve bir 
an evvel donanmamıza iltihakı, matlup ve mül-
tezem bulunan gemilerimizi tesellüm etmek 
ve tayyare kursları görmek için hareket edecek 
olan deniz ve hava mensuplarını Mısıra götür
mek lidere tstanbuldaki deniz nakliyat komis
yonu tarafından tahsis edilen Refah vamıru 
16 haziranda îstanbuldan hareket ve 21 haziran 
günü Mersine muvasalat etmiştir. Gemiye bine
cekler de avnı gün Mersine varmışlardır. îsbu 
kafilenin 25 haziranda Mısırda bulunmaları; 
fasılasız ve gün kaybetmeksizin seferlerine de
vam edebilmeleri için lâzım ve zarurî idi ve 
bunun için de Refah vapurunun aym 22 sin
de Mersinden kalkacak surette hareketi tan
zim edilmişti. Halbuki geminin o gün hareket 
etmediğine vekâletçe ancak 23 sabahı ıttıla 
hâsıl oldu ve telefonla Mersinden sebebi so
ruldukta vaki teehhürün geminin su almak ve 
sefer esnasmda vücuduna zaruret görülen bazı 
noksanları ikmal ve temin etmek gibi işlerinden 
ileri geldiği anlaşıldı. 

Halbuki yukarıda da arzettiğim veçhile, ge
minin aym yirmi beşinde Mısıra varması lâzım 
olduğu için hemen hareket etmesi lüzumu Gemi 
kaptanına tebliğ olundu ve gemi 23 haziran saat 
17,30 da Mersin limanından ayrıldı. 

25 haziran sabahı geminin yedi bucuk metre 
tulünde, iki metre yirmi santim arzinde ve bir 
metre on santim derinliğindeki bir can kurta
ran filikasile Karataşa çıkan 28 kişilik ilk ka

zazede kafilesi facianm da ilk haberini verdi
ler. Derhal felâketzedeleri aramak ve kurtarmak 
üzere tayyare uçurmak, Mersin ve İskenderun-
da mevcut bütün motor ve yelkenli vesaiti tah
rik etmek gibi esasen mahallerince başlamış 
olan bütün muavenet tedbirleri Genel kur
may başkanlığı ile birlikte alındı. Kıbrıstan 
dahi mümkün olan tayyare ve motor gibi deniz 
vesaitinin bu arama işine yardım etmeleri İngi
liz makamatmdan rica edildi. 

Arkadaşlar, kemali teessürle arzederim ki, 
facianın vukuu anından itibaren 36 saat gibi mü
him bir zaman geçmiş olduğu ve infilâk tesiri 
ile geminin telsizinin de islemez bir hale gel
diği içindir ki, bu çok güzide ve kahraman ar
kadaşlarımızın imdadına yetişmek müyesser ola
mamıştır. 19 subay, 63 erbaş, 68 er denizden 
ve bir subay, 20 talebe havadan ve 28 kişi de ge
mi mürettebatından mürekkep işbu 200 kişilik 
güzide kafileden, 28 kişi yukarıda arzettiğim 
can kurtaranla ve 4 kişi de yapılan tarama neti
cesinde (ki, bunların 4 ü deniz subayı, 15 deniz 
erbaşı, 5 i deniz eri ve bir hava subayı, dördü 
hava talebesi ve üçü de gemi mürettebatıdır). 

Ceman 32 si kurtulabilmiş, büyük ekseriyet 
maalesef vatan ve vazife uğrunda şehit olmuş
lardır. (Allah rahmet etsin sesleri). 

Arkadaşlar: hepimizi millî mateme garke-
den bu facianm hangi sebeplerden ileri geldiği
ni tahkike başlamış bulunuyoruz. Tahkikat en 
ufak teferruatına kadar derinleştirilecek bu me-
yanda bilhassa geminin nasıl intihap edildiği, 
bu seferi yapmağa müsait olup olmadığı, emni
yet ve tahlisiye bakımından alâkadar makam
larca tedbir alınıp alınmadığı Mersine vardık
tan ve kafilenin hareketi taayyün ettikten sonra 
emniyet tedbirlerinin vazifedarlarca kontrol ve 
takviye edilip edilmediği velhasıl geminin tam 
sefer yapabilir bir halde yola çıkarılıp çıkarıl
madığı tahkik heyetlerimizce incelenmektedir. 
Mesulleri kayıtsız ve şartsız kanun hükmüne 
teslim olunacaktır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, geminin bir serseri mayinle mi 
battığı veya hain ve alçak bir elin attığı torpito 
ile mi ba^nîdiğı keyfiyeti ürerinde de ehemmi
yetle durmakta ve bu muammayı halletmek 
için bize bu doğruyu öğretecek en emin yollar-

31 — 
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dan araştırmalar yapmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, uğradığımız felâket 
çok büyüktür. Bu elim ziyadan dolayı Donanma 
ve Hava kuvvetlerimize en derin teessür ve ta-
ziyetlerimi orsederken sizin hissiyatınıza da ter
cüman olduğumu zannediyorum. Şehitlerin ai
lelerine Hükümetçe mümkün olan yardımın ya
pılmasa üzerindeyiz. 

Maddiyatla telâfi edilemiyecek felâkete uğ
rayan bu vatandaşların derin elem ve teessürle
rini candan paylaşır aziz şehitlerimizin mukad
des hatıraları Önünde hürmet ve tazimle eği
lirim. 

HlLMİ URAN (Seyhan) — Aziz arkadaşla
rım; Refah vapuru hâdisesini, Millî Müdafaa 
vekilimizin ağzından dinlemiş ve teessürlerimizi 
tazelemiş bulunuyoruz. Teessürlerimizi tazele
miş bulunuyoruz, diyorum çünkü bu hazin hâ
dise, günlerden beri zaten hepimizin yürekleri 
üzerine çökmüş bir ıstırap yuvası halindedir. 
Daha ilk şuyuunu müteakip, gerek Meclis muhi
tinde, gerek memleket içinde, bu vakanın 
doğurduğu çok haklı teessürler ve derin ıstırap
lar kuvvetinden hiç bir şey kaybetmiş olma
yarak, elan yaşamaktadır. 

Arkadaşlar, dünyanın gerçi iki seneye ya
kın bir zamandan beri yer, yer yanan ateşler 
içerisinde bulunduğunu ve bir çok memleket
lerde adeta kan gövdeyi gotürüdüğünü bili
yoruz. Ve bugünden yarma, herhangi bir mil
let için mukadder olan akibeti kestirmenin 
kabil olmadığı bir devirde yaşamakta olduğu
muzu da bilmiyor değiliz. Bu itibarla aziz 
vatanımızın müdafaası uğrunda, eğer mukad-
derse, eğer icabediyor sa, Türk milletinin dahi 
bu ve bu gibi hâdiselerle ağır kan vergisi ver
mek mecburiyetinde kalabileceğini düşünmiyor 
değiliz. Fakat arkadaşlar, bu gün Refah va
puru hâdisesi diye yadeder olduğumuz bu va
kadan bizim duyduğumuz teessürle bütün 
bunları birbirine karıştırmamalıdır, bu çok yan
lış bil" şey olur. Bizim bu günkü teessürümüz, 
bizim bu günkü elemimiz; ileride yine vatan 
müdafaaSÎ içinde cok kiymetli yer alacak olan 
yüz bu kadar Türk çocuğunun yersiz ve lü
zumsuz şekilde bir teseyyübün, bir taksirin, 
bir lâkavdinin kurbanı olup olmadığı endişesin
den dolmaktadır. Bizim bu endişemize görü
yoruz, Hükümet bu gün tatminkâr cevap ve
recek bir mevkide değildir. Fakat vine görüyo
ruz ki, Hükümet de aynı ha.rr^jvetle parmağını 
meselenin üzerine koymuş ve hâdisenin tabki-
kme başlamıştır. Biz de bu tahkikatı istivoruz 
ve onun süratle, şiddetle ve hâdisede en küçük 
taksiri olanları dahi meydana atacak şekilde 
isabetle yapılmasını istiyoruz, (Bravo sesleri) 
BMm huzurumuzu yakan bu faciadan duyabile
ceğimiz teselli ancak bu oUb'lir. Bunu arka
daşlar, Hükümetten hep rica edelim. (Bravo 

sesleri ve alkı^ar) . 
NAKIY.Ö 33IGÜN (Erzurum) — Arkadaşlar, 

Sayın Mikî Müdafaa vekilimizin ve Hilmi Uran 
arkadaşımızı.! ır.ufassalan ara ve isah ettikleri 
bu müessif hadiseden doğj.ıı derin TT;11Î iztirap 
ancak adile1, cihazımızın vakanın her nokta-
y.ııı aydınlattı uk millet huzurun t getirdiği gün 
belki biraa tahaffüf edebilecektir. 

Bu sebep13 hâdiseyi lâyık olduğu ehemmi
yetle ele alan Cumhuriyet Hükümetinin, bü
tün milleteı ve bilhassa alâkada1* FRhit ailele
rimin başlr.a tesellisini teîvil ec'eeek olan bu 
tahkikatın bir an evvel başlamadı v? Millî Mü
dafaa vekili tarafından vair. buyurulan yar
dımların müötacelen yapılmasını C ruhum namı
na temenni de reken bu kahraman şehitlerin 
huzurunda ve .sizin Yüksek H'iaunmüzda kemali 
hürmetle eğilecek ailelerini ve bütün milleti bu 
derin unı.ılj^az acıdan dolayı taziye ederim. 
(iştirak e lo^z sesleri). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar, bu feci hâdiseye muttali olduğumuz da
kikadan itibaren gerek vicdanı millide kendisi
ni gösteren her türlü teessür, gerek şimdi si
zinle beraber dinlediğimiz, alkışladığımız vekil 
ve hatiplerin beyanatı milletimizin bir hasisai 
fevkalâdesini bir kere daha tebarüz ettirmiş olu
yor. Biz bu vesile ile bir kere daha hem tees
sür duyarak, hem yüreğimiz yanarak, hem de 
göğsümüz kabararak anlıyoruz ki, bu millet 
kahramanlığında ne kadar büyükse, şefkatin
de de, kerim gönüllü olmasında da, kendi gü
zide çocuklarının hayatını her dakikasına kadar 
bütün canile takip etmekte de ayni derecede 
hassastır. Hiç şüphe yoktur ki bu hassasiyetin 
asarı, gerek vaki olacak tahkikatla adlî safha
da, g'erek vaki olacak muavenetlerle malî ve sair 
zemininde en kibar ve bu millete en lâyık tecel
lilerini gösterecektir. 

Aziz arkadaşlarım, memleketin bu vesile ile 
şahidi olduğumuz bu iki necip hasisasmın ya
nında, müsaade buyurursanız ben bir asil vasfı
nı daha arzedeceğim : Adaletperver hasisası. 
Arkadaşlar, bizim hassasiyetimiz en küçük bir 
nisbette de olsa vatanımıza ait bir safhada, mil
letimize ait bir davada, su gibi, yaprak gibi 
titreyebilir. Lâkin hakperverliği yerine getir
mek hususundaki metanetimiz zelzele ile dahi 
sarsılmaz bir metanetle daima yerinde duracak
tır. Binaenaieyh şu noktayı tebarüz ettirmeğe 
lüzum görüyorum ki; suçlu olanların hepsi ha
kikaten korksun. Fakat suçu olmayanlar hiç bir 
endişe duymasın. Günkü gerek Heyeti muhte-
remeniz, gerek Heyeti muhteremenizin itima
dına mazhar olan Hükümetin elindeki kılıç ada
let kılıcıdır. Bu adalet kılıcı hiç bir zaman ma
sumun boynunu kesmez. Bunu arzetmek için 
huzurunuza çıktım. 

REİS — Verilmiş bir takrir var, okutuyo
rum: 

— 32 — 
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Yüksek Reisliğe 

Şehitlerin hatıralarına hürmet için 5 dakika 
ayakta sükût edilmesini teklif ederim. 

Ankara 
Aka Gündüz 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Tezkereyi okutuyorum: 
Umumî Heyete 

Aşağıda isimleri yazılı Saym üyelerin izinle
ri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibine sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Antalya mebusu Tayfur Sökmen, 10 gün, 
mazeretine binaen. 

Aydm mebusu Nazmi Topcoğlu, 1 ay, ma
zeretine binaen. 

Burdur mebusu Mehmet Sanlı, 15 gün, maze
retine binaen. 

Bursa mebusu Dr. Refik Güran, 20 gün, ma
zeretine binaen. 

Denizli mebusu Emin Aslan Tokad, 1 ay, ma
zeretine binaen. 

Diyarbakır mebusu Dr. İbrahim Tali Öngö
ren, 1 ay, hastalığına binaen. 

Erzurum mebusu Dr. Fikri Tuzer, 2 ay, has
talığına binaen. 

İsparta mebusu Hüsnü Özdamar, 2 ay, has
talısına binaen. 

İstanbul mebusu Ahmet Hamdi Denizmen, 
1 ay, hastalığına binaen. 

İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyüz, 1 ay, has
talığına binaen. 

İzmir mebusu Halil Menteşe, 1 ay, hastalığı
na binaen. 

Kastamonu mebusu Nuri Tamaç, 1 ay, has
talısına binaen. 

Manisa mebusu Dr. Saim Uzel, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Maraş mebusu Dr. Kemali Bayizit, 1,5 ay, 
mazeretine binaen. 

Maraş mebusu Ziya Kayran, 1 ay mazereti
ne binaen. 

Ordu mebusu İsmail Çamaş, 1,5 ay, hastalığı
na binaen. 

Seyhan mebusu Salâhattin Çam, 1 ay, hasta
lığına binaen. 

Sinop mebusu Cemal Aliş, 20 gün, hastalığı
na binaen. 

Trabzon mebusu Hamdi Ülkümen, 20 gün 
mazeretine binaen. 

REİS — Reye arzetmek üzere isimleri bi
rer, birer okutuyorum. 

Antalya Tayfur Sökmen, 10 gün, mazeretine 

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

(5 dakika ayakta hürmetle sükût edildi.) 
REİS — Ruznameye geçiyoruz. 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Aydın Nazmi Topcoğlu, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Burdur Mehmet Sanlı, 15 gün mazeretine bi

naen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bursa Dr. Refik Güran, 20 gün, mazeretine 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Denizli Emin Aslan Takad ,1 ay, mazeretine 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır Dr. İbrahim Tali Öngören, 1 ay, 

hastalısına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Erzurum Dr. Fikri Tuzer, 2 ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İsparta Hüsnü Özdamar, 2 ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul Ahmet Hamdi Denizmen, 1 ay, has

talısına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul Ali Kâmi Akyüz, 1 ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
I ^ i r Halil Menteşe, 1 av. hastalıma binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kastamonu Nuri Tamaç, 1 ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabnl edilmiştir. 
Manisa Dr. Saim Uzel, 2 ay, hastalığına bi

naen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maraş Dr. Kemali Bayizit, 1,5 ay, mazeretine 

binaen. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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EEÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maraş Ziya Kayran, 1 ay, mazeretine binaen. 
BEİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ordu İsmail Çamaş, 1,5 ay, hastalığına binaen. 
EEÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Seyhan Salâhattin Çam, 1 ay, hastalığına bi

naen. 

EEÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler.,, 
Kabul edilmiştir. 

Sinop Cemal AIiş, 20 gün, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar.., Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Trabzon Hamdi Ülkümen, 20 gün mazeretine 

binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
numaralı cetvelin Maarif vekâleti kütüphaneler 
kadrosunda unvan değişikliği yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif Encümenle
ri mazbataları (1/623) [1] 

EEÎS — Bu lâyihanın birinci müzakeresin
den sonra ancak üç, dört gün geçmiştir. Daha 
miadı gelmemiştir. Fakat bir maddelik bir ka
nundur. Tensip buyurursanız bu gün müzake
re edelim. (Hay hay senleri). 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurları aylklarnm tevhit ve teadü
lüne dair olan kanuna bağlı bir numaralı cet
velin Maarif vekilliği kısmında bazı değişik

lik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarnm 

tevhit ve teadülüne dair olan 30 - VI - 1939 ta
rih ve 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cet
velin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmada
ki kütüphaneler kadrosunda 9, 10 ve 11 nci de
receler hizasındaki « Müdür » unvanı « Müdür 
ve müdür muavini » şeklinde değiştirilmiştir. 

EEÎS — Tadilname yoktur. Madedyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

EEÎS — Madedyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Askerî tayinat ve yem kanununun birin
ci maddesine müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Maliye Bütçe ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/625) [2] 

|1] Birinci müzakeresi 71 nci inikat zaptın-
dadır. 

[2] 240 saydı basmayazı zaptın sonundadvr. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ KÎAZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) —- Bu kanun lâyiha
sının müstaceleıı müzakeresini rica ediyorum. 

EEÎS — Encümen bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresini istiyor. Reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş

tir. 

Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel 1495 sayılı kanunda değişiklik ya

pılması hakkında kanun 
MADDE 1 — 1 - VI - 1929 tarih ve 1495 sa

yılı kanunun birinci maddesinde zikredilen 
(100 gram kuru sebze), (300 gram yaş veya 
İÖÖ gram kuru sebze) olarak değiştirilmiştir : 

EEÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 —• Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Millî müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

3 - - Devlet memurları aıılıklarının tevhit, ve 
teadülü lıa'.lrindati 3656 sayılı kamına ek 3888 sa
yılı kanunun ikinci maddesine bağlı (3) numaralı 
cetvelin değişi irilmesine ve 3907 saydı kanunun 
birinci maddesinin lâğviue dair İavnıın lâyihası ve 
Bülce ve Dalıiliijc encümenleri mazbataları 
a/651) m 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir-

1] 211 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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dağ) — Efendim; bu lâyihanın kanımiyet ikti
sap etmesine talik edilmiş bazı tertiplerimiz 
vardır. Yüksek Heyetten müstacelen müzakere
sini teklif ve rica ederim. (Kabul, kabul ses
leri). 

EEÎS — Efendim; lâyihanın müstacelen 
müzakeresini Vekil Bey teklif etmektedir. Bu 
teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Or. Gl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Sayın arkadaşlar; bu kanun kaymakamlık de
recelerinde terfi sıkıntısını bertaraf etmek 
için yeni bir derecenin açılmasını ihtiva etmek
tedir. Böyle bir tedbir esbabı mucibesinden de 
anlaşıldığına göre daha evvelce de yapılmıştır. 
Şimdi tekrar bir derece ilâve olunmaktadır. Bu 
hususta Dahiliye vekâleti haklıdır. Kendi en 
mühim sınıfı olan kaymakamları terfih etmeği 
düşünmesi şayanı teşekkürdür. Ancak bu ted
bir muvakkat bir mahiyeti teşkil eder. Bu ka
nun tatbik olunup meriyete girdikten 3 - 4 se
ne sonra tekrar ayni yığmlık kaymakamlık de
recesinde vukua gelecek ve terfi ettirilemiye-
cektir. Buna sebep te bu cetvellerden anlaşıldı
ğı veçhile bu teşkilâtta mahrut esasının mevcut 
olmamasından ileri geliyor. 

Memurların muntazam hizmet görmesinin, 
derecesine göre muntazam fasılalarla terfi et
mesinin ancak muntazam bir mahrut esasını ih
tiva etmesile kabildir. Burada teşkilâtın me
murlar adedile sınıflar arasındaki rakamları tet
kik edecek olursak bir mahrut değil bir hele
zon şekli meydana çıkar. 

Birinci sınıf vali 9, ikinci sınıf vali 10, 
üçüncü sınıf 25, dördüncü sınıf 18 dir. Daha 
aşağıda, birinci sınıf mektupçu 3, ikinci sınıf 
15, üçüncü sınıf 18, dördüncü sınıf 27 ve daha 
aşağıda tahrirat kâtibi 3 tane, diğer bir sınıf 
tahrirat kâtibi de 143 tanesi bir sınıf. Bu şe
kilde heyeti umumiyesi bir helezon gösteriyor. 
Bu helezonu mahruta inkilâp ettirmeden bu teş
kilâtın ve memurlarının daima muntazaman 
terfileri ve bu meslek içinde intizamın yürütül
mesi kabil olmaz. Mahrut tesis emek tabiî ko
lay bir şey değildir. Ordu da hemen ayni vazi
yette idi. Mahrutun kaidesini, temelini teşkil 
eden teğmenler az bir miktarda idi. Onun üstün
deki yüzbaşılar daha fazla, yüzbaşının üstünde 
binbaşı, yarbay, albay şişmiş bir halde. Gene
rallerin vaziyetleri de öyle. Bu şekilden dolayı or
du muztarip bir halde bulunuyordu. En nihayet 
onu tanzim ederek muntazam mahruta irca et
mek zarureti hâsıl oldu ve bunun üzerinde çalı
şıldı. Bu mahruta senelerce uğraşıldı. Bu iş 
kolay bir iş değildi. Müşkülâtın en büyüğü 
tasfiye yapmak meselesinde idi. Çünkü yuka
rıdaki sınıfları tasfiye etmeden aşağıdakileri yu

karı çıkarmak ve mahrut tanzim etmek imkânı 
olmadı. Halbuki İstiklâl harbinden yeni çıkmış, 
büyük harpteki muharebelerde de hizmet ede
rek, binbaşılık, yarbaylık, albaylık rüt
belerini ihraz etmiş bir çok arkadaş
lar henüz yaşı haddine gelmediği hal
de ordudan çıkarılmak vaziyetine düşmüş
lerdir. O zaman tekaüt kanunu da pek a* tatmin 
ediyordu. Bu sebepten dolayı bir an evvel teka
üt kanununu tanzim etmek ve teknüdo irca olu
nacak zevat ve memurlar terfih edildik1: sn sonra 
bu tasfiyeyi yapmak başlıca mıLûm bir tedbir 
oldu. Ordu tabiî bu teşkilâttan istifade etti. 
Fakat muharebelerde çok hizmet etmiş, yaş had
dine gelmediği halde bir çok subaylar tasfiyeye 
tâbi tutulmuştur. Çünkü bu teşkilâtın istikbali 
için mahrutu bir an evvel tesis etmek behemehal 
lâzımdı. Hamdolsun teşekkül etmiştir ve o ni
zam yürümektedir. Halbuki bu tekaüt kanu
nundan yalnız ordu değil, bütün Devlet teşki
lâtı ayni suretle istifade etmiştir. Binaenaleyh 
bu mahrutu teşkil etmek hususunda ordunun 
haricinde de imkân görülmektedir. Herhalde 
idare teşkilâtında, dahiliye teşkilâtında nahiye 
müdürleri bunun kaidesini, en alt kısmını teşkil 
edecektir ve bu temel sağlam olacaktır. Bunun 
üzerinde sınıflarına göre kaymakamlar ve dai
relerini daha küçülterek valiler gelecek ve mun
tazam bir mahrut meydana çıkacaktır. Binaen-
alyeh bu tasfiye yapılmadığı takdirde bu mah
rut ta meydana gelmez. Böyle bir teşkilât ta 
muntazam yürümiyeceği için muvakkat teşki
lâtla idare etmek ve idare memurları kendi 
âtilerini, muayyen zamanda istikballerini bil
memek vaziyetinde kalırlar. Herhalde muhte
rem Dahliye vekili gerek bütçe müzakerelerin
de gerekse ba«ka vesilelerle bunun üzerinde 
bazı tedbirler alınacağını tepşir etmişlerdi. Fa
ka-. o .sözleri meyanmda benim anladığım na
hiye teşkilâtının böyle 3 senede kaymakam ol
mak suretile terfileri yapılacağı vaziyetin-
dedir. Eğer gene 3 senede nahiye müdürlüğün
den kaymakamlığa geçilecek olursa bu gene 
meseleyi esasından halletmez. Herhalde bunun 
daha sağlam olması için nahiye teşkilâtının şim
diki derecesini arttırarak hiç olmazsa beş sene
de kaymakam olmak suretile temelini kurmak 
ve, demin de arzettiğim gibi, ordunun yaptığı 
gibi mahrut esasile intizama sokmak icabeder. 
Bu kanun üzerinde bu esası yüksek nazarı dik
katinize arzetmek için söz aldım. Hakikaten ko
lay bir mesele değildir. Bir kaç sene çalışmak 
ve orduda zat işleri dairesinde bu işleri iyi kav
ramış, iyi tatbik etmiş muktedir memurlardan 
istifade etmek kabildir. Yoksa bir derece daha 
ihdas etmek muvakkat bir tedbir almak olur. 
Bu şayanı memnuniyet bir şey değildir. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar, ben zannediyorum ki, bu kanunun is-
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tihdaf ettiği gaye, 80 lira maaşlı bir kayma
kamlık sınıfı teşkilidir. Bunun sebebi de şu
dur : Şimdiye kadar kaymakamların son maaşı 
70 lira idi. Valilerin maaşı 90 liradan başlar. 
Barem kanunu bir kaymakamın vali olmasına 
mâni oluyor. Çünkü 70 liradan birdenbire 90 
liraya çıkılamıyor. Barem kanunu buna mâni 
olduğu için kaymakamlar ilâahirilömür 70 lira
da kalmak vaziyetine düşüyorlar. İşte 80 lira 
maaşlı kaymakamlık bu vaziyeti kaldırmak için 
ihdas edilmiştir. Yoksa ne valilerin maaşı ar
tıyor, ne de tahrirat kâtiplerinin. Ne helezon 
var ne de ehram (Gülüşmeler, Alkışlar). 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Muhterem arkadaşım Gl. İzzettin Çalışla
rın dahiliye memurları ehramı hakkındaki 
mütalealarmı dikkatle dinledim. Filhakika 
bütün Dahiliye teşkilâtına dahil memurlar 
nazarı dikkate alındığı zaman muntazam, 
tatbiki kolay bir mahrut bulunmadığını tes
lim etmek lâzımdır. Ancak bu kanun lâ
yihasını bu maksatla takdim etmiş bulu
nuyoruz. Bu, münhasıran biraz evvel muhterem 
Mazhar Müfid Kansu arkadaşımızın ifade etik-
leri gibi, bir tarafta,n valilikle kaymakamlık 
arasında bir rabıta tesis etmek, bir taraftan da 
kaymakamlar arasında çok uzun süren ve ka
biliyetlerin azalmasına sebep olan uzun müddet 
beklemelerine mâni olmaktır. Nahiye müdür
lükleri hakkında beyanatta bulundular, İstifa
de ettim. Bütçe müzakeratmda da arzettiğim 
gibi, nahiye müdürlükleri meselesi ayrı bir mev
zu olarak tetkik edilmektedir. Meclisin bu yük
sek teşvikini gördükçe, inşaallah yakin bir za
manda, ona dair bir lâyiha ile huzurunuza gele
ceğiz. (Müzakere kâfi, reye sesleri). 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanuna ek 3888 saylı 
kanunun ikinci maddesine bağlı üç numaralı 

cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 28-VI-1940 tarih ve 3888 sa

yılı kanunun ikinci maddesine ilişik (3) sayılı 
cetvelin Dahiliye vekâletine ait (Vilâyet me
murları) kısmı kaldrılmış ve bu kanuna bağlı 
cetvel 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun (1) sayılı 
cetvelinin mezkûr vekâlete ait (Vilâyet memur
ları) kısmı yerine konulmuştur. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 7 - VIII - 1940 tarih ve 3907 
sayılı kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

4 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve mü
teselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksittendi-
rümesine dair kanun lâyihası ve Ziraat, Bütçe 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/428) [ l j 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ-
z ı ğ ) — Efendim; bu, alacakların taksite raptına 
dair bir lâyihadır. Gerek banka ve gerekse mü
kellefler için suhuleti müstelzim olduğundan, 
müsaade buyurursanız, müstacelen müzakeresi 
yapılsın (Kabul, kabul esesleri). 

REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler . . . Et
meyenler. . . Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Aziz ar

kadaşlarım ; bu lâyihai kanuniyeyi huzurunuza 
getiren Hükümetimize bilhassa teşekkürü borç 
bilirim. Daima Hatayı ve Hatay halkını, büyük 
bir şefkat, büyük bir muhabbet ile kayırdığından 
dolayı ve Heyeti Celileniz de daima Hükümeti
mize müzahir, hatta müşevvik olduğunuzdan do
layı da Heyeti Celilenize bilhassa teşekkürü bir 
vecibe bilirim. 

Arkadaşlarım; hakikaten bu lâyihanın der
piş etmiş olduğu esasat çok yerinde ve lüzumlu
dur. Hükümetimiz bu teklifinde adaleti o dere
ceye vardırmıştır ki altının bu günkü yüksek 
fiatma bakmıyarak, beş lira üzerinden kabul et
miş bulunması da Hataylı kardeşlerimizi ne de
receye kadar kayırmış olduğunu ispat eder. 

Binaenaleyh arkadaşlar; hiç şüphe etmiyo
rum, bu kanun lâyihasını ittifakla kabul edece
ğimizden eminim. Bu hususta fazla söz söyle
meğe lüzum görmüyorum ve Heyeti Celilenize 
teşekkür ediyorum. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak-

sitlendirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Hazineye intikal etmiş olan 

[1] 242 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

36 — 



I : 73 4-7-1941 C : 1 
Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde, mezkûr 
bankanm 23 - VII -1939 tarihinde vadeleri gel
miş veya gelmemiş, yeni senetlere bağlanmış 
veya bağlanmamış ipotekli veya müteselsil ke
faletli bütün ziraî alacaklarile Tunus bankası
nın ayni mahiyeti haiz ve ayni şekilde temi
natlı bütün ziraî alacakları hakkında, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat bankasının ipotekli ve 
müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksit-
lendirilmesine dair 14 - VI -1935 tarih ve 2814 
sayılı kanun hükümleri, (4, 12, 13, 14, 15, 16 
ncı maddeler hükümleri hariç olmak üzere) 
tatbik olunur. 

Bu kanunun tatbikatından yukarıda adı ge
çen kanundaki (Banka) dan Hazine anlaşılır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun tatbikatında 
14 - VI -1935 tarih ve 2814 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 1936 se
nesi yerine 1942 senesi mebde ittihaz edilmiş 
ve ikinci maddesinde yazılı yüzde beş faiz, yüz
de üçe indirilmiştir. Bu had, senetde münde-
riç faiz nisbeti yüzde üçten fazla ise tatbik 
olunur. Aksi halde faiz, senetteki nisbet üze
rinden hesaplanır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İskenderun Sancak Hükümeti
nin 31 - XII -1937 tarihli ve 846 sayılı kararna
mesi hükümlerinden istifade ederek borçlarını 
taksitlendirmiş olanlardan dileyenler bu kanun 
hükümlerine göre vaziyetlerini eski haline irca 
etmek suretile tashih ettirerek borçlarını yeni
den taksitlendirebilirler. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bankanm altın kaydmı ihtiva 
eden alacakları beher altm lira beş yüz kuruş 
hesap edilerek tahsil olunur. 

Suriye evrakı naktiyesini ihtiva eden ala
caklar, işbu kanunun neşri tarihindeki kur üze
rinden tahsil olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Borçları 23 temmuz 1939 ta
rihinde mevcut ve bu kanun hükümleri dahi
linde tecile tâbi borçlulardan bu kanunun neş
ri tarihine kadar gayrimenkulleri takibat neti
cesinde bankaca tefevvüz edilmiş olanların bu 
gayrimenkulleri, alâkadarlarının ilânen yapıla
cak tebligat tarihinden itibaren altı ay zarfın
da müracaatları halinde kendilerine veya mi
rasçılardan isteyenlere iade olunarak namları

na tescil ve borçları bu kanun hükümleri dahi
linde tecil olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 2814 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesinde yazık araziye kıymet takdiri, mü
sakkafatta olduğu gibi sureti teşkili adı geçen 
maddede tasrih edilmiş olan komisyon tarafın
dan yapılır. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun tatbikına müteda
ir bilcümle muameleler damga, tapu, noter ve 
saire her nevi harç ve resimden muaftır. 

REİS — Mütalea var mr? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Müteselsil kefaletli ve ipotekli 
borçlardan mevcut olanların hissesine düşen 
borç taksitlendirilir. Bunlardan aciz halinde 
olanların borçları terkin edilir. Tegayyüp 
edenlerle hiyar hakkını aleyhte kullananların 
borçları kefillerinden aranmaz. 

Borçların takibatında 3202 sayılı kanunun 
muvakkat sekizinci maddesi hükümleri tatbik 
olunur ve maddede yazılı beş senelik müddet 
bu kanunun meriyetinden başlar. 

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

MADDE 9 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınca Hazine namına tahsil olunan para
lar umumî bütçeye irat kaydolunur. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikmda Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının ihtiyarı
na mecbur kalacağı masraflar hakkmda Mali
ye vekâleti ile mezkûr banka arasında bir an
laşma yapılır ve bu masraflar bankaca tahsil 
edilip Hazineye tevdii icabeden mebaliğden tes
viye olunur. 

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

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, kış tatilinin son günlerinde Hataya 
kadar seyahat ettim. Orada beni müteessir eden 
bir vaziyeti, icabında müşfik huzurunuzda ar-
zetmeği kendilerine vadettim. Arzedeceğim 
vaziyet şudur: Hatay fransızlarm elinde iken, 
tahtı işgalde iken, gerek devlet ve gerek be
lediye tekâlifinden dolayı ahali borçlanmış ve 
bu borçlarından dolayı tazyik edilmiştir. Bu 
sebeple bunu tesviye edemiyen halk, bir ta
kım muhtekirlere, maksadı millîye aykırı ha
reket eden adamlara müracaat ederek borç pa
ra almışlar. Aldıkları paranın faizini de anaya 
kalbetmek suretile borçlanmışlar. Şimdi mah-
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keme, hatırımda kaldığına göre, madamki mu
kavele vardır, o halde bunlar altm olarak öden
melidir, demiş. Altm bugün 20 - 25 liraya ka
dardır. Şu halde bu kadar parayı ödemek için 
o nisbette nakit para vermek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Binaenaleyh hiç olmazsa Ziraat ban
kasında ve Merkez bankasında altm kuru ne 
ise, borçlarmı o nisbette kâğıt paraya tekabül 
eder şekilde ödemelerine imkân verilsin. Ben
deniz rica ediyorum ve teklif te yapıyorum; bu 
kanunun 4 ncü maddesindeki kayit, fransızlar 
zamanındaki şahsî borçlar içinde tatbik edilsin. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (istan
bul) — Arkadaşlar; Hükümet esasen Süley
man Sırrı arkadaşımızın söylediği mesele üze
rindedir. Mesele, Temyiz mahkemesinin tev
hidi içtihat komisyonundadır. Orada verilecek 
karar üzerine lüzum hâsıl olursa ayrıca bir ka
nunu buraya getirmek için Adliye vekâleti ka
rar vermiştir. Bununla bir alâkası yoktur, onu 
ayrıca mütalea edeceğiz. (Takriri geri al sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Tak
ririm bir kere okunsun, zapta geçsin. 

Yüksek Reisliğe 
Hataym işgal altında bulunduğu zaman

larda Türklerin, fransızlarm icbar ve tazyiki 
üzerine müterakim vergi ve sair resmi borç
larmı, millî gayeye aykırı hizmet eden eşhas 
veya tefecilerden yüksek faizlerle mecburen 
istikraz ettikleri paralarla ödedikleri ve bu 
paralar mukabilinde alman senetlere dahi ev
rakı naktiye yerine meşkûk altm kayit ettir
mek suretile bir kat daha mağdur edildikleri 
anlaşılmıştır. Ana vatana iltihak ettikten son
ra Devlete (Ziraat bankasma) olan borçları 
âdil bir tarzda ifrağ edildiği halde ekserisi 
anasırı muzırra veya tefecilerden ibaret olan 
bu alacaklar karşısında öz vatan yavrularının 
vatan cüda kaldıkları bir anda çarünaçar ka
bul ettikleri borçlar için ağır külfet altmda 
bırakılmaları muvafıkı insaf ve madelet ol-
mıyacağmdan bu maksadı teminen müzakere 
etmekte olduğumuz iş bu kanuna aşağıdaki, 
maddenin muvakkat madde derç ve ilâvesini 
arz ve teklif eylerim. 

Yozgad mebusu 
Sırrı tçöz 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun dör
düncü maddesi hükmü Hataym işgalde bulun
duğu zamana ait şahsî borçlar için dahi tatbik 
olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI ICÖZ (Yozgad) — Ma
demki Muhterem Başvekilimiz ayrıca kanun ya
pılacağını vadediyor, bendeniz takririmi geri 
alıyorum. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranalr... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. KlAZIM SE-

VÜKTEKlN (Diyarbakır) — Efendim, evrakı 
varidenin 11 nci maddesindeki lâyihanın ruzna
meye almarak müstacelen müzakere edilmesini 
rica ederim, esasen müstaceliyet teklifi mazba
tamızda vardır. 

REİS — Bu lâyihanm ruznameye alınma
sını kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE V. FAYlK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Evrakı varidenin 6 ncı maddesindeki kanun 
lâyihasının da ruznameye alınarak Encümenin 
teklifi veçhile müstacelen müzakeresini rica edi
yorum. 

RElS — Dahiliye vekili Dahiliye memurları 
kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihasının ruznameye 
alınarak müstacelen müzakeresini istemektedir. 

Evvelâ ruznameye alınmasını reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Evrakı varidenin 12 numarasında Maliye vekâ
leti Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
bir kanun lâyihası var Şimdiye kadar tatbikat
tan alman neticelere göre varidatın tarh, ta
hakkuk ve cibayetinin daha suhuletle ve mu
rakabesinin daha muntazam icra edilmesini te
min edecek iki maddelik bir kanundur. Encü
men de müstaceliyetini istemiştir. 

Kezalik evrakı varidenin 13 ncü maddesinde 
Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkında bir lâyiha vardır. Bu işin müstaceli
yetini Meclisi Âlî zaten geçenlerde Muvakkat 
encümen teşkil etmek suretile tasvip buyur
muştu. Bu iki lâyihanm da ruznameye almarak 
müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Gelen evrakın 12 nci maddesinde, 
Maliye vekâleti Teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının 
Maliye vekilinin teklifi veçhile ruznameye alın
masını kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edlmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk topra
ğı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
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hakkındaki kanun lâyihasının ruznameye alın
masını istiyorlar. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul buyuran-
lar. . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Gelen evrakın 7 numarasındaki, Devlet 
demiryolları ve limanları umumî idaresinin teş
kilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası vardır. Bu ka
nun da müstaceldir. Mümkünse bu günkü ruz
nameye alınarak müstacelen müzakeresini rica 
ederim. 

REİS — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair 
kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasının ruznameye alınmasını ve müs
tacelen müzakeresini istiyorlar. Ruznameye 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

MAARİF E. REİSİ RIDVAN NAFİZ ED-
GÜER (Manisa) — Gelen evrak arasında 10 nu- . 
marada, Hatayın ana vatana ilhakından önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkında bir kanun 
lâyihası vardır. Bunun da ruznameye alınarak 
müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Hatayın ana vatana ilhakından ön
ce orada öğretmenlik yapanlar hakkındaki ka
nunun da ruznameye alınmasını istiyorlar. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sıra ile müzakereye başlıyoruz. 
5 — Dahiliye memurları kanununun ikinci ve 

üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazba
taları (1/649) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 9 - VI - 1930 tarih ve 1700 sa

yılı Dahiliye memurları kanununun 10 - VI -
1935 tarih ve 2768 sayılı kanunla değiştirilen 
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

A) Dahliye memurluğuna intisap ve terfide 
bu kanunda yazılı istisnalar dışında umumî hü
kümler tatbik olunur. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
4 ncü veya daha yukarı sınıflardaki memuriyet
lere geçebilmek ve tayin olunmak için Siyasal 

[1] 246 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

bilgiler okulundan veya Hukuk fakültesinden 
mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk fakül
tesi mezunlarından Dahiliyeye intisap edenler 
altı aylık namzetlik müddeti geçirirler. 

Bu müddetin sonunda dairesi amirliğince 
veya valilerce ehliyeti tasdik edilmiyenler diğer 
bir dairede veya vilâyette altı ay daha namzet 
olarak istihdam olunabilirler. Bu ikinci devre 
sonunda ehliyeti tasdik edilmiyenlerin vazife
lerine nihayte verilir. 

Yaşları 29 u geçmemş olup ta ehliyetleri 
dairesi amirliğince veya valilerce tasdik edilen
lerden, memleketin her yerinde vazife görmeye-
ve her vasıta ile seyahat etmeğe kabiliyetleri 
bulunduğu hakkında tam teşekküllü Devlet 
hastanelerindeki heyetlerce rapor verilenler 
kaymakam olmak için tefrik ve maiyet memur
luklarına tayin olunurlar. 

Bunlar maiyet memurluklarında iki senelik 
bir kaymakamlık stajına ve bundan sonra da al
tı aylık bir kaymakamlık kursuna tâbi tutu
lurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 22 - III - 1941 
tarih ve 2390 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Kaymakamlık stajı maiyet memurlarına 
Dahiliye vekâletince tesbit edilecek esaslar da
hilinde vilâyetlerin muhtelif idare şubelernde, 
kaza kaymakamlıkları refakatnde, kaymakam
lık vekâletinde, nahiye müdürlüklerinde ve bu
ralardaki belediyelerde filen çalıştırmak sure-
tie yaptırılır. 

İki aylık staj devresi sonunda kaymakam ol
mağa ehliyetleri staj gördüğü vilâyet valisinin 
işarından ve vekâletin sair suretlerle yapacağı 
tetkiklerden anlaşılanlar kaymakamlık kur
suna çağırılırlar. 

Kurs programı ile tatbik tarzı Dahiliye ve
kâletince tesbit olunur. 

Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler 30 - VI -
1939 tarih ve 3656 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı maaş derecelerinin 9 ncu derecesi 
ile ve bunlardan mezkûr kanunun 3 ncü madde
sinin (H) fıkrası mucibince yabancı dil imtiha
nını kazanmış olanlar da 8 nci derecesi ile kay
makamlığa tayin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda kaymakam ol
mağa ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kay
makamlık kursunda muvaffak olamayanlar Da
hiliyenin diğer memurluklarına tayin edilirler. 

B) 3656 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
(H) fıkrası mucibince yabancı dil imtihanını 
kazanmış olan kaymakamlar arasından her yıl 
müsabaka ile seçilecek beşi, Dahiliye vekâleti
nin tayin ve tesbit edeceği yabancı memlekette 
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müessese ve idarelerine tetkik için azamî bir 
sene müddetle gönderilebilirler. 

C) Kaymakamlık stajı sırasında nahiye mü
dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları, 
buralarda kendi maaşları ile ve nahiye müdürü 
unvanile istihdam olunurlar. Ancak bu takdirde 
nahiye müdürlüğü kadrosu mevkuf tutulur. 

D) Bu maddenin (A) fıkrası mucibince ta
yin edilip üç sene kaymakamlık edenlerden Ri
yaseti Cumhur ile Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Başvekâlet ve Devlet şûrasında bir memuri
yete tayin edilenlerin buralardaki hizmet müd
detleri Dahiliye memurluklarında geçmiş sayılır 
ve bunlardan Dahiliyeye avdet etmek isteyenler 
Dahiliyeden ayrıldıkları sırada kendilerine mü
savi kıdemde olanların derece ve sınıflarına 
muadil memuriyete tayin olunabilirler.. 

Bu maddenin (A) fıkrası mucibince tayin 
edilen kaymakamlardan geçen cümlede yazılı 
yerlerdeki memuriyetlerle valilik haricinde di
ğer bir memuriyete tayin veya naklolunanların 
yeni tayin veya nakledildikleri memuriyetteki 
ilk terfi müddeti kaymakamlığa tayinleri sıra
sında iktisap ettikleri müddet farkı kadar uza
tılır. 

DAHİLÎYE En. M. M. EDÎB ERGİN (Mar
din) — Maddenin (B) fıkrasının beşinci satı
rında bir tabı hatası vardır. «... Memlekette mü
essese ve idarelerine...» tabiri vardır. Bu «mem
leketler müessese ve idarelerine...» olacaktır. 

REİS — Tashih ettik efendim. 
Başka mütalea var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Siyasal bilgiler 
okulu ile Hukuk fakültesi mezunlarından halen 
maiyet memurluklarında ve nahiye müdürlük
lerinde istihdam edilmekte olanların, bu kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasına göre sıhhî 
vaziyetleri kaymakam olmağa müsait bulundu
ğu tevsik edilmek şartile haklarında bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. Şimdiye kadar bu hiz
mette geçirdikleri müddet namzetlik ve kayma
kamlık stajı müddetinden sayılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 — Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk 
toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının iş
letilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/659) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiyenin gerek Edirne ve 

gerek Avrupa ile olan demiryol münakalâtını 
temin maksadile Uzunköprü - Svilengrat ara
sında ve Türk toprağı haricinde kalan 66 895 
Km. lik demiryolu kısımlarını işletmek için 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 

NAFIA En. NAMINA ABDURRAHMAN 
NACİ DEMİRAĞ (Sivas) — Bu maddedeki 66 
rakamından sonra bir zait işareti konması lâ
zımdır. Konulmazsa 66 895 kilometre gibi an
laşılır. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi 66 dan sonra bir zait işareti koy

mak suretile reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kısımların inşaat, tamirat, 
işletme ve sair masrafları mezkûr idarenin 1941 
malî yılı bütçesindeki tertibi mahsuslarından 
ödenir. 

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

MADDE 3 — Bu hat kısımlarının işletilme
sinden elde edilecek hasılat nevi ve mahiyetle
rine göre Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe
sinin ait olduğu fasıl ve maddelerine irat kay-
dediler. 

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

MADDE 4 — Uzunköprü - Svilengrat ara
sındaki Türkiye hudutları dahilinde kalan kıs
ma ait bilûmum inşaat ve tamirat ve işletme 
ihtiyacı için hariçten celp ve tedarik edilecek 
veya mütekabilen mezkûr kısımdan iade edile
cek her türlü malzeme, alât, edevat gümrük res-
mile Devlet ve belediye ve hususî idarelere ait 
sair vergi ve resimlerden muaftır. 

RAZİ SOYER (Urfa) — Efendim, bu dör
düncü maddenin nihayetine bir fıkra eklenmesi
ni rica edeceğim. Fakat bu ricada bulunmazdan 
evvel bu hat hakkında bazı malûmat arzetmeye 
lüzum hissettim. Hükümetimizle Alman Hükü
meti arasında vaki olan bir itilâf neticesi ola
rak işletmesi Devlet demiryolları idaresine bi

ti] 247 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rakılmış olan hat, Uzunköprü - Svilingrat ara
sındadır ve bunun heyeti umumiyesi 74 kilomet
redir. Bu hattın 63 kilometresi bu gün işgal al
tında bulunan Yunan arazisinden geçiyor. Yedi 
kilometresi. bizim hududumuzda Edirne mmta-
kasındadır. Üç kilometresi de Bulgar toprağına 
dahildir. Bu hat üzerinde bazı tamirat yapıla
cak, tesisatın noksanları ikmal edilecek ve bil
hassa iki büyük köprünün inşası ikmal edile
cektir. Bu köprülerden bir tanesi Uzunköprü-
nün az ilerisinde, Meriç nehri üzerindedir ki üç 
gözdür, beheri elli metreden uzunluğu iki yüz 
elli metre olan demir köprüdür. Diğeri Kara
ağacın az ilerisinde, yine bizim ile Yunan hudu
du arasında dört defa elli altı, yani beheri elli 
altı metreden dört göz, 224 metre uzunluğunda 
demir köprüdür. Fakat bu demir köprülerin ya
pılması ve yerine konulması uzun bir zamana 
tevakkuf ettiği için şimdilik bunlar üzerine mu
vakkat ahşap köprü yapılacaktır. Alt kısmı ah
şap olacak, üst kısmına potreller konacaktır. 
itilâf mucibince bu köprülerin ve bu arada di
ğer tamiratın bir an evvel yapılması ve işletme
ye açılması iki tarafça istenilmiştir. 

Sonra bu hat Türkiye ile Avrupa arasında 
yegâne bir muvasala hattı teşkil ettiğinden ve 
bunun bir noktasından ayrılan hat da Dedeağaç 
tarikile Selâniğe doğru daha ileri gideceği için 
bu hattın işletmeye açılmasının büyük ehemmi
yeti vardır. Fevkalâde bir hal karşısında her
hangi bir inkıtaa uğrarsa tamiratının derhal ya
pılarak münakalâtın süratle temini lâzımdır. 

4 ncü maddeyi tekrar okuyorum: 
«Uzunköprü - Svilengrat arasındaki Türkiye 

hudutları dahilinde kalan kısma ait bilûmum 
inşaat ve tamirat ve işletme ihtiyacı için hariç
ten celp ve tedarik edilecek veya mütekabilen 
mezkûr kısımdan iade edilecek her türlü malze
me, alât, edevat gümrük resmile Devlet ve bele
diye ve hususî idarelere ait sair vergi ve resim
lerden muaftır.» 

Bu madde; bu demir köprülerin montaj alâtı ve 
saire gibi hariçten gelecek malzeme memleketi
mize ithal edilirken gümrük muamelâtı ve saire 
gibi merasimle vakit kaybedilmemesi için konul
muş olan bir kayittir. Çünkü zaten bu köprüle
rin, gerek inşa ve gerek kurulma masrafları 
Hükümetimizce tediye edileceği için bu maddenin 
konulması gümrük masrafından kaçınmak için 
değildir. Çünkü bu konmasa da gümrük mas
rafını; Almanya ve sairdeen bunu getirecek 
olan firma, diğer masraflar gibi, bizden ala
caklardır. Çünkü... (Kâfi, kâfi sesleri). Şimdi 
şunu arzehmek isterim ki, bu madde sırf süra
ti temin için konulmuştur. Fakat bizim tara
fımızdan temin edilmesi lâzım gelen sürati te
min edecek bir kayit yoktur. Bendeniz şu nok
taya nazarı âlilerini celbetmek istiyorum: Bu 
bir kere büyük köprüler mıntakasmdan geçen 
büyük bir hattır. Tuğyan ve saire dolayısile 

tahribata maruzdur. Bilhassa bu köprüler mu
vakkat şekilde yapılacağı için bazı hasarlara 
uğraması, tabiî her hatta olduğu gibi, bu hat
ta daha ziyadesile variddir. Binaenaleyh biz 
oralarda vukuu daima derpiş edilmesi lâzım 
gelen bu ve bu gibi tahribat, haşarat vukuun
da onların biran evvel tamir edilmesine engel 
olabilecek halleri ortadan kaldırmak ihtiyacın
dayız. Bendeniz bu engellerden birisini, güm
rük muamelesi olarak düşünüyorum. Çünkü 
burada herhangi bir hasar veyahut daima ha
tırda tutulması icabedeciğ veçhile, bir kaza 
olup ta burada hat bir inkıtaa uğrarsa, bu
nun derhal tamir edilmesi için Devlet demir
yolları idaresi bir imdat katarı yola çıkara
caktır. Bu katarın içerisinde, vinç gibi, ray gi
bi, travers gibi böyle ağır aksamı kaldıracak 
griko ve saire gibi bütün levazım ve kereste 
gibi bir takım malzeme konulup sevkedilecek-
tir. Bu katar esasen daha evvel bu gibi işler 
için hazırlandığından süratle hududa gelir. 
Bunun hududa gelmesile bir takım gümrük 
muamelesi için formalitelere tâbi tutulması ve 
bunun için beyannameler tanzimi lâzım gelir
se bu beyannamelerde tren içerisindeki mal
zemenin cinsini, miktarını ve verilecek resmin 
miktarını tesbit ve takdir etmek için bir ta
kım hesaplar yapılıp da oradaki gümrük me
murlarınca (verifiye) edilinceye kadar orada
ki tamiratın geç kalması ihtimali çoktur. O 
vaka mahallinde bu yardımı beklenirken ve 
hakikaten acele edilmesi lâzımken hudutta bu 
muamelâtın ikmali için vakit geçirirsek doğru 
bir hareket olmaz. Zaten bu para az bir şey
dir, fazla bir yekûn tutmaz. (Kâfi, yeter ses
leri, gürültüler). Bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 4 ncü 

maddenin nihayetine aşağıda yazılı fıkranm 
ilâve edilmesini teklif ederim: 

Bundan başka memleketimizden bu hattın 
inşaat, tamirat ve işletmesi için Devlet demir
yolları işletme idaresinin resmî vesikası ile 
sevkedilecek ve bilmukabele oralardan mem
leketimize iade olunacak malzeme, alât ve ede
vat dahi gümrük resimleri ile Devlet, bele
diye ve hususî idarelere ait sair vergi ve re
simlerden muaftır. Bu işlerde çalışacak me
mur, müstahdem ve ameleler pasaport ve sair 
formalitelere tâbi değildir. 

Urfa 
Razi Soyer 

REİS — Encümenin bir mütaleası var mı? 
MUVAKKAT En. M. M. ABDURRAHMAN 

NACİ DEMİR AĞ (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, bu 4 ncü maddenin esası şudur : Ma
lûmu âliniz bunun bir kısmı Türk toprakların-
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dan, bir kısmı da ecnebi topraklarından geçer. 
Kanunun 4 ncü maddesi Türk topraklarına ha
riçten gelecek ve oradan tekrar harice gide
cek malzemenin gümrük resminden muaf ol
masına dairdir. Muvakkat encümende bu cihet 
müzakere edilirken' Razi arkadaşla bir başka 
arkadaş, Türk topraklarından ecnebi toprak
larına gidecek ve oralardan tekrar Türk top
raklarına girecek malzeme için gümrük res
minden muafiyet talebinde bulundular. En
cümende bulunan Maliye ve Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri gümrükten muafiyet meselesi
nin zaten uzun uzadıya bir muameleyi intaç 
edeceğini ve bu da matlup sürati temin etmi-
yeceğini beyan ettiler. Fakat ekseriyete karşı 
bu talep akalliyette kaldı. Şimdi Razi Soyer 
arkadşmız buna bir şey daha ilâve ettiler. Yal
nız gümrük resminden muaf olmak değil ayni 
zamanda gümrük muamelâtından da muaf tu
tulmasını istiyorlar. Buranın işletmesini üze
rimize alınca oraya makine, amele ve saire 
yollamak lâzım geliyor. Bunlar bir takım for
malitelere tâbi olursa bu takdirde gecikme ola
bilir, muvaffakiyetli bir iş yapmamış oluruz. 
Binaenaleyh Türkiye topraklarından bu işlet
mesini üzerimize aldığımız hatta, ecnebi top
raklarına girecek ve iade edilecek malzemenin 
gümrük resminden ve gümrük muamelesinden 
muaf olmasmı istiyorlar. Bu cihet Heyeti ce-
lilenizin reyine bağlıdır. Kabul veya ademi ka
bulü tasvibinize vabestedir. 

FERİDUN FlKRÎ (Bingöl) — Encümen ne 
diyor, siz ne diyorsunuz. 

MUVAKKAT En. M. M. ABDURRAHMAN 
NACİ DEMtRAĞ (Sivas) — Ben, maalesef, en
cümende akalliyette kaldım. Encümen Mazba
ta muharriri olmak sıfatile, şahsî kanaatim 
olmamakla beraber, ekseriyetin reyini müdafaa 
etmek vaziyetindeyim. (Reye sesleri). 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Bir köprü için kanunda istisna yaratmak doğ
ru mudur? 

NAZIM POROY (Tokad) — Ecnebi topra
ğına girecek şeyler için onlarla anlaşmak lâzım 
değil midir? Bendeniz anlıyamadım. 

MUVAKKAT E. M. M. ABDURRAHMAN 
NACİ DEMİRAĞ (Sivas) — Kendilerine ait bir 
şey. isterlerse tabiî bir gümrük muamelesine tâ
bi olacak. Oradan memleketimize iade edilir
ken tekrar bir muameleye tâbi tutacağız. 

HASAAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Hükümet ne diyor, gümrük kapısını açıyor mu? 

REİS — Müsaade buyurun. 
GÜMRÜK VE INHIHARLAR V. RAlF KA

RADENİZ (Trabzon) — Arkadaşımızın istediği, 
bu mıntakaya memleket dahilinden çıkacak olan 
bazı inşaat malzemesinin gümrük resminden mu
afiyetidir. 

Bu gümrük resmi, yeni kanunla kabul Du
yurulmuş olan ihraç resmidir, yüzde üçtür, kıy-
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meti yoktur. Şimdi diyorlar ki, bu gümrük mu
ameleleri yüzünden iş geç kalır, gerçi paranın 
kıymeti yoktur, bundan da muaf olsun. Muaf 
olması için dahi yine beyanname vermek ve 
bunun orada kullanılacağını ifade etmek lâzım
dır. 

Sonra bu takrirde bir ifade daha vardır. For
malitelere ve gümrük muamelesine tâbi tutulma
mak. Arkdaşlar; böyle bir ifade kanuna girer
se Devletçe hiç bir resmî muamele yapılmasın 
manasına gelebilir. Bir gümrük usulü var, çı
kacak mal nereye gidiyor, bilmeliyiz, ecnebi 
memlekete mi gidiyor? Nereye gidiyor? Onun 
için bu cihet, encümende iyice düşünülmüş, ko
nuşulmuş ve bu şekilde mutabık kalınmıştır. 
Tensip buyurursanız maddeyi olduğu gibi ka
bul edelim, Devlet demiryolları ile aramızda bir 
şey çıkarsa onu biz halleder ve bütün bu for
malitelere müracaattan arkadaşlarımızı kurta
rırız. (Reye, kâfi sesleri). 

EEÎS — Razi Soyer, Hükümetin izahatın
dan sonra takririnizin reye konulmasında ısrar 
ediyormusunuz? 

RAZI SOYER (Urfa) — Hayır. 
MUVAKKAT E. M. M. ABDURRAHMAN 

NACİ DEMlRAĞ (Sivas) — Hükümetle encü
menin mutabık kaldığı bîr tadilât vardır, onu 
arzedeceğim : 

Mutabık kaldığımız mesele beşinci satırın 
başındaki «veya tabirinden sonra mütekabilen 
mezkûr kısımdan» yerine hazırlanan Uzunköp
rü - Svilingrat arasındaki kısımdan memleketi
mize girip tekrar iade edilecek her türlü mal
zeme. Burada encümenle Hükümet mutabık 
kalmışlardır, Razi arkadaşımızın teklifi kabul 
edilmiş olsaydı kısmen buraya girmiş olacaktı. 
Mademki kabul edilmedi, Hükümetle encümen 
mutabıkıtr. Bu suretle maksat hâsıl olur. 

REİS — Maddeyi Hükümetle encümenin 
mutabık kalarak teklif ettiği ilâve ile tekrar 
okuyacağız. 

MADDE 4 — Uzunköprü - Svilingrat ara
sındaki Türkiye hudutları dahilinde kalan kıs
ma ait bilûmum inşaat ve tamirat ve işletme 
ihtiyacı için hariçten celp ve tedarik edilecek 
veya Uzunköprü - Svilingrat arasındaki kısım
lar için memleketten gidip tekrar iade edile
cek her türlü malzeme, alât, edevat gümrük res-
mile Devlet ve belediye ve hususî idarelere ait 
sair vergi ve resimlerden muaftır. 

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

MADDE 5 — Mezkûr kısımlarda yapılacak 
inşaat ve tamirata muktazi malzemenin muba
yaası ve inşaat ve tamirat işleri 2490 numaralı 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa tâbi de
ğildir. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. 

7 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna 
müzeyyel 1667 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Maliye, Bütçe ve Nafia encümenleri mazbata
ları (1/380) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı?. Maddelerin müzakere
sine geçilmesini reye arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idare
sinin Teşkilât ve vazifelerine dair 1042 numaralı 

kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Devlet demiryolları tarafın

dan cibayet olunan nakil ücretlerile buna mü-
teferri her nevi masrafların ve nakliyat resmi
nin tahsilinde eksik alınan miktarlar, her mu
amelede ücret, masraf ve resim ile birlikte 25 
kuruşu geçmediği takdirde aramamağa idare 
salahiyetlidir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
buyuranlar... lütfen işaret buyursunlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Mali
ye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum: Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 — Hatayın ana vatana İlhakından önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/579) -'[2] 

[1] 243 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 244 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı?. Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hataym ana vatana ilhakından önce orada öğ

retmenlik yapanlara dair kanun 
MADDE 1 — Hataym ana vatana ilhakı ta

rihinden önce bu mmtakada en az iki müteakip 
ders yılı muvaffakiyetle öğretmenlik yapanlar
dan hiç bir zaman Türklük ve öğretmenlik hay
siyet ve şerefini ihlâl eder harekette bulunma
mış oldukları ve halen Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dahilinde bulundukları Maarif vekilliği 
Müdürler encümeni kararile tasdik edilenler, 
menşelerine bakılmaksızın mensup oldukları 
tedrisat zümresine göre ilk veya orta tedrisat 
öğretmenleri olarak tayin olunabilirler. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, He
yeti Celilenizi çok kısa bir şekilde meşgul ede
ceğim, af buyurun. Bu kanun Bütçe encümenin
de müzakere edildiği vakit Maarif vekâletinin 
noktai nazarına biraz fazla ilâveler yapılmıştır. 
Maddeye, «hiç bir zaman Türklük ve öğretmen
lik haysiyet ve şerefini ihlâl eder harekette bu
lunmamış oldukları» şeklinde bir kayit ilâve 
edilmişti. Bu, Hatay için çok lüzumlu bir kayit 
olacaktır. Onun için rica ediyorum, Bütçe encü
meninin metnini lütfen müzakere edelim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Bütçe encümeninde bu lâyihanın müza
keresine başlanacağı sırada ihzarı mahiyette tet
kik vazifesi bendenize tevdi edilmişti. Bu tet-
kikatı yaparken Hükümet namına alâkadar dai
re müdürlerinden izahat aldım. Bu izahat sıra
sında en çok üzerinde durduğumuz nokta; Ha
taym Suriyeye merbut ve sonra müstakil bir 
Devlet halinde bulunduğu zamanlarda mual
limlik vazifesi yapanların bu vazifede ipka
ları mevzubahs olurken bunların ehliyet bakı
mından, millî haysiyet ve şeref noktasından cid
dî. esaslı ve etraflı bir tetkik ve tahkike tâbi tu
tulmaları idi. Hükümetin teklif ettiği madde
de bunların millî haysiyet ve şeref noktasından 
etraflı bir kontrole tâbi tutulması meselesi üze
rinde kâfi kayitler bulunduğunu gördüm. Yal
nız ehliyet noktasından iki kaydin daha ilâvesi 
zarurî görünüyordu. Maarif vekâleti namına 
izahat veren arkadaşlarla bu hususta mutabık 
kalarak bahis mevzuu olan muallimlerin Hükü
metin teklif ettiği maddede oldusn sribi Hata
yın bize iltihakından evvel muallimlik vazife
sinde gecen hizmetlerinde değil, iltihaktan 
sonra muallim vekili, yardımcı muallim, saıfa-
tile istihdamlarında gösterdikleri ehliyet ve 
liyakatin sabit olmasını tercih ettik. Sonra ikin
ci kayit olarak da bunların içinde evvelce orta 
tedrisat muallimliği yapmış olan vatandaşlar 
hakkında kanunen umumî bir kayit olarak kabul 
edilen staj devresini koyduk. Bu iki kaydın 
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ilâvesi sııretile bahis mevzuu olan muallimlerin I 
daha esaslı ve sağlam bir takım mİ3?arlarla mu
allimlik meslekine geçebileceklerini kabul ettik. 
Bu şekilde hazırladığım rapor Bütçe encümenin
de müzakere olunurken arkadaşlar tekrar bu 
ehliyet ve millî şeref noktaları üzerinde uzun 
boylu düşüncelerini söylediler ve münakaşa 
edildi (Kâfi, kâfi sesleri). Niçin? Müsaade edin 
de arzedeyim efendim. 

Şimdi Maarif encümeninin mazbatasında ile
ri sürülen başlıca nokta, evvelce istihdam edilen 
muallimler hakkında bir hakkı müktesep tanı
maktır. Vakıa ilk tedrisat muallimlerinin hak
kı mükteseplerinin tanınması yolunda intişar 
etmiş bir kanun varsa da bu kanun bu lâyiha
daki şartlara nisbetle gayet ağır hükümleri ih
tiva ediyor. Orta tedrisat muallimlerine gelin
ce; bunlar için (Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun ifadelerini bitir
sinler. 

NEVZAT) AYAŞ (Devamla) — Rey ve tak
dir Heyeti Aliyelerinindir. Bendeniz malûmatımı 
arzetmek mecburiyetindeyim . 

Bilhassa şu noktayi anlamak isterim. Encü
mende Maarif vekâleti namına mütalea derme-
yan edilirken Bütçe encümeninin yaptığı tadile 
muvafakat edilmişti. Yani Bütçe encümeni ile 
Hükümet mutabık kalmıştır. Eu noktanın da 
tesbit edilmesini lüzumlu görerek maruzatıma 
nihayet veririm. 

BEKİE SITKI KUNT (Hatay) — Efendim, 
gayet kısaca arzedeceğim: Bu muallimlerin eh
liyetini Maarif vekâleti kabul etmiş ve bu yolda 
bir madde teklif etmiştir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Aıılıyama-
dım. 

BEKİR SITKI KUNT (Devamla) — Efen
dim, bu muallimlerin ehl iyetini Maarif vekâleti 
kabul etmiş ve bu maddeyi teklif etmiştir. Bu 
itibarla Maarif vekâletinin bu teklifini Maarif 
encümeni de kabul etmiştir. Bunda bir kayıt 
vardır, deniliyor ki «Hataym Anavatana ilhakı 
tarihinden önce bu mmtakada en az iki mütea
kip ders yılı öğretmenlik yapanlar, aşağıda ya
zılı şartlarla, tahsil derecelerine bakılmaksızın 
mensup oldukları tedrisat zümresine göre ilk 
veya orta tedrisat öğretmenliğine tayin olunabi
lirler» Yani Maarif encümeni vekâlete hakkı 
hiyar vermiştir, muhtar bırakmıştır. Bu itibarla 
bunların ehil olduklarına vekâlet kani olursa 
bunları asıl muallim tayin edecektir. Bu 
itibarla Maarif encümeninin metni muvafıktır. 
Kabulünü istirham ederim. (Vekil Bey izahat 
versin sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurursanız, ortada bir 
Maarif encümeinin bir de Bütçe encümeninin 
hazırladığı metinler var, Bütçe encümeni met
ninin müzakeresi hakkında bir takrir var. (En
cümen izah etsin sesleri). 

MAARİF E. Rs. RİDVAN NAFİZ EDGÜRER 

(Manisa) — Hataym ana vatan sınırları içine 
alındığı zaman burada öğretmenlik edenler var
dı. Bunların menşeleri muhteliftir. Bazıları ka
nunlarımıza göre öğretmen olabilecek vaziyette-
lerdir. Fakat menşeleri müsait olmıyanlar da 
mevcuttur. Millî hudutlar içinde, 1926 tarihi
ne kadar vazife gören bu vaziyette mualimler 
vardı. Bunların vaziyetleri 842 numaralı ka
nunla tanzim edilmiştir. Bu kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerini müsaadenizle okuyacağım. Bu 
maddelerin müzakeresinde Yüksek Meclis iti
razda bulunmamıştır. Bunlar olduğu gibi ka
bul olunmuştur. Bunlar üzerinde söz de söylen
memiştir. Maddeler şunlardır: 

BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun neşri ta
rihinde muallim muavini sıfatını ihraz edenler 
arasında en az beş senelik idadiye muadil talî 
veya âli derecede bir mektep tahsili görenler 
muallim addolunurlar. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddenin şümur-
İti haricînde kalan muallim muavinlerinden olup 
yine bu kanunun neşri tarihinde beş sene mu
vaffakiyetle hizmeti geçmiş olanlar dahi mual
lim addedilirler. 

Binaenaleyh bu kanunla, millî hududtlar 
içinde çalışmış, ayni vaziyette muallimlerin 
menşei nazarı dikkate alınmamış. Yalnız bea 
sene muvaffakiyet şart konulmuştur. 432 sayılı 
orta tedrisat muallimlerini alâkadar eden bir 
kanun vardır. Bu kanunda orta tedrisat mual
limlerinin haiz olması lâzım gelen evsaf tesbit 
edilmiştir. Fakat bu kanunun neşrinden evvel 
orta tedrisatta vazife gören muallimler hakkın
da bir hüküm olmadığı için bunların hizmetle
ri hakkı müktesep kabul edilerek staja tâbi tu
tulmadan muallim telâkki edilmişlerdir. Hü
kümetin maddesi, evvelce millî hudutlar içinde 
çalışan muallimler hakkında- yapılan muame
lenin, Hatay muallimlerine de tatbikini istemek
ten başka bir şey değildir. Sadi Konuk arkada
şımın söylediği. Türklük haysiyet ve şerefi me
selesi Hükümetin maddesinde de mevcuttur. 
Bütçe encümeninin ilâve ettiği şart ehliyet me
selesidir. Ehliyet meselesi üzerinde Nevzad 
Ayaş arkadaşımızın gösterdiği hassasiyef çok ye
rindedir. Maarif encümeni de kendisinin gös
terdiği bu hassasiyeti gayet yerinde görmekte
dir. Esasen elimizdeki kanunda, bu ehliyet 
meselesini tesbit edecek hükümler mevcuttur, 
yeni hükümler vazına lüzum yoktur. (Kâfi, kâ
fi sesleri), (Reye reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen Bütçe encüme

ninin birinci maddesinin kabulünü teklif ve 
istirham ederim. 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

(Ret, ret sesleri). 
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REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
O halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tayin 
edileceklerin maaş dereceleri, 3888 sayılı kanu
nun muvakkat üçüncü maddesi hükmüne göre 
tesbit olunur. Bunların kıdem ve terfi mua
meleleri 3656 sayılı kanunun umumî hükümle
rine tâbidir. 

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

Bundan evvelki lâyihaya rey vermiyen var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunu icraya Dahiliye, 

Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

9 —• Kocaeli mebusu İbrahim Tolonun, As
kerlik kanununun 3920 sayılı kanunla değiştiri
len 35 nci maddesinin (G) fıkrasının tefsirine 
dair takriri ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (4/42) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik kanununun 35 nci maddesini değişti
ren 3920 numaralı kanunun «O» fıkrasına bazı 

hükümler ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu

nun 35 nci maddesinin «C» fıkrasına aşağıdaki 
hükümler ilâve olunmuştur: 

Lise mezunu olup ta olgunluk imtihanların
da muvaffak olamadıklarından dolayı senesi 
içinde yüksek bir mektebe girememiş olanlarm 
askere şevkleri bir yıl geciktirilir. Bunlardan 
ertesi yıl yüksek bir mektebe girerek vesika 
gösterenler mektebe devam eden talebe hakkın
daki hükümlere tâbi tutulurlar. 

Olgunluk imtihanlarında muvaffak olama
dıklarından dolayı askerlik muamelesi yapılıp 
ta kıtaya şevkleri icabedenlerden şimdiye kadar 
sevkedilmemiş ve bu sırada olgunluk imtihanı
nı verip yüksek tahsile başlamış veya bu yıl 
içinde başlayacak olanlar da yukarıdaki fıkra 

[1] 249 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. | 
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hükmünden istifade ederler. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt

meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sı ve Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/652) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında

ki 2996 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Belediye hududu içinde ayrıca 

kaza teşkilâtı bulunan vilâyet merkezlerinin Ma
liye teşkilâtı, defterdarın idaresi altmda bir ma
lî vahdet teşkil eder. Bu şehirlerdeki belediye 
hududu içinde bulunan kazalarda muhasebe ser
visinden maada diğer bütün servisler defterdar
lığa bağlıdır. 

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

MADDE 2 — Tahsilat müdürü bulunan vilâ
yet merkezlerinde tahsilat muamelâtından dola
yı Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi 
tahsil şube şeflerile müştereken tahsilat müdür
lerine, şube bulunmayan yerlerde ise doğrudan 
doğruya tahsilat müdürlerine aittir. 

Tahsilat müdürü bulunmayan vilâyetlerde 
Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi def
terdarlara aittir. Bu vilâyetlerde tahsilat şefle
rile var ise tahsil şube şefleri bu hesaptan do
ğacak mesuliyette defterdarla müşterektir. 

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

MADDE 3 — 29 - V -1936 tarih ve 2996 sa
yılı kanunun bu kanuna muhalif hükümleri kal
dırılmıştır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

[1] 245 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Maliye vekili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipo

tekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair kanuna (252) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh 
kanun (252) reyle kabul edilmiştir. 

Uzunköprü - Svilingrat arasmda Türk top
rağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletil
mesi hakkındaki kanuna (263) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun 
(263) reyle kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi son aylar
da, fevkalâde mesai sarfile müstacel olan lâyi
haları tamamen çıkarmıştır. Sıcaklar da faz
lalaşmıştır. Riyaset Divanı bir ay sonra inika
dın yapılmasına imkân görüyor. Tensip bu
yurursanız bir ay sonra, yani 4 ağustosta topla
nılması hakkındaki Riyaset Divanının teklifini 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Söz Başvekilindir. 

2 — BaşveJcü Dr. Refik Saydamtn, dahilî ve 
haricî vaziyet haklımda beyanatı 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Aziz arkadaşlarım, 

Bir aylık bir tatile karar verdiniz. Hepinize 
neşe ve sıhhatle seyahat ve avdet dilerim. Bu 
vesileden istifade ederek dahilî ve haricî vazi
yetimiz hakkmda malûmat vermeyi faydalı bul
dum. 

Sözüme derhal Türk ordusu ile başlıyaca-
ğrm. (Bravo sesleri). Vatan müdafaası ve millî 
menfaatlerin korunması için kendisine verdi
ğimiz emek yerindedir. (Bravo sesleri) ve 
kendisinden beklediğimiz fedakârlığı hepimi
zin göğsünü iftihar hislerile dolduracak şe
kilde yapacağına tam itimadımız vardır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Dahilde; bütün dikkatimiz, dünya buhra
nının iktisadî inikaslarını azaltmıya matuf 
çalışmalarla ve müdafaa vasıtalarımızın te
kemmülü için her fırsattan istifade etmekle 
hulâsa edilebilir. (Bravo sesleri). 

Cumhuriyet Hükümetinin, karşısında bu
lunduğumuz müstesna vaziyette Türk vata
nının ve Türk milletinin yüksek menfaatleri
ni, bünyesine en uygun bir şekilde, temin 
için sarf ettiği emekler iyi neticeler vermiş ve 

tasvibinize mazhar olmuştur. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bütün bu çalışmalar esnasında, Türk mil
letinin gösterdiği yüksek birlik ve derin an
layış manzarası, Cumhuriyet Hükümetinin va
zifesini çok kolaylaştırdığı gibi, istinat et
tiği millî kuvvet sayesinde vatanın refah 
ve selâmeti için en güç işlerin zamanında 
ve muvaffakiyetle görülebileceğini de bir kere 
daha isbat etmiş bulunuyor. (Alkışlar). 

Memleketimizin asayişi yerindedir; Büyük 
Meclisin verdiği yüksek ve yerinde kararlar 
sayesinde herhangi bir işimizde de müşkülü
müz yoktur. Buhranlı günlerin icabettirdiği 
tedbirleri almak ve elimizdeki vasıtalarla aza
mî hâsıla elde etmek için çalışmaktayız. Daha 
lüzumlu görülecek tedbirler olursa, onu da 
Büyük Meclisin tasvibine arzetmekte gecikmiye-
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Haricî siyasetimiz hakkmda, yüksek huzu

runuzda vaki olan son maruzatımdan beri, altı 
aya yakın bir zaman geçti. 

Dünyanm geçirdiği büyük buhran içinde 
hâdiselerin taakubu adetâ baş dönderücü bir 
şekil almakta ve son altı aylık devre zarfındaki 
siyasî ve askerî faaliyetler, böyle kısa bir za
mana maddeten sığamıyacak kadar, hacim ve 
ehemmiyet itibarile hayret verici bir man
zara göstermektedir. 

Son zamanlara kadar bizden uzak sahalar
da cereyan eden, fakat inikasları bütün dün
ya ile beraber memleketimizde de kendilerini 
hissettiren harp faciaları, nihayet Türkiye-
mizi her taraftan çeviren yangınlarla tâ 
yanıbaşımıza kadar sokuldu, geldi. Balkan ha
rekâtı ve onu takip eden Irak hâdiseleri, Su
riye vakayii ve en nihayet dünyanm en muaz
zam iki ordusunu biamân hamlelerle birbiri 
karşısma diken Alman - Sovyet muharebesi, bu 
son ayların asırlarca anılacak hareketleridir. 

Bu muazzam inkişaflar önünde, Türkiye, si
yasetindeki istikrarı ve hedef birliğini isbat 
etmek için geçen kânunusanide size vaki olan 
maruzatımı, kelimesi kelimesine tekrar etsem, 
bu günün icaplarına olan mutabakatine ilâve 
veya tayyedilecek hiç bir cihet olmadığı teba
rüz eder. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Evet, arkadaşlar, bugün de size, altı ay ev
vel söylediğim sözleri tekrarlıyarak hitap edi
yorum. 

Milletin ve memleketin selâmeti için ittihaz 
etmiş olduğumuz hattı hareketin isabeti, görü
len inkişaflarla bir kere daha teeyyüt etmiş ve 
bizim yegâne gayemiz olan masuniyet umdesi, 
taahhütlerimize tamamen sadık, siyasetimizdeki 
şuurlu istikrardan iyi neticeler alınmasını intaç 
etmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu iyi neticelerin en başında, Türkiye - Al
manya münasebatınm aydınlanması ve Türk -
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Alman dostluğunun filen ihyası gelmektedir. 
Geçenlerde, yüksek tasvip ve tasdikınıza iktiran 
etmiş olan Türkiye - Almanya muahedesi, imza
sı gününden itibaren meriyete girmiş ve aktine 
saik olan zihniyet dairesinde, her iki tarafça tat
bik edilmekte bulunmuştur. Bu Muahedenin ga
yesini ve hakikî manasını Hariciye vekili 25 - VI -
1941 tarihinde Yüksek Huzurunuza arzetti. 

Ayni sözleri tekrardan içtinap ederek, şura
sını bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki; bu 
Muahede, bir devrenin âcil ihtiyacını sunî bir su
rette tatmine yarıyacak akitlerden değildir, ta
biî ve devamlı bir vaziyetin ifade ve tesbitini 
tazammun eden esaslı vesikalardan biridir. 

Müzakeresi esnasında gösterilen hüsnü niyet 
ve bir an kararmıyan samimiyet havası, bu söz
lerimin kuvvetli delillerini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muharebenin son zamanlardaki inkişafları 

önünde, Hükümetiniz daimî bir teyakkuz içinde 
ve tasvibinize iktiran etmiş olan siyasetimizin 
ana hatları üzerinde yürüyerek faaliyetlerde 
bulunmaktan hali kalmamıştır. 

Asırlardanberi istiklâl uğruna kan dökmüş 
olan Balkan memleketlerinde yarınki teşekkülün 
istiklâle müstenit bir teşekkül olmasını hararet
le temenni ederken, bu dileklerimizi tatmin edi
ci emarelere de malik bulunduğumuzu söylemek 
isterim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Irak hâdiseleri çıktığı vakit, dostumuz Irak 
milleti ile bizim ve onların müttefiki olan İngil
tere arasındaki ihtilâfın, kan dökülmeksizin 
halli için yapmış olduğumuz teşebbüsler, maa
lesef müsmir olmamış ve hâdisat bildiğiniz şe
kilde inkişaf etmiştir. Irakın, bu vaziyete rağ
men, istiklâlini teyit etmek suretile müttefikimiz 
Ingilterenin göstermiş oldukları itidal ve basi
retten dolayı kendilerini ve îrak milletini şaya
nı tebrik görürüm (Bravo sesleri). 

Suriye hâdisatında, Türkiyenin rolü tahmin 
buyuracağınız veçhile, çok naziktir. Suriyenin 
coğrafî vaziyeti, emniyetimiz bakımından haiz 
olduğu ehemmiyet ve sonra da orada birbirile 
çarpışan iki devletin bizimle ayrı ayrı olan mü
nasebetleri, bu nezaketin derecesini göstermek 
için kâfidir zannederim. 

Bu hâdiselerin akıbeti ne olursa olsun, Suri
yenin bizim için haiz olduğu ehemmiyet değiş-
miyeceği gibi Suriyelilere karşı olan sempatimi
ze de halel gelmiyecektir (Bravo sesleri). 

Alman - Sovyet muharebesi muvacehesinde 
Türkiye, siyasetinin ve coğrafî mevkiinin tabiî 
icabı olan hattı hareketi derhal ittihaz ve ilânda 
tereddüt etmemiş ve Hükümetiniz, bu muharebe
den doğan vaziyet önünde, Türkiyenin bitaraflı
ğını Almanyaya, Sovyetler Birliğine ve diğer 
Devletlere resmen tebliğ etmiştir. 

Bu hattı hareket ahdî vaziyetlere uygundur 
ve Türkiye menafii bakımından en doğru ve 
hayırlı bir yoldur (Doğru sesleri). 

İ94İ Ö : İ 
Arkadaşlarım, 
Gene bu geçen aylar zarzfında muhtelif Dev

let adamlarının söyledikleri nutuklar, siyasî fa
aliyetin mühim anasırını teşkil etti. 

Bunların umumî manaları üzerinde tevakkuf 
etmiyerek, her birine bize ait olan kısımların, 
tâ evveldenberi takip edegeldiğimiz siyasette hiç 
kimseye dokunan bir cihet olmadığını gösteren 
sözlerin, muharipler arasında bile bir fikir vahde
tine vesile teşkil ettiğini ve bunun dünya mukad
deratı için hayırlı bir alâmet olduğunu ehemmi
yetle zikretmek isterim (Bravo sesleri). 

Tarih bir gün, bu muazzam mücadele esnasında 
Türkiyenin rolünün ne kadar insanî, ne derece
lerde hüsnü niyetle meşbu olduğunu kaydede
cektir. Fakat daha bu günden, hayat mücade
lesi bütün şiddetile devam ederken sarf ettiğimiz 
mesai, dostluklarımıza ve taahhütlerimize ver
miş olduğumuz kıymet, sözümüze olan sadakati
miz, medeniyet dünyası önüne açık alınla çık
mamızı temin etmiş bulunuyor. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Alman Devlet reisi Hitler, 4 mayıs tarihli 
nutkunda Türk - Alman dostluğuna verdiği kıyr-
meti tebarüz ettirirken, memleketimiz için kul
landığı kelimeler, Hariciye vekilinin de size ar-
zetmiş olduğu veçhile, bütün Türk milletinin 
kalbine hitap eden ve o kalpte hakikî makesler 
bulan kelimeler olmuştur. 

Bu kürsüden kendilerine hararetle teşekkür 
etmeyi vecibe addederim. Bizim hissiyatımız 
da, büyük Alman milleti için aynidir. Onun sö
züne ve dostluğuna kıymet veren, medeniyet 
alemindeki yüksek mevkiine hürmet eden bir 
milletiz. Aydınlatmış ve ihya etmiş olduğumuz 
dostluğun safhası içine, bundan böyle hiç bir 
suitefehhüm zehirinin karışmamasını bütün 
kalbimizle temenni ederiz. (Bravo sesleri). 

İtalya Hükümeti reisi Musolini de 10 haziran 
tarihli nutkunda, bize dostane kelimelerle hitap 
ediyor. Kendisine gene huzurunuzda teşekkür 
etmek isterim. 

1928 muahedesi bizim için de meridir, ve 
Türkiye - İtalya münasebatı, o esaslar dairesin
de dostane bir seyir takip etmektedir. 

Türk - Alman muahedesinin akdinden sonra, 
Avam Kamarasında cereyan eden müzakereler, 
hepinizin malûmudur. Başvekil Çörçilin müza
kerelere yaptığı muhtelif müdahaleler ve Hari
ciye Nazırı Edenin nutku, Türkiye - İngiltere 
münasebatmın hangi esaslara istinat ettiğini 
bütün dünyaya göstermiştir. (Bravo sesleri). 

Türk ve İngiliz milletleri tam bir siyasî ol
gunlukla birbirlerini tanıyarak ve anlıyarak 
münasebetlerini bu günkü itimat, hürmet ve 
muhabbet seviyesine isal etmişlerdir. (Bravo 
sesleri). 

İngiliz milleti, Türkün ahde vefasmı bir 
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çok vesilelerle denemiş, anlamış ve ona itimat 
etmiştir. 

Mevzubahsettiğim müdahale ve nutuklarda 
bize karşı gösterilen anlayış, ancak birbirlerin
den şüphelenmiyen iki memleket arasında vu
kua gelebilir kanaatindeyim, ingiltere Devlet 
adamları, Türkiye siyasetinin esasen bu sulh 
yolunda inkişaf ettiğini bilirlerdi. Binaenaleyh, 
Türk - Alman Muahedesinde kendilerini hay
rete düşürecek bir nokta mevcut değildir. Bu
na rağmen en büyük düşmanile dostluk mua
hedesi yapan ve o dostluğu tutacağı malûm 
bulunan müttefikinin hareketini, samimî zihni
yet ve anlayışla telâkki etmek, tam manasile 
centilmen olan bir millete has bir fazilettir ki, 
bunu burada söylemekten hususî bir zevk his
setmekteyim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gene son zamanların nutuklarında ve neş

riyatında sizi üzdüğünü bildiğim bir nokta be
lirdi. 

Memleketimizin bir parçası üzerinde, bir ta
kım emeller izhar edilmiş olduğu resmî ağız
lardan iddia ve gene mukabil resmî ağızlardan 
tekzip olundu. Bunlar üzerinde tevakkuf etmek 
ve muhakemeler yürütmek niyetinde değilim. 
Yalnız şurasını söylemek isterim ki, Hüküme
tiniz bütün bu haberleri ilk gününden itibaren 
hassasiyetle takip etmiş ve velev ki hayal sa
hasında olsun, bu sözlerin kulaktan kulağa 
söylenmesine alâkasız kalmamıştır. (Bravo ses
leri). 

Size bütün kuvvetimle temin edebilirim İri, 
bu gün de, yarın da ayni hassasiyeti göstere
cek ve nerede, kimler arasmda olursa olsun, 
bu gibi faaliyetleri yakmdan takip ederek, ica-
beden karar ve tedbirlere tevessülden geri kal-
mıyacağız. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 
Dünyayı yerinden sarsan bu badire içinde, 

harp felâketlerinden bu güne kadar uzak ka
labilmiş olan aziz vatanımız, bu saadeti Türk 
milletinin ruhunda mündemiç mertlik, dürüst
lük ve açık kalplilik hissiyatına ve Büyük Şe
finin etrafındaki millî birlik kanaatına ve 
durumuna medyun bulunmaktadır. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar). 

Milletimizin sarsılmaz azmi, her kendini 
sayana karşı saygı hisleri beslemesi, her se
ven kalbe kendi kalbini açması, bizim için 
bu güne kadar olduğu gibi, yarın da en kuv
vetli tahaffuz âmili olacaktır. (Bravo sesleri). 

Hükümetiniz bu hasletlerde bulduğu kuv
veti, muzaheretinizle bir kat daha arttn-arak 
sizin çizdiğiniz yoldan vakar, sükûnet ve te
yakkuzla yürümekte devam azmindedir. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve rürekli alkışlar). 

REİS — Yüksek Heyetin aldığı karar muci
bince ağustosun dördüncü pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 241 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

11 D. D. 

8 Umuru hukukiye müdürü 8 Umuru hukukiye müdürü 
Adet Maaş Adet Maaş 
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Matay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak-

sitlendirilmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

Ankanı 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

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

Aydın 
Dr. Hulusi Alataşj 

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

ismail Hakkı Uzunçarşılı 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 252 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 174 
Mûnhaller : 3 

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

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
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 Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

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

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç ] 

Şevket Erdoğan 
Hakkâri 

İzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferit Celâl güven 
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îsparta 

Kemal Turan 
Eemzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Eana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 

Ağrı 
ihsan Tav 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
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 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 

Hasan Menemencioğlu 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

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

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

Siird 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rıf ki Atay 

Mitat Şükrü Bİeclâ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boy? 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

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

İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 
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Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memet Sanlı (M.) 

Bursa 
Dr. Refik Güran (M.) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker (M.) 

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

Diyarbakır 
Dr. î . Tali öngSren 
(M.) 
Dr. Şükrü Emeri 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepo 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
îstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
(M.) 

Mükerrem Karaağaç 
İstanbul 

Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-

men (M.) 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz (M.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım KaraJ/ekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 

Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (M.) 
Memed Aldemir 
(M.) 

Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
(Mazur) 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Nuri Tamaç (M.) 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
(V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

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

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

Rize 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam ı 
(M.; 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

— 51 — 



t : 73 4-7-
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Cemal Aliş (M.) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Borç Türker 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halit Bayrak 

Amasya 
E.mâ. Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

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

[Kabul 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

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

İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
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Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Urfa 

Hüseyin Sami 

edenler] 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F . Gerçeker 
Rei'et Canıtcz 

Memed Emin Yurdakul 
Van 

Hakkı Unkan (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 
(M.) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf.d Kansu 

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

Uzunköprü - Svlingrat arasmda Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
263 

: 263 
0 
0 

163 
3 
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Şakir Baran 
Denizli 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Büstü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
tzzet Arakan 
Osman Işın 

Oazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağa 
kay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

î : 73 4-7 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

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

İsparta 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali itana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

1941 0 : 1 
Şevket ödül 
Üühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
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 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit 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 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
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Nazmi Trak 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
..Jesai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

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

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necini Dilmen 
Memed Samanlı (M.) 

t : 73 4-7-
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

[Reye iştirc 

Bursa 
Dr. Refik Güran (M.) 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(M.) 
Fahri Akçokoea Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
(M.) 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şabinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak -Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

.941 C : 1 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

etmeyenler] 

Eskişehir 
Istamat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

, Mükerrem Karaağaç 
İstanbul 

Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(M.) 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
(M.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin GÖvsa 

54 — 

Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazım Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (M.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Etem izzet Benice 
(M.) 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Nuri Tam aç (M.) 
Rauf Örbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Sadettin Serim (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.)1 

Orgl. A. S. Akbaytuğaı» 
(M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
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Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Yaşar özey 

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

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 

1 : 73 4-7-
îrfan Ferit Alpaya (I. 
A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hikmet Işık 

Muş 
Hakkı Kıheoğlu (M.) 

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

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
îsmail Çamaş (Mazur) 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
ibrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Riza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

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

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 
(M.) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



T. B. U. M. Matbaan 



S. Sasıyı: 240 
Askerî tayinat ve Yem kanununun birinci maddesine mü-
zeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye, 

Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri mazbataları( 1/625) 

T. C. 
Başvekâlet 9-V-1941 

Kararlar daireni müdürlüğü 
Bayı : 6/1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 haziran 1929 tarih ve 1495 sayılı kanuna ek olarak askerin sebze ihtiyacı hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - V -1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ımıcibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 
1 haziran 1929 tarih ve 1495 sayılı kanunun birinci maddesile memleketin Şark kısımlarında 

Kars, Erzurum, Bayazıt, Hakkâri ve Van vilayetleri dahilinde bulunan askerin tayın istihka
kına yapılan ilâve meyanmda sebze istihkakının 100 gram kuru sebze olduğu yazılıdır. 

Erat istihkakının bu suretle kuru sebzeye münhasır kalıp günlük gıda arasında yaş sebzele
rin bulunmaması askerin sıhhî vaziyetine müessir olmakta ve ihtiyaca kâfi miktarda sebze ye-
dirilememesinden ileri gelen bir takım hastalıkların vukuuna sebep olmaktadır. 

Nitekim ayni ihtiyaç dolayısile 26-X-1933 tarih ve 2326 sayılı kanun ile memleketin diğer 
kısımlarında bulunan askerin tayın istihkakına yapılmış olan ilâve meyanmda sebze istihka
kının 300 gram yaş veya 100 gram kuru sebze olduğu gösterilmiş ve bu hükmün tatbik ve icra
sı amelî sahada daha kolay ve faydalı olmuştur. 

Tecrübe ile hâsıl olan bu neticeye göre yukarıda yazılı vilâyetler dahilinde bulunan askerin 
sebze istihkakının diğer mahallerdeki askerin sebze istihkakı gibi yaş sebze olarak da verile
bilmeline mezuniyet istihsali için 1 haziran 1929 tarih ve 1495 sayılı kanuna bir ek ilâvesi lâ
zım ve zarurî görülmüş ve bu maksatla balğı kanun lâyihası tanzim ve kabulü teklif edilmiştir. 

Bu ilâvenin bütçe üzerindeki tesiri pek az olacağına göre bütçeye mevzu tahsisat ile ida
resi mümkün görülmektedir. 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 24 - V - 1941 
Esas No. 1/625 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

Askerin yaş sebze ihtiyacına dair 1 haziran 
1929 tarihli ve 1495 numaralı kanuna ek olarak 
Millî müdafaa vekilliğince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetinin 6 - V -1941 tarihli toplantısın

da Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası havale edilmiş olduğu encümeni
mizde müzakere olundu. 

Zikredilen kanunun birinci maddesile bazı 



şark vilâyetlerindeki askerin tayin istihkakına 
yapılmış olan ilâve meyanma 100 gram kuru 
sebze konulmuş, halbuki günlük gıda arasında 
yaş sebze bulunmaması bunların sıhhî vaziyetine 
tesirden hali kalmıyacağı tabiî bulunmuş ve 
esasen bahsolunan vilâyetlerden maada havali
deki askerin tayin istihkakına 2326 numaralı 
kanunla yapılmış olan ilâve meyamnda sebze 300 • 
gram yaş veya 100 gram kuru olarak tasrih olun
mak suretile bu vaziyet buralarda göz önünde 
tutulmuş olduğundan gerek sıhhî lüzuma, gerek 
askerimizin beslenme usulünü tevhit zaruretine, 
ve nihayet, yurdun hemen her tarafı demiryol-
larile biribirine bağlanmış bulunması sayesinde 
yaş sebzelerin nedrette olduğu yerlere dahi nak
linin bu gün mümkün olmasına binaen kanun 
lâvihası esas itibarile ve ittifakla müzakereye 

lâyik görülmüştür. 
Esbabı mucibe mazbatasının son fıkrasına 

nazaran Şark vilayetlerimizdeki askerin bu nevi 
istihkakının 300 gram yaş veya 100 gram kuru 
sebze olarak tayininden dolayı bütçedeki tahsi
sata her hangi bir zam icabetmiyeceği de anlaşıl
dığından lâyihanın maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica .olunur. 

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

A. Bayındır Nasuhi Bay dar 
(lazianteb İzmir Manisa 

A. Aksoy K. Dursun F. Kurdoğlu 
Rize Tokad Zonguldak 

K- Kamu Cemal Kovalı T. Ziya fizençi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
MazbataNo. 137 
Esas No. 1/625 

25 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Askerin sebze ihtiyacı hakkında 1495 sayılı 
kanuna ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 9 - V - 1941 tarih ve 
6/1943 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maliye encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize tevdi Duyurulmakla Millî 
Müdafaa vekâleti Levazimatı umumiye reisi ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

1495 sayılı kanunun birinci maddesile Kars, 
Erzurum, Bayazıt, Hakkâri ve Van vilâyetlerin
deki askerlerin gündelik tayınlarına yapılan ilâ
ve meyamnda sebze istihkakı 100 gram kuru 
sebze olarak tesbit edilmiştir. Halbuki bilâhare 
kabul edilen 2326 sayılı kanunla memleketin diğer 
mmtakaları için gündelik asker tayını 300 gram 
yaş veya 100 gram kuru sebze olarak kabul edil
miş ve askere yaş sebze yedirilmesinin sıhhî se
bepleri de aşikâr bulunmuş olduğundan 1495 sa
yılı kanunun tesbit ettiği mmtakalardaki eratın 
tayın istihkakları meyamnda yaş sebzenin de bu

lunmasını temin maksadile sevkedildiği anlaşılan 
lâyiha Encümenimizce de esas itibarile kabul 
edilmiş ve yalnız başlık ile birinci ve ikinci mad
deler yazılış itibarile değiştirilmiştir. 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Çorum Kastamonu Muğla İstanbul 
Mezun T. Çoşkan H. Kitabçı F. Öymen 

Bolu Bursa Bursa 
C. S. Siren Fazlı Güleç Nevzat Ayaş 
Diyarbakır Giresun Gümüşnae 
Rüştü Bekit M. Akkaya Burak Sakarya 

İsparta İsparta İsparta 
M. Karaağaç Kemal Turan R. Ünlü 

Kayseri Kırklareli Konya 
Suad Hayri Ürgüblü B. Denker R. Türel 

Kütahya Malatya Muş 
A. Tiridoğlu M. öker Ş. Ataman 

Ordu Trabzon 
/ / . Yalman Sırrı Day 

( S. Sayısı : 240 ) 



Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Millî müdafaa encümeni 
Esas No. 1/625 

Karar No. 82 

30 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Askerî sebze ihtiyacı hakkında 1495 sayılı 
kanuna ek olarak Millî müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucib esile birlikte sunulduğuna dair olup 
Maliye ve Bütçe encümenlerince müzakere edi
lip tanzim edilen mazbatalarile ve Bütçe encüme
nince lâyihada yapılan değişiklikle yeniden ya
zılan kanun lâyihasile encümenimize verilen 
Başvekâletin 9 mayıs 1941 tarihli ye 6/1943 sa
yılı tezkeresi ve Millî müdafaa vekilliğinden 
gönderilen salahiyetli memurları huzurile okun
du ve görüşüldü. 

Şark vilâyetlerinde bulunan askerin diğer 
mahallerdeki askere verildiği gibi yaş sebzenin 
de verilmesi sıhhî bakımdan lüzumlu olduğu 
cihetle 1495 sayılı kanunla tesbit edilmiş olan 
vilâyetlerdeki askere de ayni miktarda yaş sebze 

verilmesi muvafık görülmüş ve Bütçe encüme
nince yapılan değişiklikle kamın lâyihası kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvip nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

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

Bursa Çankırı Çorum 
Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan E. S. Akgöl 

Edirne Erzurum Kayseri 
F. Balkan A. Akyürek N. Toker 

Kayseri Manisa Muğla 
S. Turgay K. N. Duru S. Güney 

Samsun Seyhan Urfa 
R. Barkın 8. Tekelioğlu A. Yazgan 

Yozgad 
Celâl Arat 

{ S. Suvısı ; 240 ) 



— 4 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1/haziran/1929 tarih ve 1495 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — l/haziran/1929 tarih ve 1495 
sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı aske
rin sebze istihkakı 300 gram yaş veya 100 gram 
kuru sebzedir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdin 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrası
na Millî müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

6 - V - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

MÜ.V. TLV. 
C. K. încedayı M. ökmen 

>m 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

T ay inat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel 1495 sayılı kanunda değişiklik yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 - VI - 1929 tarih ve 1495 
sayılı kanunun birinci maddesinde zikredilea 
100 gram kuru sebze) olarak değiştirilmiştir. 
100 gram kuru sebze) olarak değştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 240 ) 



S. Sayısı: 241 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun ikinci madde
sine bağlı 3 numaralı cetvelin değiştirilmesine ve 3907 
sayılı kanunun birinci maddesinin lağvına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/651) 

T. C. 
Başvekâlet 19-Yi-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3095 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3888 sayılı kanunun ikinci maddesine balğı üç numaralı cetvelin tadiline ve 3907 sayılı ka
nunun birinci maddesinin kaldırılmasına dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekille
ri Heyetince 18 - VI -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Kaza kaymakamları, memur bulundukları kazanın umumî idaresinden mesul, kaza dahilinde 
kanun ve nizamların neşir, ilân ve tatbikini temin ile muvazzaf, bunların kendisine tevdi eylediği 
vazifeleri valinin nezareti altında ifa ve salâhiyetleri istimal ile mükellef kazada en yüksek Hjikû-
met memuru oldukları halde maaşları bazı kaza hâkimleri ile jandarma komutanlarının maaşla
rından daha azdır. Birinci sınıf kaymakamlardan ehliyeti görülenler, iki derece yüksek maaşlı 
beşinci sınıf valiliklere tayin edilebildikleri halde 3012 sayılı kanun ile bu sınıf valiliklerin kal
dırılması yüzünden buna imkân kalmadığı gibi bir derece yüksek maaşlı vali muavinliği ve ida
re heyeti azalıkları kadrolarının çok az olmasına binaen 3 sene ve daha fazla ayni derecede hizmet 
eden kaymakamlar ne kendi sınıfları arasında ve ne de mafevk derece memurluklara tayin sure-
tile terfi edememektedirler. 

3656 sayılı Teadül kanunu ile mevcut kadrolardan bir derece yüksek 70 lira maaşlı sekiz kayma
kamlık kadrosu ihdas edilmiş ise de bu defa da bu kanunun yedinci maddesile iki derece birden 
yapılacak terfiler için mâni kayitler konulmuş ve altıncı maddesile de Dahiliye memurları istis
naî muameleden hariç tutulmuş olduğundan kaymakamların ne 90 lira maaşlı dördüncü sınıf va
liliklere, ne de kadroları dar olan vali muavinlikleri ile idare heyeti azalıklarma tayinleri ve hat
ta kendi sınıfları arasında da birer derece terfileri mümkün olamamıştır. 

Gerçi 3711 sayılı kanun ile, 1, 3907 sayılı kanunun birinci maddesile 27 ki ceman 70 lira maaş
lı yeniden 28 kaymakamlık kadrosu temin olunarak 70 lira maaşlı kaymakamların adedi 36 ya 
iblâğ edilmiş ve 3907 sayılı kanunun ikinci maddesile de 70 lira maaşlı kaymakamların dördüncü 
sınıf vali maaşının farkı ücret olarak verilmek şartile vali vekili tayinlerine mesağ verilmiş ise 
de senelerce terfisizlik yüzünden elyevm 60 lira maaşlı kaymakamlardan 57, 50 lira maaşlı kayma-



kamlardan 59, 40 lira maaşlı kaymakamlardan 59 ki ceman 175 kaymakamın bir kısmı 9 seneden-
beri ayni maaşı aldıkları halde terfiden mahrum kalmışlardır. 

Senelerdenberi devam edegelen kadro darlığının husule getirdği bu vaziyet hemen bütün ka
nunlarla kendilerine vazife verdiğimiz yüksek tahsil görmüş kaymakamların uzun seneler terfi
den mahrum bırakmak suretile fütura düşmelerine sebep olduğu gibi daha yüksek idare makamları 
için ehliyetli anasır teminine de mâni olmaktadır. 

Bu sebeple kaza kaymakamları dört sınıftan beş sınıfa çıkarılarak birinci sınıf kaymakamların 
maaşları 80 liradan başlamak üzere yeni bir mahrut yapılmış ve 3907 sayılı kanunun birinci mad
desi değiştirilmek suretile bu kanunun ikinci maddesinin tatbikma daha geniş bir mikyasta imkân 
verilmesi istihdaf edilmiştir. 

Bu projenin kanuniyet iktisabı halinde sarfı lâzım gelecek meblâğın vekâlet bütçesi tasarrufa-
tmdan karşılanması imkânı bulunabilecektir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. B. M. 
Bütçe encümeni 1 - VII -1941 
Mazbata No. 142 
Easas No. 1/651 

Yüksek Reisliğe 

3888 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı 
üç numaralı cetvelin tadiline ve 3907 sayılı ka
nunun birinci maddesinin kaldırılmasına dair 
Dahiliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
19 - VI -1941 tarih ve 6/3095 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize havale buyurulmakla Dahiliye vekili 
Fayık öztrak ve Maliye vekâleti namına Büt
çe ve malî kontrol Umum müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Dahiliye vekâletinin kaymakamlık kadro
sundaki ehramın iyi tanzim edilememiş olma
sından dolayı halen bir çok kaymakamların 
müddetleri doldurdukları halde sekiz on se-
nedenberi terfilerine imkân bulunamadığı ida
rede taayyün eden kabiliyetleri ve ayni zaman
da kıdemleri ile valiliğe hak kazanmış olan 
kaymakamların bulundukları derecenin beşin
ci sınıf valiliğe nazaran en az iki derece aşağı 
olması 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi mu
cibince valilik maaşını almalarına mâni oldu
ğu gibi kaymakamlar kadrosunda 6 nci dere
cenin çok mahdut olması terfi imkânlarını aza
mî nisbette zorlaştırdığı verilen izahattan an
laşılmıştır. Binaenaleyh kaymakamların terfi
hi ile beraber iktidar ve kabiliyetlerinden isti
fade edilebilmesini temin maksadile kadroda 

bir tadilât icrasını istihdaf eden lâyiha esas 
itibarile enc.ümenimizce de kabule şayan gö
rülmüştür. 

Lâyihaya göre halen mevcut ve altıncı de
receden başlayan dört sınıf kaymakamlık bir 
derece daha ilâvesi ile beş sınıfa iblâğ edilmiş 
ve yekûn itibarile bu günkü kadro adedi mu
hafaza edilen kaymakamlıklar derecelere yeni
den taksim edilmiştir. Yapılan bu tadil neti
cesinde bütçeye 118 440 liralık bir külfet tahmil 
edildiği anlaşılmış ise de idare makinesinin te
meli mesabesinde olan bu kadronun ıslahı yolun
da bu kadar bir paranın kabulü zarurî görül
müş maahaza bu sene için sarfı lâzım gelen me-
baliğin vekâlet bütçesi tasarrufatmdan karşıla
nacağı anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle terfi usullerine temas edil
miş ve bazı aza tarafından terfiin şahsî takdire 
veya kıdeme istinaden yapılmakta olduğu halbu
ki her şeyden evvel ehliyetin gözönünde tutulma
sı icabedeceği yolunda mütalealar serdedilmiş ve 
Eneümenimizce alelûmum Devlet memurlarının 
ehliyetlerini tevsik edecek sicil esaslarının Hükü
metçe süratle tayin ve tesbiti ile terfiin bu esasa 
göre yapılması hususunun mazbatamızda tebarüz 
ettirilmesi tensip olunmuştur. 

Lâyiha, yazılış şeklinde bir değişiklik yapıl-

( S. Sayısı : 241 ) 



— 3 — 
mak suretile yeniden tanzim edilmiş ve havalesi 
veçhile Dahiliye encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Coşkan H. Kitabcı 

Kâ. 
istanbul Bolu Bolu 
F. öymen G. S. Siren ' Dr. Z. Ülgen 

Kaymakamlık kadrolarında değişiklik yapıl
ması hakkında Başvekâletten gelip encümeni
mize havale buyurulan «3888 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bağlı 3 numaralı cetvelin ta
diline ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesi
nin ilgasına dair» kanun lâyihası Dahiliye ve
kilinin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Memleket idaresinde büyük rol sahibi bulu
nan kaymakamların kadro eksikliği yüzünden 
yıllarca bir derecede kalıp terfi edememeleri tec
vize şayan görülemiyecek ahvalden olduğu gibi, 
faal bir hizmet olan kaymakamlıktan valiliğe 
terfie yol açmak da memleketin yüksek men
faatine uygun bulunduğundan vaki teklif aynen 
kabul ve cetvelin aslında mevcut bir fıkra ilâve 
olunmuştur. 

Yüksek Heyete sunulmak üzere arz ve tak
dim olunur. 

Bursa Elâzığ Giresun 
A. Nevzad Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 

İsparta İsparta İsparta 
M. Karaağaç K. Turan R. Ünlü 

Kayseri Kayseri Kırklareli 
F. Baysal 8. H. Ürgüblü B. Denker 
Kütahya Maraş Muş 

A. Tiridoğlu M. Bozdoğan Ş. Ataman 
Ordu Tunceli 

R. Yalman M. Yenel 

Dahiliye E. Rs. 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtip 

Yozgad 
8. Korkmaz 

Çorum 
it. K. Alpsar 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

E. Barkan 
Zonguldak 

Rıfat Vardar 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Balıkesir 
8. Uzay 

Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Sivas 
M. Ş.Bleda 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 

Bu M. M. 
Tokad 

Galıb Pekel 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Trabzon 
S. Abanozoğlu 

Çankırı 
A. Doğan 

Antalya Ankara 
R. Kaplan Ekrem Ergun 

Ankara Konya 
Fevzi Daldal Ş. Ergun 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Dahiliye encümeni 1- VII -1941 
Esas No. 1/651 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 241) 



HÜKÜMETİN TEKLM 

3888sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı üç 
numaralı cetvelin tadiline ve 3907 sayılı kanu

nun birinci maddesinin lâğvine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 3907 sayılı kanunun birinci 
maddesi ile tadil edilmiş olan 3888 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bağlı üç sayılı cetvel 
ilişik cetvele göre değiştirilmiş ve 3656 sayılı 
kanuna bağlı bir sayılı cetvelin taallûk ettiği 
kısımlarına eklenmiştir. 

MADDE 2 — 3907 sayılı kanunun birinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18- VI -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F .Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erekmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. ökmen 

4 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanana ek 3888 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bağlı üç numaralı cetve

lin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26- VI -1940 tarih ve 3888 sa
yılı kanunun ikinci maddesine ilişik (3) sayılı 
cetvelin Dahiliye vekâletine ait (Vilâyet me
murları) kısmı kaldırılmış ve bu kanuna bağlı 
cetvel 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun (1) sa
yılı cetvelinin mezkûr vekâlete ait (Vilâyet me
murları) kısmı yerine konulmuştur. 

MADDE 2 — 7 - VIII -1940 tarih ve 3907 
sayılı kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 241 ) 



5 — 
Hükümetin teklifine bağh 

CETVEL 

Dahiliye vekâleti vilâyetler memurları 
D. 

1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
12 
13 
11 
13 
4 
5 
6 
9 

11 
12 
13 

9 
7 
8 
9 

10 
11 
13 

7 
8 

Memuriyetin nevi 

Birinci sınıf vali 
İkinci » > 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Vali muavini 

» » 
» » 
» » 

Birinci sınıf mektupçu 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Vilâyet tahrirat bürosu şefi 
Tahrirat mümeyyizi 

» kâtibi 
» » 

Evrak ve dosya mümeyyizi 
•» memıırıı 

İdare heyeti azası 
» » > 
» » •» 
» » büro şefi 
» » mümeyyizi 
» » kâtibi 
» » » 

Hususî idare şefi 
Seferberlik müdürü 

» > 
» » 
» » 
» memuru 
» kâtibi 

Nüfus müdürü 
» » 

Aded 

9 
10 
25 
18 

1 
2 
9 
5 
3 

15 
18 
27 

4 
5 
3 

143 
2 

186 
6 
7 
8 
3 
1 

18 
87 
1 
3 
5 
9 

14 
27 
18 

2 
5 

Maaş 

150 
125 
100 
90 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
25 
20 
30 
20 
90 
80 
70 
40 
30 
25 
20 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
60 
50 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
13 
8 

12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
15 

Memuriyetin nevi 

Nüfus müdürü 
» » 
» » 

Nüfus kâtibi 
» » 

Tabiiyet mümeyyizi 
» memuru 
» kâtibi 

Umuru hukukiye müdürü 
» » kâtibi 
» » » 

Maiyet memuru 
» » 

Şifre » 
» » refiki 

Daire müdürü 
Kaymakam 

» 
» 
» 
» 

Tahrirat kâtibi 
» » 
» » 

Kaza nüfus memuru 
T> » » 

» » > 
Nahiye müdürü 

» » 
» » 
» » 
» tahrirat kâtibi 
» nüfus memuru 
» » » 

Aded 

7 
7 

42 
3 

158 
2 
2 
3 
6 
2 

11 
30 
70 

2 
2 
2 

60 
67 
76 
85 
95 

100 
200 

• 141 
145 
442 
180 

9 
75 

153 
681 
238 

7 
231 

Maaş 

40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
20 
50 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
10 
15 
10 

( S. Sayısı : 241) 
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S. Sasıyı: 242 
Hatay Ziraat Bankasının ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî 
alacaklarının taksitlendirilmesine dair kanunMâyihası ve Zi

raat, Bütçe ve İktisat encümenleri mazbataları (1/428) 

T. C. 
Başvekâlet 3-VI-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2451 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksit-
lendirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - V -1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak
sitlendirilmesine dair kanunun esbabı mucibesi 

- S U M » 

Hatayın anavatana iltihakı üzerine bütün hukuk ve vecibelerile Devlete intikal eden Hatay 
Ziraat bankasının, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının Hatayda şube açıp faaliyete geçmiş 
bulunması dolayısile tasfiyesi kararlaştırılmış ve Hatay çiftçisinin ziraî borçlarının ucuz faizle 
uzun bir ödeme müddetine bağlanarak hafifletilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası
nın ziraî alacaklarının tecilinde tatbik edilen usullerin bu banka alacaklarına da tatbiki muvafık 
olacağı düşünülerek ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

Projenin esasını, Türkiye Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacakları
nın taksitlendirilmesine dair olan 14 - VI -1935 tarihli ve 2814 numaralı kanun teşkil etmektedir. 
Bu projede mevcut hükümlerde sırf altın kay dini ihtiva eden borçların eski tarihlere ait bulun
ması hasebile tahsil kurları zürraı tazyik etmeyecek bir nisbette tutulmuş ve geçmiş günler faizin
de, müktesep haklar nazara alınarak borçlunun lehinde hareket edilmek suretile tadilât yapıl
mıştır. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni « 7 - VIII -1940 
Esas No. 1/428 

Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

Hatay Ziraat bankasının tasfyesinde ipotek
li ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak-
sitlendirilmesi hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 mayıs 
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucib esile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmuş olduğundan 
Maliye vekâleti Nakit işleri umum müdürü ile 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası umum mü
dür muavini hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hataym ana vatana ltihakile beraber bütün 
hukuk ve vecibelerile Devletimize intikal eden 
(Hatay Ziraat bankası) nın ipotekli ve müte
selsil kefaletli bütün ziraî alacaklarile işgal 
esnasında Ilatayda şube açmış olan (Tunus ban
kası) nın ayni mahiyeti haiz alacaklarının, mez
kûr vilâyet dahilinde şube ve ajanslar açmış 
bulunan Ziraat bankası vasıtasile tasfiyesi tabiî 
görülmekle beraber bu tasfiye yapılırken borç
lu Hatay çiftçilerinin borçlarını uzun vade ve 
az faizle kolayca ödemeleri imkânları da göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Hatay Ziraat bankası 1923 yılında ikrazata 
başlıyarak 1938 yılma kadar faaliyette devam 
ederek bu müddet zarfında çiftçiye yaptığı 
ipotekli ikrazattan miktarı 300 liraya kadar 
olanlar on taksit ve on sene vadeye bağlanmış 
ve tatbik edilen faiz nisbeti de sık sık değişti
rilmek suretile azamî yüzde on asgarî yüzde 
dört hesap edilmiş ise de yüzde dört nisbeti en 
son sene ikrazatma ve cüzi bir miktara inhisar 
ettiği anlaşılmıştır. 

Müteselsil kefaletli ikrazlarda ise 1 - 3 sene 
vade verilmiş ve azamî yüzde on asgarî' yüzde 
yedi faiz tatbik olunmuştur. 

Tunus bankasının yaptığı ayni mahiyeti ha
iz ikrazlarda vade ve faiz nisbetlerini Hatay Zi
raat bankasile muvazi olarak tesbit ettiği görül
müştür. 

Tasfiyeye ait bu kanun projesinde ise alacak
ların tahsiline 1941 senesi mebde ittihaz edil

mekle beraber vade seyyanen on beş seneye çı
karılmış ve faiz nisbeti yine seyyanen yüzde beş 
olarak tesbit olunmuştur. Bununla beraber es
ki senetlerin de yüzde beşten daha aşağı bir 
faize tâbi tutulanların faizleri yükseltilmiyerek 
eski nisbette ipka edilmiştir. 

Binaenaleyh Hatay çiftçilerinin gerek temi
natlı ve müteselsil kefaletli ikrazlardan, gerek 
levazımı ziraiye bedellerinden her iki bankaya, 
intikal tarihinde ceman borçlu bulundukları 
852 072, 57 liranın uzun vade ve az faizle tahsili 
yoluna gidildiği anlaşılmış ise de tatbikatta kolay
lık bakımından, aşağıda tasrih edileceği veçhile, 
lâyihanın bazı maddelerine fıkralar ve borçluların 
lehine olmak üzere de ayrıca üç madde ilâvesi su
retile mezkûr lâyiha encümenimizce tadilen ka
bul edilmiştir. Şöyle ki: 

Bu lâyihanın dördüncü maddesinin sonuna - : 
(Suriye evrakı nakdiyesini ihtiva eden alacak
larda işbu kanunun neşri tarihindeki kur üze
rinden tahsil olunur), fıkrası ilâve olunmuştur. 
Çünkü: borç senetlerinin tetkikinden anlaşıldı
ğına göre ikrazat kısmen mahallî tabirle altın 
ve dinar ve kısmen de Suriye evrakı nakdiyesi 
üzerinden yapılmıştır. Lâyihada beher altın 
için yedi yüz kuruş bir karşılık tesbit edilmiş 
ve bu karşılık bu günkü altın dinar kıymetin
den çok aşağı olduğu anlaşılmış ise de Suriye 
evrakı nakdiyesi için şimdiden bir kur tayinine 
imkân görülemediğinedn ve ikraz esnasında bir 
Suriye evrakı nakdiyesi paramızla 67 kuruş ol
duğu halde şimdi yandan daha aşağı bir kıymete 
düştüğü ve daima temevvüç ettiği cihetle alaca
ğın tahsili esnasındaki resmi kurun karşılığa esas 
ittihazı zarurî bulunmuştur. 

Borçlarını veremiyerek bu kanunun neşri ta
rihine kadar gayrim enkulleri bankaca tefevvüz 
edilmiş olanlara bu kanun hükümlerine göre gay-
rimenkullerini yeni senede bağlıyarak kendilerine 
iadesini istihdaf • eden lâyihanın beşinci maddesi
ne «Müracaatları halinde kendilerine» cümlesin
den sonra «Veya mirasçılardan istiyenlere» cüm-

( S. Sayısı : 242 ) 
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leşi ilâve edilmek suretile umumî hükümler da
hilinde borçluların varislerinin de tasarruf hakkı 
gözetilmiştir. 

Beşinci maddeden sonra projeye, kanunun tat
bikatını kolaylaştırmak, borçlular lehine harç ve 
resim muafiyetleri temin etmek ve tagayyüp 
edenlerle hakkı hiyarmı aleyhde kullanan borçlu
ların memleket dahilinde kalmış bulunan kefille
rini ibra ve borçlunun tağayyübünden veya hak
kı hiyarmı aleyhte istimalden dolayı tahsili ka
bil olmıyan alacakların da kayitlerini terkin 
maksadile aşağıdaki üç madde ilâve olunmuştur. 

Madde 6 — 2814 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı araziye kiymet takdiri, müsak
kafatta olduğu gibi sureti teşkili adı geçen 
maddede tasrih edilmiş olan komisyon tarafın
dan yapılır. 

Madde 7 — Bu kanunun tatbikma mütedair 
bilcümle muameleler damga, tapu, noter ve sair 
her nevi harç ve resimden muaftır. 

Madde 8 — Müteselsil kefaletli ve ipotekli 
borçlulardan mevcut olanların hissesine düşen 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksit-
lendirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanıp ve îcra Vekilleri Heyetince 24 mayıs 1940 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası Maliye vekâleti Nakit işleri umum 
müdürü ile Ziraat bankası umum müdür mua
vini hazır olduğu halde okunup görüşüldü: 

Encümenimiz İktisat encümeninin mütalea-
sma tamamen iştirak etmiş ve yalnız aşağıdaki 
değişikliklerle lâyihayı kabul eylemiştir. Hatay 
çiftçilerinin geçirmiş oldukları sıkıntıları ve 
buhranlı vaziyetler ve ziraatta duçar oldukları 
zorluklar ve borçlanmalar göz önünde tutularak 
2814 sayılı kanuna göre taksitlendirilinceye ka
dar hesap edilecek olan % 5 faizin •% 3 üzerin-

borç taksitlendirilir. Tagayyüp ve hakkı hiyarı-
nı aleyhte istimal edenlerin borçları kefillerinden 
talep edilmez. Bunlardan tasfiye edilecek var
lıkları olmıyanların borçları terkin edilir. 

Lâyihanın 6 ve 7 nei maddeleri 9 ve 10 nu
maraları altında aynen ipka ve kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunuldu. 

Ik. En. Es. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Afyon K. 

1. Akosman 
Bursa 

F. Güleç 
Gaziantep 
N. Pazarbaşı 

îzmir 
B. Artman 

Tunceli 
M. Tenel 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Ankara 

A. Ulus 
Erzincan 
8. Başotaç 
Gümüşane 
E. 8. Tor 

Kars 
K. Arıklı 

Zonguldak 
E. Karabacak 

Kâ. 
Afyon K. 
Berç Türker 

Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
E. Sazak 
İstanbul 

A. Dav er 
Konya 

A. II. Dikmen 
Zonguldak 
M, Bozma 

den alınması ve lâyihada mebde olarak kabul 
edilen 1941 senesi yerine aradan epeyce zaman 
geçmiş olduğundan 1942 teşrinievvel iptidasının 
tesbiti muvafık görülmüştür. 

1600 çiftçi üzerindeki 30 000 liralık mütesel
sil kefaletli borçların bir kısmı taksitlendirilmi-
yecek derecede olmakla beraber bu borçların 
vaziyetleri de kendilerine borçlarını ödeyebile
cek imkân verilmesi ve yardım yapılmasını za
rurî kılmaktadır. Bunlardan başka lâyihanın 
8 nei maddesinde borçlulardan varlıkları olmı
yanların borçlarının terkinine ait muamelenin 
3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 8 nei mu
vakkat maddesinde tasrih edilmiş olan usul da
iresinde yapılması ve bu lâyihanın neşir ve tat
bik edilmeği tarihe göre de temdit suretile beş* 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 7 - XII -1940 

ESÜA No. 1/428 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 242 ) 
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sene muteber tutulması Encümence muvafık gö- Denizli Denizli Edirne 
rülerek ona göre 8 ııci maddeye bir fıkra ilâve F. A. Tokad Y. Başkaya F. Kaltakkıran 
edilmiştir. Elâzığ Kocaeli Manisa 

Havalelerine göre Bütçe encümenine tevdi 8. Sağır oğlu t. Bibimi K. Kamaşman 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Siird Siird Siird 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtip #• Bekmen Ş. özdemir A. Ti. Esen 

İzmir Manisa Seyhan Sivas 
H, Köken ¥. Özey T. T arman /. M. Uğur 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 138 
Esas No. 1/428 

28-VI-1941 

Yüksek Reisliğe 

Ha£ay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipo
tekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacakların tak-
sitlendirilmesi hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanıp Başvekâletin 3-VI-1940 tarih ve 6/2451 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası iktisat ve Ziraat encümenleri mazbata-
larile birlikte encümenimize tevdi Duyurulmak
la Maliye vekâleti namına Nakit işleri ve Ti
caret vekâleti namına îç ticaret umum müdür-
lerile Ziraat bankasının salahiyetli memuru ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Hatayın anavatana ilhakında Türkiye ile 
Fransa arasında aktedilen anlaşma mucibince 
bütün hukuk ve menafiile Devlete intikal eden 
müessesat meyanmda Hatay Ziraat bankası da 
bulunmaktadır. 

İlhaktan sonra Hatayda mevcut ve mües
ses bilcümle teşkilât ve müessesatın anavatan 
mevzuatına göre tensikleri yapılmış olduğu gi
bi Hatay Ziraat bankasının da Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasının tâbi olduğu ahkâm 
dairesinde tasfiyesi ve bu suretle gerek Fransız
lar zamanında ve gerek Hatay Hükümeti dev
rinde mezkûr bankadan yapılmış olan ziraî ik
raz muamelâtının, Türkiye Cumhuriyeti Zira
at bankasının ipotekli ve müteselsil kefaletli zi
raî alacaklarının taksitlendirilmesine mütedair 
2814 sayılı kanun hükümlerine tevfikı maksa-
dile sevkedildiği anlaşılan lâyiha esas itibarile 
encümenimizce de kabul edilmiş ve Ziraat en
cümeni metni üzerinden müzakere yapılmıştır. 

Hatayda bulunan Fransız tabiiyetindeki hük

mî şahısların bütün hukuk ve menafiile Türk 
Hükümetinin mülkiyetine geçtiği anlaşmaya 
merbut protokol ve bunu tasdik eden kanun ah-
kâmile mücyyet bulunduğundan tekrarı zait ve 
(vecibeler) kelimesinin yanlış bir tefsire mahal 
vermesi mümkün bulunmuş olduğundan birinci 
madde başındaki (bütün hukuk ve vecibelerile) 
ibaresi kaldırılarak madde kabul edilmiştir. 

2814 sayılı kanunun birinci maddesinin 
üçüncü fıkrasında taksitler sene itibarile tayin 
edilerek her yerde mahsulün toplama ve satma 
mevsimlerine göre vade tarihlerinin tesbiti ban
kaya bırakılmış ve bu esasın muhafazası tatbi
katta kolaylığı mucip olacağı verilen izahattan 
anlaşılmış olmakla ikinci maddeden (birinci 
teşrin başlangıcı) kaydi çıkarılmak suretile mad
de kabul edilmiştir. 

Bankanın altın kaydini ihtiva eden alacak
ları için beher altına takdir edilecek kıymetin 
tayininde encümenimiz tevakkuf etmiştir. 

Alınan izahlara nazaran yirmi altın Fran
sız frangına nazaran istinat eden bir Suriye 
altınının kıymeti ilhak tarihinde Türkiye Cum
huriyeti Merkez bankasınca bir Türk altını için 
tesbit edilen kura nisbetle 830 kuruş ve bu gün 
ise daha fazla olmasına rağmen Hatay Hükü
meti ilhaktan bir müddet evvel kabul ettiği bir 
kanun ile bir Suriye altınının Türk parasına 
nisbetini 700 kuruş olarak kabul ettiğinden Hü
kümet de bu esası muhafaza ve teklif eylemiştir. 

Encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde 
bankaya altın kaydi ile borçlananlara ikraz za-

( S. Sayısı : 24J ) 
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manındaki rayice göre Suriye evrakı ııakdiyesi 
verildiği halde senetlerinde altın borçlandırıl-
dıkları anlaşılmaktadır. 

Bilâhare Fransız frangının muhtelif zaman
larda maruz kaldığı kıymet düşüklüğü ayni mik
tarda para aldıkları halde Suriye evrakı nakdi-
yesi borçlanmış olanların lehine ve altın 
borçlananların da aleyhine bir vaziyet ih
das etmiştir. Nitekim Suriye evrakı nak-
diyesi borçlananlar lâyiha ile teklif edilen mad
de hükmüne göre üç yüz küsur kuruş vermeleri 
icap ederken altın borçlananlar hem de lehleri
ne yapılan tenzilâta rağmen 700 kuruş vermele
ri lâzım gelmektedir. Bu hale göre bir Suriye 
altını için yedi yüz kuruştan daha aşağı bir kıy
metin tesbitini adalete uygun olacağı neticesi
ne varan Encümenimiz 500 kuruşun kabulünü 
muvafık görmüş ve dördüncü maddeyi bu esasa 
göre değiştirmiştir. 

lâyihanın beşinci maddesi, altı ay zarfında 
müracaat ederek bankaca tefevvüz edilmiş gay
ri menkullerin iadesini ve borçların yeniden 
taksitlendirilmesini isteyen asıl borçlu ve yoksa 
mirasçılardan bir veya bir kaçı namına gayri
menkulun iadesi hükmünü tazammun etmekte ise 
de müddetinde gayrimenkule sahip çıkmayan ve
ya memleket dışında bulunan diğer varislerin 
borç ödendikten sonraki mütalebelerini menetmek 
üzere ferağ muamelesinin borcun taksitlendiril-
mesile birlikte borcu taahhüt eden namına yapıl
ması alınan izahlara göre Encümenimizce muva
fık görülmüş ve madde bu yolda bir kayit ilâve 
edilmek suretile kabul edilmiştir. 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotek
li ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak-
sitlendirilmesi hakkında Maliye vekâleti tara
fından hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 
24 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesi ve 

Altıncı maddede vuzuh maksadile bir ibare de
ğişikliği yapılmış ve yedinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci madde dahi vuzuhu temin etmek 
üzere yeniden kaleme alınmış ve Bankaca tahsil 
olunacak paraların bütçeye ne suretle irat kay
dolunacağı dokuzuncu madde ile tesbit edilmiş-
tir3 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyi
hası havalesi veçhile tekrar iktisat encümenine 

gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

T. Çoşkan H. Kitabçı 
Kâtip 

istanbul Bolu 
F. Öymen iktisat encümeninin 4 ncü mad-

* desinin kabulüne taraftarım. 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Bursa Elâzığ 
Fazlı Güleç Nevzad Ayaş M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Karaağaç 
İsparta Kayseri Kırkşlareli 
B. Ünlü Suad H. Urgüblü B. Denker 
Konya Kütahya Malatya 

B. Türel A. Tiridoğlu M. öker 
Mardin Muş Ordu 

B. Erten Ş. Ataman H. Yalman 
Trabzon 
8. Day 

Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbatalarile bir
likte ve Meclisi Âlice ittihaz olunan karara tev
fikan ihtisas encümeni sıfâtile son encümen ola
rak tekrar encümenimize havale buyurulmus 
olmakla Maliye ve Ticaret vekâletleri mümes
silleri hazır bulundukları halde tetkik ve müta-

Iktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • ' 
îktısad encümeni 1 - VII -1941 
Esas No. 1/428 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 24^ ) 
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lea olundu. 

Esbabı mucibede dermeyan olunan m üt al Di
lara ve verilen şifahî izahata göre kanun lâyi
hası esas itibarile kabule şayan görülmüş ve 
müzakere mevzuu olarak Bütçe encümeninin ka
bul eylediği metin esas tutulmuştur. 

Bütçe encümeninin 6 ncı maddesinde ifade 
tashihi bakımından değişiklik yapıldığı gibi 10 
ncu madde dahi maksadı daha vazıh bir şekilde 
ifade için yeniden tanzim edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

îk. E. Reisi N. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

Berç Türker 

Edirne 
T. Göksel 

izmir 
Bendi Anman 

Zonguldak 
// . Karabacak 

«es»" 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 

A. Ulus 

Erzincan 
S. Başotaç 

Kars 
K. Arıklı 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Tçel 
Dr. M. Berker 

M. 
Kastamonu 
Celâl Bayar 

Zonguldak 
M. Bozma 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hatay Ziraat bankasının tasfi
yesinde ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî alacaklar'>un tak-

sitlendirilmesine di}ir kanun 

MADDE 1 — Bütün hukuk 
ve vecibeleri ile Hazineye inti
kal etmiş olan Hatay Ziraat 
bankasının tasfiyesinde; mez
kûr bankanın 23 - VII -1939 ta
rihinde vadeleri gelmiş veya 
gelmemiş, yeni senetlere bağ
lanmış veya bağlanmamış ipo
tekli veya müteselsil kefaletli 
bütün ziraî alacaklarile Tunus 
bankasının ayni mahiyeti haiz 
ve ayni şekilde teminatlı bütün 
ziraî alacakları hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair 14-VI-
1935 tarihli ve 2814 sayılı ka
nun hükümleri (4,12,13,14,15, 
16 ncı madde hükümleri hariç 
olmak üzere) tatbik olunur. 

Bu kanunun tatbikatında yu
karıda adı geçen kanundaki 
«banka» dan «Hazine» anlaşı
lır. 

İKT1SA1 ENCÜMENİNİN 
DEüîŞTİRlŞİ 

11 .tay Ziraat bankasının tasfi-
j esinde ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî . alacakların tak

sitlendirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Bütün hukuk 
ve vecibelerile Hazineye inti
kal etmiş olan Hatay Ziraat 
bankasının tasfiyesinde, mez
kûr bankanın 23 - VII - 1939 
tarihinde vadeleri gelmiş veya 
gelmemiş, yeni senetlere bağ
lanmış veya bağlanmamış ipo
tekli veya müteselsil kefaletli 
bütün ziraî alacaklarile Tunus 
bankasının ayni mahiyete haiz 
ve ayni şekilde teminatlı bü
tün ziraî alacakları hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasının ipotekli ve müte
selsil kefaletli ziraî alacakları
nın taksitlendirilmesine dair 
14-VI-1935 tarihli ve 2814 
sayılı kanun hükümleri (4, 12, 
13, 14, 15, 16 ncı maddeler hü
kümleri hariç olmak üzere) 
tatbik olunur. 

Bu kanunun tatbikatında 
yukarıda adı geçen kanundaki 
(Banka) dan Hazine anlaşılır. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Hatay Ziraat bankasının tasfi
yesinde ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî alacakların taksit

lendirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — İktisat encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : <!.•*? 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRIŞÎ 

Hatay ziraat bankasının tasfi
yesinde ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî alacaklarının tak-

sitlendirilmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hazineye inti
kal etmiş olan Hatay Ziraat 
bankasının tasfiyesinde, mez
kûr bankanın 23 - VII - 1939 
tarihinde vadeleri gelmiş veya 
gelmemiş, yeni senetlere bağ
lanmış veya bağlanmamış ipo
tekli veya müteselsil kefaletli 
bütün ziraî alacaklarile Tunus 
bankasının ayni mahiyeti haiz 
ve ayni şekilde teminatlı bütün 
ziraî alacakları hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının ipotekli ve müteselsil 
kefaletli ziraî alacaklarının tak-
sitlendirilmesine dair 14-VI-
1935 tarih ve 2814 sayılı kanun 
hükümleri, (4,12,13,14,15,16 
ncı maddeler hükümleri hariç 
olmak üzere) tatbik olunur. 

Bu kanunun tatbikatından 
yukarıda adı geçen kanundaki 
(Banka) dan Hazine anlaşılır. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRlŞl 

Hatay Ziraat bankasının tasfi
yesinde ipotekli ve müteselsil ke
faletli ziraî alacaklarının taksit-

lendirümesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 242 ) 
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MADDE 2 — Bu kanunun 
tatbikatında 2814 sayılı kanu
nun birinci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki 1936 senesi yerine 
1941 senesi mebde ittihaz olu
nur. 

Ayni kanunun ikinci madde
sinde bahsi geçen % 5 faiz, se
nette münderiç faiz nisbeti % 
5 den fazla ise tatbik olunur. 
Aksi halde faiz senetteki nisbet 
üzerinden hesaplanır. 

MADDE 3 — İskenderun 
Sancak Hükümetinin 31-XII-
1937 tarihli ve 846 sayılı karar
name hükümlerinden istifade 
ederek borçlarını taksitlendir-
miş olanlardan dileyenler işbu 
kanun hükümlerine göre vazi
yetlerini eski haline irca etmek 
suretile tashih ettirerek borçla
rını yeniden taksitlendirebilir-
ler. 

MADDE 4 — Bankanın altın 
kaydını ihtiva eden alacakları 
beher altın lira 700 kuruş hesap 
edilerek tahsil olunur. 

MADDE 5 — Borçları 23 
temmuz 1939 tarihinde mevcut 
ve bu kanun hükümleri dahilin
de tecile tâbi borçlulardan bu 
kanunun neşri tarihine kadar 
gayrimenkulleri takibat netice
sinde bankaca tefevvüz edilmiş 
olanların bu gayrimenkulleri 
müracaatları halinde kendileri
ne iade olunarak borçları bu 
kanun hükümleri dahilinde teci
le tâbi tutulur. 

— 8 — 
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MADDE 2 — Bu kanunun 
tatbikatında 2814 sayılı kanu
nun birinci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki 1936 senesi yerine 
1941 senesi mebde ittihaz olu
nur. 

Ayni kanunun ikinci madde
sinde bahsi geçen % 5 faiz, se
nette münderiç faiz nisbeti % 
5 ten fazla ise tatbik olunur. 
Aksi halde faiz senetteki nis
bet üzerinden hesaplanır. 

MADDE 3 — iskenderun 
Sancak Hükümetinin 31-XII-
1937 tarihli ve 846 sayılı karar
namesi hükümlerinden istifade 
ederek borçlarını taksitlendir-
miş olanlardan dileyenler bu 
kanun hükümlerine göre vazi
yetlerini eski haline irca etmek 
suretile tashih ettirerek borçla
rını yeniden taksitlendirebilir-
ler. 

MADDE 4 — Bankanın al
tın kaydını ihtiva eden ala
cakları beher altın lira 700 
kuruş hesap edilerek tahsil o-
lunur. 

Suriye evrakı nakdiyesini 
ihtiva eden alacaklar da iş
bu kanunun neşri tarihindeki 
kur üzerinden tahsil olunur. 

MADDE 5 — Borçları 23 
temmuz 1939 tarihinde mevcut 
ve bu kanun hükümleri dahi
linde tecile tâbi borçlardan bu 
kanunun neşri tarihine kadar 
gayrimenkulleri takibat neti
cesinde bankaca tefevvüz edil
miş olanların bu gayrimenkul
leri alâkadarlarının ilânen yapı
lacak tebligat tarihinden itiba
ren altı ay zarfında müracaatla
rı halinde kendilerine veya mi
rasçılarından istiyenlere iade 

ZT. B. 

MADDE 2 — Bu kanunun 
tatbikatında 2814 sayılı kanu
nun birinci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki 1936 senesi yerine 
1942 senesi birinci teşrin baş
langıcı mebde ittihaz olunur. 

Ayni kanunun ikinci madde
sinde bahsi geçen % 5 faiz, % 
3 e indirilmiştir. Bu had sened-
de münderiç faiz nisbeti % 3 
den fazla ise tatbik olunur, ak
si halde faiz, seneddeki nisbet 
üzerinden hesaplanır. 

MADDE 3 — İktisat encüme
ninin 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — iktisat encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — iktisat encüme
ninin 5 nci maddesi aynen. 

( zfZ : TST-^S 'S ) 
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MADDE 2 — Bu kanunun 
tatbikatında 14 - VI - 1935 ta
rih ve 2814 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin üçüncü fıkra
sındaki 1936 senesi yerine 1924 
senesi mebde ittihaz edilmiş ve 
ikinci maddesinde yazılı yüzde 
beş faiz, yüzde üçe indirilmiş
tir. Bu had, senetde münde-
riç faiz nisbeti yüzde üçten faz
la ise tatbik olunur. Aksi hal
de faiz, senetteki nisbet üzerin
den hesaplanır. 

MADDE 3 — İktisat encü
meninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Bankanın altın 
kaydını ihtiva eden alacakları 
beher altın lira beş yüz kuruş 
hesap edilerek tahsil olunur. 

Suriye evrakı naktiyesini ih
tiva eden alacaklar, işbu kanu
nun neşri tarihindeki kur üze
rinden tahsil olunur. 

MADDE 5 — Borçları 23 
temmuz 1939 tarihinde mevcut 
ve bu kanun hükümleri dahi
linde tecile tâbi borçlardan b 
kanunun neşri tarihine kadar 
gayrimenkulleri takibat netice
sinde bankaca tefevvüz edilmiş 
olanların bu guyrimenkulleri 
alâkadarlarının ilânen yapıla
cak tebligat tarihinden itibaren 
altı ay zarfında müracaatları 
halinde kendilerine veya miras
çılardan isteyenlere iade oluna-

— 9 — 
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MADDE 2 — Eütçe encüme
ninin 2 nci maddesi aynen. 

MADDE 3 — İskenderun 
Sancak Hükümetinin 31-XII-
1937 tarihli ve 846 sayılı karar
namesi hükümlerinden istifade 
ederek borçlarını taksitlendir-
miş olanlardan dileyenler bu 
kanun hükümlerine göre vazi
yetlerini eski haline irca etmek. 
suretile tashih ettirerek borç
larını yeniden taksitlendirebi-
lirler. 

MADDE 4 — Bütçe encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Bütçe encüme
ninin 5 nci maddesi aynen 

( S. Sayısı : 242 ) 
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olunarak borçları bu kanun hü
kümleri dahilinde taksitlendi-
rilir. 

MADDE 6 — 2814 numaralı 
kanunun 9 ncu maddesinde ya
zılı araziye kıymet takdiri, mü
sakkafatta olduğu gibi sureti 
teşkili adı geçen maddede tas
rih edilmiş olan komisyon tara
fından yapılır. 

MADDE 7 — Bu kanunun 
tatbikına mütedair bilcümle 
muameleler damga, tapu, noter 
ve saire her nevi harç ve resim
den muaftır. 

MADDE 8 — Müteselsil ke
faletli ve ipotekli borçlardan 
mevcut olanların hissesine dü
şen borç taksitlendirilir. Tegay-
yup ve hakkı hiyarmı aleyhte 
istimal edenlerin borçları kefil
lerinden talep edilmez. Bun
lardan tasfiye edilecek varlıkla
rı olmıyanlarm borçları terkin 
edilir. 

Zr. E. 

MADDE 6 — iktisat encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen. 

MADDE 7 — İktisat encüme
ninin 7 nci maddesi aynen. 

MADDE 8 — Müteselsil ke
faletli ve ipotekli borçlardan 
mevcut olanların hissesine dü
şen borç taksitlendirilir. Ta
kip ve hakkı hiyarmı aleyhte 
istimal edenlerin borçları ke
fillerinden talep edilmez. Bun
lardan tasfiye edilecek varlık
ları olmıyanlarm borçları ter
kin edilir. Bu borçların takiba
tında 3202 sayılı kanunun mu
vakkat 8 nci maddesi hüküm
leri caridir. Bu maddede yazılı 
müddet bu kanunun tatbik 
mevkiine girdiğinden itibaren 
beş sene için muteberdir. 

( S. Sayısı : 242 ) 
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rak namlarına tescil ve borçla
rı bu kanun hükümleri dahilin
de tecil olunur. 

MADDE 6 — 2814 sayılı ka
nunun dokuzuncu maddesinde 
yazılı gayrimenkullere kıymet 
takdiri, teşkili sureti mezkûr 
maddede münderiç komisyon 
tarafından yapılır. 

MADDE 7 — îktısat encüme
ninin yedinci maddesi aynen 

MADDE 8 — Müteselsil kefa
letli ve ipotekli borçlulardan 
mevcut olanların hissesine dü
şen borç taksitlendirilir. Bun
lardan aciz halinde olanların 
borçlan terkin edilir. Tegayyüp 
edenlerle hiyar hakkını aleyhte 
kullananların borçlan kefille
rinden aranmaz. 

Borçların takibatında 3202 
sayılı kanunun muvakkat seki
zinci maddesi hükümleri tatbik 
olunur ve maddede yazılı beş 
senelik müddet bu kanunun 
meriyetinden başlar. 

- MADDE 9 — Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasınca Ha
zine namına tahsil olunan para
lar -umumî bütçeye irat kaydo
lunur. 

MADDE 10 — Bu kanuna 
tatbiki sureti Maliye vekâleti 
ile Türkiye Cumhuriyeti Zira
at bankası arasında kararlaşt 
nlır. 

— İ l 
ik. E. 

MADDE 6 — 2814 numaralı 
kanunun 9 ncu maddesinde ya
zılı araziye kiymet takdiri, mü
sakkafatta olduğu gibi sureti 
teşkili adı geçen maddede tas
rih edilmiş olan komisyon tara
fından yapılır. 

MADDE 7 — Bütçe encüme
ninin 7 nci maddesi aynen. 

MADDE 8 — Bütçe encüme
ninin 8 nci maddesi aynen. 

MADDE 9 — Bütçe encüme
ninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
tatbikmda Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat bankasının ihtiyarına 
mecbur kalacağı masraflar hak
kında Maliye vekâleti ile mez
kûr banka arasında bir anlaş
ma yapılır ve bu masraflar ban
kaca tahsil edilip Hazineye tev
dii icabeden mebaliğden tes
viye olunur. 

( S. Sayası : 242 ) 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunu tat
bike îcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

24-V-1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mî. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
İV. Topgoğlu 

— 12 — 
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MADDE 9 — Bu kanun neşri 
tarihinden mutteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunu tat-
bika icra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Zr, E. 

MADDE 9 — İktisat encüme
ninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — İktisat encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 

(& Sayısı : 242) 
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MADDE 11 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 12 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyet imemurdur. 

- ı a -
ik. E. 

MADDE 11 — Bütçe encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Bütçe encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 

- M - «*•*» > > •! •••111 
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S. Sayısı: 243 
Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin teşkilât 
ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Nafia encümenleri 

mazbataları (1/380) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - IV - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1829 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nakil üeretlerile buna müteferri her nevi masrafların ve nakliyat resminin tahsilinde her mua
melede 25 kuruşa kadar olan tahsilatın aranmaması hakkında 1667 sayılı kanuna ek olarak Müna
kalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucjb esile birlkte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B, Saydam 

25 kuruşu geçmiyen eksik tahsilatın aranmaması hakkında Devlet demiryollarına salâhiyet veren 
ve 1667 numaralı kanuna ek olmak üzere tertip edilen kanun projesinin sebep raporudur. 

1 - Demiryol nakliyatı için mütenevvi tarifelerin mevcudiyeti ücret matrahlarının eşya nevi, 
sıklet ve mesafe unsurlarından başka eşyanın hacim, tam vagon hamulesi, perakende gibi hal
lerle de alâkadar bulunması dolayısile her nakle ait ücretlerin hesabı bir çok hesap ameliyelerinin 
ifasını ve bir çok tarifelerin ve usûllerin daima gözden geçirilmesini icap ettirmektedir. 

Bilhassa yolcu ve perakende eşya nakliyatında katarların hareket ve muvasalât zamanları 
etrafında tekasüf .eden işlerin çokluğu memurları süratle iş görmeğe mecbur etmekte olduğun

dan bu yüzden bazı hesap hataları tahassül etmekte, fazla veya noksan tahsilat yapılmaktadır. 
Bu hesaplar bilâhare kontrol servisinin kontrolünden geçtiği zaman fazla ve noksanlar tesbit 

edilerek fazlalar nakliyat sahiplerinin müracaatlarında iade edilmek üzere emanete alınmakta; nok
sanlar da alâkadarlarından veya müsebbiplerinden tahsil edilmek için takip olunmaktadır. 

Devlet demiryollarının eşya nakliyatına ait bir senelik muamelesi 1,5 milyondur. Yolcu nak
liyatına ait muamelesi 12 milyonu mütecaviz ise de bunun büyük bir kısmı sabit ve muayyen 
ücretli karton biletlere ait olup ancak bir buçuk milyon kadarı istasyonlarca hususî vaziyetle
re göre tarife tatbikatına ve hesap muamelelerine tâbi tutulmaktadır. 

Bütün bu muamelelerde hâsıl olan hesap hatası yüzünden noksan tahsilata ait muamele ye
kûnu ise 22 bindir. Yüzde birden aşağı bir nisbette olan bu miktar çoğumsanmazsa da ekserisi 
beş on kuruştan ibaret olan bu noksanların ayrı ayrı tesbit ve kaydedilerek muameleye tâbi 
tutulması ve müsebbiplerinden tahsili için takibat yapılması her birinden elde edilen menfa
atten fazla külfet ve masrafı icabettirecek şekilde bir çok muhabereye ve kırtasiye muamelele
rine yol açmaktadır. Bu muamelelerin idareye tahmil ettiği maddî masraf vasatî bir hesapla 
beher muamele için 25 kuruşu geçmektedir. 

25 kuruşa kadar olan noksanların yekûnu 17 bin kalem tutmaktadır. Bunların tutarı işe 
hiç bir sene 1 000 lirayı tecavüz etmemiştir, 
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Diğer taraftan, hesap hatası yüzünden fazla alınarak küçük miktarlar teşkil etmesi itiba-

rile sahipleri tarafından müracaat ve istirdat edilmeyen ve emanet hesabından bilâhare vari r 

data nakledilen meblâğ da bunu telâfi etmekte olduğundan bu noksanların takip ve tahsil edil
memesinden dolayı idarenin zararı olmayacak bilâkis bu işlerin tasarrufu yüzünden idare, mad
dî, manevî bir çok külfetlerden kurtulmuş olacaktır. 

Esasen hata yapan memurlar yaptıkları hatanın mahiyetine göre ayrıca takibata ve idarî ce
zalara tâbi tutulmakta olduğundan noksanların tahsil edilmemesinden dolayı herhangi bir ida
rî mahzurun tevellüt etmesi ihtimali de yoktur. 

Ecnebi memleket demiryollarının bir çoklarında da bu gibi küçük miktarların tahsili takip 
edilmemektedir. Takriben 25 kuruş tutan yarım marka kadar noksanları nazara almıyan Alman 
Devlet demiryolları bu meyandadır. 

Nafia encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Nafia encümeni 
Esas No. 1/380 

Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna mü-
zeyyel 1667 sayılı kanuna ek olarak Hükümet
çe tanzim ve Başvekâletin 25 - nisan 1940 ta
rih ve 6/ 1829 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Encümenimize ha
vale edilmekle keyfiyet Devlet demiryolları 
umum müdürlüğünden gönderilen alâkadar me-
ıvarların huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Gerek memurların verdiği izahattan ve ge
rekse esbabı mucibe lâyihasında zikredilen se
beplerden dolayı kanun lâyihasının aynen ka
bulüne karar verilmiş ve havalesi mucibince Ma
liye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

11 - V - 1940 

Nafia E .Reisi 
Erzincan 

A. Şamili İller A 
Afyon K. 
M. Gönenç A 

Elâzığ 
E. Z. Çiyiltepe 

İsparta 
H. Özdamar S. 

Malatya 
M. Ş. özpazarbaşı 

Tunceli 
Sami Erkman 

Hatay 
A. H. Mursaloğlu 

Bu M. M. 
Sivas 

. N. D emir ağ 
Ankara 
Baytın 
Eskişehir 
O. Işın 

îzmir 
Epikmen 

Malatya 
V. Çinay 

Urfa 
Ş. Vluğ 

Kâtip 
Sivas 

A. N. D em ir ağ 
Ankara 

E. D emir el 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Manisa 

'Osman Ergin 
Niğde 

H. Mengi 
Urfa 

B. Soyer 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 2 - IV -19Al 
Esas No. 1/380 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 
Devlet demiryolları tarafından cibayet olu- 25 kuruşu geçmediği takdirde - eksik alman 

nan nakil ücretlerile bunlara müteferri her nevi miktarları aramamağa idareyi salâhiyettar kıl-
masraflarm ve nakliyat resminin tahsilinde her raak üzere 1667 numaralı kanuna ek olarak Mü-
muamelede ücret, masraf ve resim ile birlikle nakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
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Heyetinin İ l - IV -1940 tarihli içtimamda Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Dev
let demiryolları umum müdürlüğü - mümessili 
hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Alelhusus yolcu ve perakende eşya nakliya
tında trenlerin hareket ve muvasalât zamanla
rında çoğalan işlerin bir taraftan memurlar ı. 
süratle vazife ifasına icbar etmesi, ve diğer ta
raftan, demiryolu nakliyatında tatbiki lâzım 
mütenevvi tarifeler mevcut olup ücret matrahla
rının da eşyanın cinsi, hacmi, nakli, nakledile
ceği yerin mesafesi, tam vagon hamulesi ve pe
rakende gibi bir takım unsurlara istinat etmesi 
yüzünden bazı hesap yanlışları meydana gele
rek fazla veya noksan tahsilat yapılmakta ol
duğu, bu yanlışların kontrol servisinde tesbitini 
müteakip fazlaların sahiplerine verilmek için 
emanete alındığı, noksanların da alâkalılardan 
veya müsebbiplerinden tahsil edilmek için ta
kip edildiği, ve ancak büyük bir kısmı ehem
miyetsiz hesap hatalarından mütevellit olan mı 
fazla veya noksanların müesses usule göre takip 
ve muhasebesinde bir çok külfet ve masraf ihti
yar olunduğu cihetle bahse mevzu noksanlar
dan 25 kuruşa kadar olanlarının aranılmaması. 

1 - Gösterilen sebeplere; 
2 - Mütalea ve tetkik olunan ihsaî cetvellere 

nazaran, meselâ, ikinci kânun 1940 ayında ka
lemlerden çıkarılan 4038 tashih pusulasından 
2636 tanesinin 25 kuruştan az miktarlara taal
lûk ettiği ve 1939 - 1940 malî yılında istasyonla
ra gönderilen bu nevi tashih pusulalarının 29891 
adedi bulduğu halde tutarının 1665 liradan iba
ret olduğu göz önüne alınınca zikredilen fazla 
ve noksanların fatura, cari hesap, nakliyat pu
sulası ve benzerleri olan evrakın tanziminde iç
tinabı imkânsız ve daimî müsamaha ile telâkki 
olunan «sehiv ve nisyan» hâdiselerinden ibaret 
ibujlunmasma; 

3 — Fakat bu sehiv ve nisyan hâdiseleri bü
yük rakamlara taallûk ettiği takdirde ifası za
rurî olan on çeşit muameleden (tashih varakası 
tanzimi, tashih varakasının tetkiki, deftere kay

di, şevki, istasyonda deftere kaydi, takip ve 
tahsili, muhtevası tahsil olunan tashih varaka
sının irat kaydi, kaydinin kapatılması, merkezde 
iradının tetkiki, merkezde kaydinin kapatılma
sı) 25 kuruşa kadar olanlar hakkında yalına 
hatanın tesbiti ile iktifa edilecek olursa teşkilâ
tın kırtasî mesaiden az çok kurtularak ferahlı-
yacağı da tabiî olmasına; 

4 —- İdarenin murakabe teşkilâtı mensupların 
çalışma tarzı, işe bağlılığını, dikkatini, verimini 
daimî bir tetkika tâbi tuttuğu cihetle 25 kuruşa 
kadar olan noksan tahsilatın aranmaması halin
de memurların vazifeye karşı kayitsizlik göster

mesinin melhuz görülmemesine; 
5 — Aranmayan noksan tahsilatın aranmıyan 

fazla tahsilatla hemen daima tevazün etmesin
den dolayı Hazinenin bir gûna zararı bahis mev
zu olmayıp belki muameleden tasarruf hasebile 
istifade memul olmasına; 

6 — Ve nihayet, demiryollar Devletçe idare 
edilen ve bu hususta tecrübe sahibi bulunan ba
zı memleketlerde (Almanyada, Bulgaristanda) 
25 kuruş miktarındaki noksan tahsilatın aran
maması usulü çoktan ihdas edilmiş ve iyi neti
celeri müşahede edilmiş bulunmasına mebni En
cümenimize e de muvafık görülmüş ve yalnız, 
lâyihanın birinci maddesine bu noksan tahsila
tın kartonlu yolcu biletlerine şamil olmadığına 
dair bir kayit ilâve ve birinci maddenin tahrir 
şekli tadil edilerek kanun aynen kabul edilmiş
tir. | 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Eeisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul Antalya Kastamonu 

A. Bayındır N. Bay dar H. Dicle 

Afyon K. Bursa Kırklareli 
H. Çerçel Dr. G. Kahraman H. Kuleli 

Kırşehir Malatya Manisa 
M. Seyfeli M. N. Zabcı F. Kurdoğlu 

Tokad 
C. Kovalı -r 
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Bütçe encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 125 
Esas No. 1/380 

Yüksek 

Nakil ücretlerile buna müteferiri her nevi 
masrafların ve nakliyat resminin tahsilinde her 
muamelede 25 kuruşa kadar olan eksiğin aran
maması hakkında 1667 sayılı kanuna ek olarak 
Münakalât vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
25 - IV - 1940 tarih ve 6/1829 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
Encümenimize tevdi bııyurulmakla Münakalât 
vekili Cevdet Kerim încedayı ve Devlet Demir
yolları umum müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Demiryol nakliyatında trenlerin muvasa
lât ve hareket zamanlarının kısalığı ve bu müd
det zarfında yapılacak muamelelerin çokluğu, 
tarifelerin taaddüdü ve buna benzer diğer se-
beblerle ücretlerin hesabında bazı hataların vu-
kubulduğu ve bilâhara kontrol servisinde yapı
lan tetkikatta meydana çıkan bu hatalardan 
noksan tahsilata mütedair olanları, ait olduk
ları mahallerle yapılan muhabere neticesinde 
alâkadarlarından tahsili mümkün olanların tah
sili, mümkün olmayanların da memurlara ödet-
tirilmesi cihetine gidilmekte ve bu yüzden bin
lerce muamele servisleri işgal eylemektedir. 

Demiryollar idaresince yapılan hesap ve tet
kikler neticesinde azamî 25 kuruşa kadar eksik 
para alman bu kabîl muamelelerin yekûnu yir
mi, otuz bini tecavüz ettiği, bunlardan her bi
rinin ödettirilmesi için yapılan masrafın da he
men 25 kuruşa tekabül edecek bir derecede bu
lunduğu ve bu suretle noksan alınan para mec-
muunun senevi bin lirayı geçmediği görüldü
ğünden servisleri beyhude yere işgal eden bu 
muamelelerin önüne geçmek üzere bu kabîl nok
san tahsilatın 25 kuruşa kadar olanlarının aran-

İ H. Say 

i mazbatasî 

Ü7 - VI - İMİ 

Reisliğe 

mamasını temin maksadile bu lâyihanın sevke-
dildiği ve senevi bin liralık bu gaybin aynı se-
beblerle yapılan fazla tahsilattan sahiplerinin 
müracaat etmemesi yüzünden idareye kalan mik
tar ile tekabül ederek bir zarar da melhuz bu
lunmadığı anlaşıldığından lâyiha esas itibarile 
Encümenimizce de kabule şayan görülmüştür. 

Ancak bu lâyihanın, memurların teseyyüp ve 
ihmalini tevlit ve teşvik edecek bir mahiyet al
maması için elyevm tatbik edilmekte olan mu
rakabe usulünün devamı tabiî ve bunun lâyiha
da tebarüz ettirilmesi faydalı görüldüğünden bi
rinci maddeye buna dair bir fıkra eklenmiş 
ve kartonlu yolcu biletlerinin satışında da muh
telif tarifelerin tatbiki sebebile aynı hatala
rın yapıldığı ve mucip sebeplerin bunlar için de 
aynen varit olduğu anlaşıldığından Hükümetin 
birinci maddesi yukarıdaki tadil veçhile kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Nafia encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
/. Eker 
Kâ. 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

İsparta 
K. Turan 

Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Rs. V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bursa 
N. Ayaş 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Mardin. 
R. Erten 

Seyhan 
8. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

' Bursa 
F. Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kayseri 
8. H. Ürgüblü 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. tç'öz 
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Sfafia encümeni mazbatası 

T. £ . Af. M. 
Nafia encümeni ,. 2- VII -1941 

Esas No. 1/380 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Nakil ücretlerile buna müteferri her nevi 
masrafların ve nakliyat resminin tahsilinde her 
muamelede 25 kuruşa kadar olan tahsilatın 
aranmaması hakkında 1667 sayılı kanuna ek 
olarak Münakalât vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 11 - IV -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak Başve
kâletin 25- IV-1940 tarih ve 6/1829 numaralı 
tezkeresile Yüksek makamınıza arz ve encü 
menimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesile Bütçe, Maliye encümenleri 
mazbata ve lâyihadaki değiştirmeleri, Devlet 
demiryolları ve limanları idaresi Umum müdü
rü hazır olduğu halde okundu ve müzakere 
edildi. 

Verilen izahata göre bir taraftan Devlet 
demiryolları nakliyatının günden güne artma
sı ve bu artmaya mukabil mahdut ve az bir 
zamanda nakliye vesaiki ve evrakı müsbitesi-
nin talibe verilmesi mecburiyeti diğer taraftan 
ayni mahdut ve kısa bir müddette pek çok 
taaddüt eden tarifeler, hususî tarifeler, nak
liye rüsumu, müdafaa vergisi... miktarı hak
kında muhtelif hesaplar yapmak zarureti yü
zünden nakliye ücretinin tahsilinde bazan leh 
veya aleyhte yanlışlıklar olduğu ve bilâhare 
idarei umumiye kontrol şubesinde evrakın tet-
kikında bu yanlışlıklar tezahür etmekte ve ala
cak veya borçlu kaydine geçirilerek tahsili 
cihetine gidilmekte olduğu ve senevi miktarı 
bir kaç bini tecavüz eden bu gibi muamelâtın 
takibi bir çok muameleyi kırtasiye yapılmasına 
ve fazla memur istihdamına sebebiyet verdiği 
gibi bu yüzden tahakkuk ve tahsili icabeden 
meblâğ da senevi takriben bin lira raddesinde 
olduğu ve buna mukabil yapılan muamelâtı 
kırtasiye ve tahsil bedelinin bu miktarın kat 
kat fevkinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebep
lere binaen her muamelede 25 kuruş ve daha 

aşağı alacak ve borçların tahsili hakkında mu
amele yapılmamasını âmir ve teklif edilen ka
nun lâyihası esas itibarile encünıenimizce müt-
tefikan kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresinde her muame
le kelimesi üzerinde tevakkuf edilerek bunun kon
trol şubesinde ayrı ayrı yapılan muamelei hesa-
biyeye şamil olduğu ve karton biletlerden maada 
her nakliyatın evrakı nakliyesinin tetkiki bir mu
amele olmasına mukabil istasyonlara imza muka
bilinde deste deste verilen karton biletlerin tet
kiki idarece kabul edilen (halen ayda bir) müd
dette top yekûn yapılmakta olduğu (biletler üze
rinde ücreti nakliyenin yazılı bulunmaması) 
cihetle ancak bu muamelenin lâyihada mevzubahs 
muamele olması lâzım geldiği tebarüz ettirilmiş 
ve her muamelede yanlışlık vukuu muhtemel bu
lunmasına mebni birinci madde hakkında Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiştir. Yalnız bu 
vesile ile encümenimiz imkân vukuunda biletler 
üzerine fiatlarmı yazan makinelerin tedarik edi
lerek hiç olmazsa büyük merkez istasyonlarına 
konmasını temenni etmiştir. 

ikinci madde Bütçe encümeni teklifi ve 
üçüncü madde Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 
Na. E. Reisi N. M. M. Kâtip 

Eskişehir Eskişehir Sivas 
İzzet Arukan İzzet Arukan A. N. Demirağ 

Afyon Ankara Ankara 
imzada bulunamadı A. Bayün E. Demirel 

Çoruh Elâzığ Eskişehir 
A. R. Erem F. Z. Çiyütepe O. İşın 

İsparta izmir Malatya 
/ / . Özdamar S. Epikmen M. özpazarban 

Tunceli Urfa 
Sami Erkman B. Soyer 

( Pî. «ayış. : '243 ) 



HÜKÜMETİN TEKÎLİFÎ 

Nakil ücretlerile buna ait müteferri her nevi 
masrafların ve nakliyat resminin tahsilinde 
her muamelede 25 kuruşa kadar olan eksik 
tahsilatın aranmaması hakkında 1667 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları tarafın
dan cibayet olunan nakil ücretlerile buna mü
teferri her nevi masrafların ve nakliyat resmi
nin tahsilinde eksik alınan miktarlar, her mu
amelede ücret, masraf ve resim ile birlikte 25 
kuruşu geçmediği takdirde aramamağa idare 
salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikimi Mali
ye ve münakalât vekilleri memurdur. 

11 - IV - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar 8. Arıkan 
Da.V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş E. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

MALÎYE ENCÜMENÎNÎN DEÖÎŞTlRtşt 

Nakil ücretlerile buna ait müteferri her nevi mas 
rafların ve nakliyat resminin tahsilinde her 
muamelede 25 kuruşa kadar olan eksik tahsilatın 

aranmaması hakkında 1667 sayılı kanuna ek 
kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryolları tarafın
dan cibayet olunan nakil ücretlerile bunlara mü
teferri her nevi masrafların ve nakliyat resmi
nin (Kartonlu yolcu biletleri ücreti hariç) tah
silinde - her muamelede ücret, masraf ve resim 
ile birlikte 25 kuruşu (Yirmi beş kuruş dahil) 
geçmediği takdirde - eksik alman miktarları a-
ramamağa idare salahiyetlidir. 

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

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

( H. Sayısı : 24o ) 



— 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞÎ 

Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiye-
sinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzeyyel 

1667 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları tarafından 
cibayet olunan nakil ücretlerile buna müteferri 
her nevi masrafların ve nakliyat resminin tah
silinde eksik alınan miktarlar, her muamelede 
ücret, masraf ve resim ile birlikte 25 kuruşu 
geçmediği takdirde aramamağa İdare salahi
yetlidir. Bu eksikliklerin tahdidi için icabeden 
idarî tedbirler alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair 1042 numa

ralı kanuna zeyil kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Bütçe encümenininin teklifi 
aynen r 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

( S. Sa/jsı : 243 ) 





S. Sayısı: 244 
Hatayım ana vatana iltihal̂ ndan önce orada öğretmenlik 

yapanlar hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe 
ve Maarif encümenleri mazbataları (1/579) 

T. C, 
Başvekâlet 21 -111 -1941 

Kararlar dairesi Mü. 
Sayı : 6/1143 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatayın anavatana ilhakından önce orada öğretmenlik yapanlar hakkında Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 - III -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Hatayın gerek müstakil Devlet halinde ve gerek Suriye idaresinde bulunduğu zamanlarda 
öğretmenlik yapanlar menşeleri itibarile, öğretmenlere ait kanunlarımızdan istifade edecek va
ziyette olmadıklarından, Hatayın anavatana ilhakından sonra mağdur kalmışlardır. Bunlardan 
bir kısmı halen vekillikle, bir kısmı da öğretmen muavinliğile istihdam edilmektedir. Hata
yın anavatandan ayrı bulunduğu zamanlarda millî vazifelerini yapan, okullarından ayrılmayan 
bu öğretmenlerin şimdi de öğretmen tanınmak suretile vaziyetleri kurtarılmış olacaktır. Zaten 
sözü geçen kanunların neşirleri tarihinde millî hudutlar içinde vazife gören ayni vaziyetteki 
öğretmenlerin müktesep öğretmenlik hakları mahfuz tutulmuş olduğundan Hatay öğretmen
lerinin de bu hükme göre mütaleası, adalet icabı görünmektedir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 2 - IV - 1941 

Esas No. 1/579 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Hatayın Ana vatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlar hakkında Maarif vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının gönderildiğine dair 21 mart 1941 tarihli 
ve 6/1143 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encü

menimize havale kılındığından Maarif vekili ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere olundu. 

439 numaralı Orta tedrisat kanunu, öğret
menlere verilecek tedris vazifesi derecelerini, o 
öğretmenin menşei olan okullara göre tasnif 
etmiş ve bir öğretmenin, bu tasnif fevkinde bir 
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derece öğretmenliğe tayinini menetmiştir. 

Zikri geçen kanunun tedvini tarihinde, men-
şelerine göre taayyün eden derecenin fevkinde 
vazife almış bulunan öğretmenlerin müktesep 
hakları da kanunların makabline şamil olamıya-
cağı prensibine istinaden muhafaza edilmiştir. 

Hataym gerek Suriye idaresinde bulundu
ğu ve gerek müstakil Devlet halinde idare olun
duğu tarihlerde Hatay mekteplerinde öğretmen
lik vazifesini ifa edenler, öğretmenlere ait ka
nunlarımızdan bu gün tahsil menşeleri ve ka
nunun tedvininden sonraki vaziyetleri dolayı-
sile istifade edememekte ve binnetice ya öğret
men vekilliğinde veya öğretmen muavinliğinde 
hizmet görmek mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Teklif edilen lâyiha Türklük şerefini ve öğ
retmenlik haysiyetini hiç bir zaman ihlâl etmı-
yerek Hatay mekteplerinde her devrede millî 
vazifelerini ifaya çalışan ve çalışmış olan bu 
öğretmenlerin, menşelerine bakılmıyarak men
sup oldukları tedrisat zümresine gö.*e ilk \eya 
orta tedrisat öğretmeni olarak tayin olunabil-
meleri müsaadesini istihdaf etmektedir. 

Bu mütalea ile teklif edilen kanun, lâyihada 

olduğu gibi aynen kabul edildi ve havalesi mu
cibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Oa. E. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. TJybadın Atıf Tüzün Edib Ergin 

Kâtip 
Yozgad Ankara Antalya 

S. Korkmaz Ekrem Ergun R. Kaplan 
Balıkesir Bursa Çanakkale 
S. Uzay F. Güvendiren H. E. 
Çankırı Çorum Erzurum 

A. Dıblan 1. Kemal Alpsar N. Elgün 
Erzurum Gazianteb îçel 

Z. Soydemir Dr. A. Melek T. C. Beriker 
îzmir Kars Konya 

M. Aldemir E. Özoğuz Ş. Ergun 
Kütahya Malatya Maraş 

Sadri Ertem E. Barkan Z. Kayran 
Tokad Trabzon Zonguldak 

Galib Pekel S. Abanozoğlu 1. E. Bozkurt 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 126 
Esas No. 1/579 

Yüksek Reisliğe 

17 - VI -1941 

Hataym anavatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlar hakkında Maarif vekilli
ğince1 hazırlanıp Beş vekâletin 21-111-1941 tarih 
ve 6/1143 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Dahiliye encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makla Maarif vekâleti namına Orta tedrisat ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu: 

Lâyiha, Hataym anavatana ilhakından evvel 
orada öğretmenlik yapanlardan ilk ve orta ted
risat öğretmenliği için aranması lâzım gelen 
tahsil derecesine ait kanunî vasıfları haiz bulun
mayanların bazı şartlarla ilk ve orta tahsil mek

teplerine öğretmen tayin olunabilmeleri hak
kında ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu öğretmen
ler menşeleri itibarile mevzuatımızdan istifade 
edecek vaziyette olmadıklarından kanunî hü
kümlerin aynen tatbiki kendilerini mağdur bir 
vaziyete koymaktadır. 

Anavatandan ayrı bulundukları zaman millî 
vazifelerini yapan bu öğretmenlerden halen 
vazifelerini ehliyetle ve liyakatle yapabilecek 
olanlann anavatanda çalışan öğretmenler dere
cesinde bir muameleye mazhar olmalarını te-
minen hazırlandığı anlaşılan bu lâyiha Encü-
menimizce de esas itibarile kabule şayan görül
müştür. 

Ancak bu öğretmenlerde aranmasını lâyiha-
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nm şart koyduğu muvaffakiyet vasfının Ha
tayın ilhakından evvel geçen öğretmenlik dev
resine aidiyeti takdirinde bunun tesbiti hemen 
imkânsız bulunduğundan ilhaktan sonra öğret
men muavini, yardımcı öğretmen veya öğret
men vekili sıfatile geçmiş veya geçecek zaman
da tayini cihetine gidilmesi daha uygun görül
müş ve orta tedrisat mekteplerine tayin edilecek 
olanların 1702 sayılı kanunun dördüncü madde-
desinde bahis mevzuu olan stajiyerlik devresini 
geçirmeleri lâzım geleceğinden, tereddüde ma
hal kalmamak üzere bu hükmün mahfuziyetine 
dair bir kaydın* da ilâvesi muvafıkı mütalea 
edilmiş olmakla lâyihanın birinci maddesi bu 
hususları temin edecek surette kayıtların ilâ ve
sile tanzim edilmiştir. 

İkinci madde, vazı sebebini daha sarih bir şe
kilde ifade etmek üzere yeniden yazılmıştır. 

Bu lâyiha, Hatayda mevcut hususî bir vazi
yetin tasfiyesi maksadını istihdaf eylediğinden 

ahkâmının bir tene zarfında tatbik ve ikmalini 
temin en lâyihaya Eneümenimizce muvakkat bir 
madde ilâve edilmiştir. 

^Bu esaslar dâiresinde yeniden tanzim edilen 
lâyiha havalesi veçhile Maarif encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
Mezundur T. Coşkan H. Kitabet 

Kâ. 
İstanbul Bursa Bursa 
F. öymen Dr. S. Konuk F. Güleç 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
N. Ayaş R. Bekit 31. F. Altay 
İsparta İsparta Kayseri 

K. Turan R. Ünlü 8. II. Ürgüplü 
Kırklareli Mardin Ordu 
B. Denker R. Erten H. Yalman 

Yozgad 
S. îçöz 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

}faarif encümeni 
Esas No. 1/579 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

2 - VII -1941 

Hatayın anavatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlar hakkında Maarif vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 21 - III -1941 
tarih ve 6/1143 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise takdim edilen kanun lâyihası Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize tevdi buyurulmakla Maarif ve
kili Hasan Âli Yücel ile İlk tedrisat umum 
müdürünün ve Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürünün huzurile 
tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Hatayın gerek müstakil Devlet 
halinde, gerek Suriye idaresinde bulunduğu 
zamanlarda en az iki müteakip ders yılı zar
fında muvaffakiyetle öğretmenlik yapanlardan 
hiç bir zaman Türklük ve öğretmenlik haysi
yet ve şerefini ihlâ^ eder harekette bulunma
mış oldukları ve halen Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde bulundukları tesbit edi
lenlerin menşe I eri ne bakılmaksızın .mensup ol

dukları tedrisat zümresine göre ilk veya orta 
tedrisat öğretmenleri olarak tayin olunmaları 
teklifini ihtiva etmektedir. İlk ve orta tedrisat 
öğretmenleri hakkındaki kanunların neşirleri 
tarihinde millî hudutlar içinçle vazife gören, 
fakat menşeleri o kanunların tayin ettikleri 
şartlara uygun bulunmayan öğretmenlerin 
müktesep hakları, bazı kayitlerle, mahfuz tu* 
tulmuştur. Hatayın millî hudutlar içine alın
masından önce orada çok müşkül şartlar kar
şısında millî ve meslekî vazifelerini fedakâr
lıkla ifa ettikleri anlaşılan, fakat menşeleri 
dolayısile öğretmenlere ait kanunlardan istifa
de ettirilmelerine imkân bulunamıyan öğret
menlerin de vaziyetlerini bu esasa göre düzelt
menin ve müktesep haklarını mahfuz tutmak 
suretile mağduriyetten korunmalarının, Hükü
metin mucip sebepler lâyihasında işaret edil
diği veçhile, adaletin icabı olduğu aşikârdır. 

Dahpl$e, encümeni, bu sebeplere istinat ede-
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rek, lâyihayı Hükümetin teklif ettiği şekilde ka
bul etmiştir. 

Bütçe encümeni ise, lâyihayı esas itibarile 
kabul etmekle beraber birinci maddeye « Ha-
taym anavatana ilhakından sonra öğretmen mua
vini yardımcı öğretmen, öğretmen vekili sıfatile en 
az bir ders senesi resmî hizmette bulunmak ve bu 
müddet zarfında ehliyet ve muvaffakiyetleri 
talim sicillerile ve teftiş raporlarile sabit ol
mak », şartını ve « 1702 sayılı kanunun dördün
cü maddesinin hükümleri mahfuzdur » kaydi-
ni ilâve etmeği faydalı bulmuş ve ikinci madde
yi de maksadı daha vazıh ifade edecek şekilde 
değiştirilmiştir. 

Encümenimiz, öğretmenlerin vaziyetlerini 
muhafaza ve terfilerini temin edebilmek için eh
liyet ve muvaffakiyetlerini talim sicillerile ve 
teftiş raporlarile tesbit etmelerinin esasen 1702 
sayılı kanunun icabı olduğunu; stajiyerliğin or
ta tedrisat öğretmenliğine ilk defa başlıyanların 
tâbi tutuldukları bir kayit olduğunu ve bu mec
buriyetin işgal zamanında Hatayda vazife gör
müş olanlara tatbikinin, müktesep hakkın ta
nınması esasına mugayir bulunduğunu nazarı 
dikkate alarak bu tadilâtı lâyihanın sebep ve 
ruhuna münafi görmüş ve Hükümet teklifinin 

4 — 
aynen muhafazasına taraftar olmuştur. 

Bahse mevzu olan öğretmenlerin işılerinde 
ehliyetli ve muvaffakiyetli olanlarını teminden 
ibaret olan maksat, menşeleri, müsait olmaksı
zın müktesep bir hak şeklinde elan vazifelerine 
devam etmekte olan diğer öğretmenlerimdz hak
kında dahi tatbik edilen murakabe ve teftiş 
usullerile temin edilebilir. 

Lâyihanın 3888 sayılı kanunun muvakkat 
üçüncü madedsinin ve 3656 sayılı kanunun hü
kümlerini bu öğretmenlere de teşmil eden ikinci 
maddesi ihtiva ettiği vuzuhtan dolayı Bütçe en
cümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası bu tadillerle ve reylerin itti-
fakile kabul edilerek Umumî Heyete arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maarif E. Reisi M. M. •: Kâtip 
Manisa istanbul İzmir 

R. Nafiz Edgüer 1. Alâettin G'âvsa 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan Mezun Avni Yukaruç 
Giresun Hakkâri İçel 
T. Onay î. 77. Ay kur d E. İnankur 

Ordu Urfa 
S- 8. Tarcan Refet Ülgm 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hataytn ana vatana ilhakından önce orada öğ
retmenlik yapanlara dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hatayın ana vatana ilhakı ta
rihinden önce bu mmtakada en az iki müteakip 
ders yılı muvaffakiyetle öğretmenlik yapanlar
dan hiç bir zaman Türklük ve öğretmenlik hay
siyet ve şerefini ihlâl eder harekette bulunma
mış oldukları ve halen Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dahilinde bulundukları Maarif vekilliği 
Müdürler encümeni kararile tasdik edilenler, 
menşelerine bakılmaksızın mensup oldukları 
tedrisat zümresine göre ilk veya orta tedrisat 
öğretmenleri olarak tayin olunabilirler. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ta
yin edileceklere verilecek maaş 3656 ve 3888 
sayılı kanunlar hükümlerine göre tesbit edilir. 

MAİDDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunu icraya Dahiliye, 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

14 - m -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydem H. Menemencioğlu 8. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F .Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erekmen 

Mü. V. Ti. V. 
M. Ökmen 

KÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Hatayın ana vatana ilhakından önce orada öğ

retmenlik yapanlara dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hataym ana vatana ilhakı ta

rihinden önce bu mmtakada en az iki müteakip 
ders yılı öğretmenlik yapanlar aşağıda yazılı 
şartlarla, tahsil derecelerine bakılmaksızın men
sup oldukları tedrisat zümresine göre ilk veya 
orta tedrisat öğretmenliğine tayin olunabilirler. 

a) Hataym ana vatana ilhakından sonra öğ
retmen muavini, yardımcı öğretmen, öğretmen 
vekili sıfatile en az bir ders senesi resmî hiz
mette bulunmak ve bu müddet zarfında ehliyet 
ve muvaffakiyetleri talim sicillerile ve teftiş 
raporlarile sabit olmak, 

b) Hiç bir zaman Türklük ve öğretmenlik 
haysiyet ve şerefini ihlâl eder harekette bulun
mamış oldukları ve halen Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde bulundukları Maarif ve 
killiği müdürler Encümeni kararile tasdik edil
miş bulunmak, 

Ancak 1702 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
hükmü, bunlardan orta tedrisat mekteplerine 
tayin edilecek olanlar hakkında mahfuzdur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tayin 
edileceklerin maaş dereceleri, 3888 sayılı kanu
nun muvakkat üçüncü maddesi hükmüne göre 
tesbit olunur. Bunların kıdem ve terfi mua
meleleri 3656 sayılı kanunun umumî hükümle
rine tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun tat
bikatı neşrinden itibaren bir yıl zarfmda ikmal 
olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü madde
si aynen. 
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MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Hatay m anavatana İlhakından önce orada öğret
menlik yapanlara dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı :245 
Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı 
kanuna ek hanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenleri 

mazbataları (1/652) 

T. C. 
Başvekâlet 18 - VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3082 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 numaralı kanuna ek olarak Maliye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr, B, Saydam 

Esbabı mucibe 

1 — İstanbul şehrinin teşkilâtı mülkiye bakımından olan hususiyeti nazarı dikkate alınarak 
2996 sayılı kanuna Maliye teşkilâtı için bazı hususî hükümler vazedilmesi ve bu meyanda bu şehrin 
Belediye sınırları içinde ayrıca kaza teşkilâtı mevcut olduğuna bakılmaksızın tahakkuk ve tahsil şube
leri tamamen defterdarlığa raptolunmuş ve diğer vilâyetlere bağlı kazalarda şube ihdsı halinde ise 
bu vlâyetlrein kazalarının tamamen vilâyet merkezinin belediye hududu haricinde kaldığı düşü
nülerek kanunun 28 ve 29 ncu maddelerinde, şube tahakkuk şefi, memur ve kâtiplerile varidat kâ
tiplerinin, kaza varidat memurunun; tahsil şube şef, memur ve kâtiplerile, tahsildarların da kaza 
tahsilat memurunun maiyeti olduğu zikredilmek suretle kazalardaki varidat ve tahsilat teşkilâtı
nın ve Maliye şubelerinin malmüdürlüğüne merbut olacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Vilâyet merkezinin belediye hududu haricinde kalan kazalarda varidat ve tahsilat teşkilâtının 
ve tahakkuk ve tahsil şubeleri ihdas edildiği takdirde bu şubelerin filhakika kazanın en büyük mal-
memuru olan malmüdürüne bağlı olmaları iktiza eder ise de bir vilâyet merkezinin belediye hudu
du dahilinde ihdas olunan - meselâ Ankarada Çankaya kazası gibi - kazalardaki varidat ve tah
silat veya şube teşkilâtının malmüdürlüğüne bağlanması defterdarlığın ve defterdarlık teşkilâtına 
dahil varidat müdürlüğünün müessir murakabesine mâni olmaktadır. Bu kabil kazalardaki vari
dat ve tahsilat teşkilâtının ve tahakkuk ve tahsil şubelerinin doğrudan doğruya defterdarlığa 
bağlanması halinde, muamelâtta sürat ve murakabede müessirlik temin olunacağı ve bu da işlerin 
daha ziyade intizamla yürütülmesine hadim olacağı nazara alınarak Maliye vekâleti teşkilât ve 
vazifelerine ek olarak hazırlanan bu lâyihanın birinci maddesi bu maksatla tertip olunmuştur. 

2 — 2996 numaralı kanunun 23 ve 29 ncu maddeleri mucibince tahsilat müdürü bulunan vilâyet
lerde tahsilat müdürlerinin ve bulunmayan vilâyetlerde defterdarların tahsilat muamelâtından 
dolayı Divanı muhasebata idare hesabı vermeleri esası kabul edilmiş olduğu halde îstanbuldan 
maada, tahsil şube teşkilâtı bulunan mahallerde, filen tahsilat muamelâtile iştigal eden şube şefleri 
bu hesaptan doğacak mesuliyete iştirak ettirilmemiştir. Bu vaziyet kabul olunan esasla kabili telif 
olmadığı gibi tahsil şube şeflerinin, ledelhace tazminini icabettiren hesap verme mesuliyetinden ha
riç bırakılarak bunun münhasıran tahsilat müdürlerine, defterdarlara ve malmüdürlerine tahmili 



hakkaniyet ve adalete de münafi bulunduğundan tahsil şube teşkilâtı olan yerlerde tahsil şube şef
lerinin de bu mesuliyette tahsilat müdürleri veya defterdarlar ve yahut malmüdürlerile müşterek 
olmalarının temini maksadile lâyihanın ikinci maddesi kaleme alınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 30 -VI -1941 

Mazbata No. 144 
Esas No. 1/652 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2996 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletin 18 - VI -1941 tarih 
ve 6/3082 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize havale Du
yurulmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

- Lâyiha, tstanbuldan maada belediye hududları 
dahilinde ayrıca kaza teşkilâtı bulunan vilâyet 
merkezlerinde varidat ve tahsilat teşkilâtile ta
hakkuk ve tahsil şubelerinin muamelâtta sürat ve 
murakabede müessirlik temini bakımından mal-
mjjdürlerinden alınarak defterdarlığa bağlanması 
ve halen Divanı muhasebata hesap vermek mesu
liyetinden hariç bırakılmış olan tahsil şube teş
kilâtı bulunan yerlerdeki şube şeflerinin de bu 
mesuliyete iştiraklerinin temini maksatlarile ha
zırlandığı mucip sebeplerin tetkikinden ve alınan 
izahlardan anlaşılan lâyiha Encümenimizce esas 
itibarile kabul edilmiştir. 

Filhakika Maliye Teşkilât kanununun tanzi
minde yalnız İstanbul vilâyetinin hususiyeti na
zara alınarak varidat ve tahsilat teşkilâtile Ma
liye şubelerinin defterdarlığa bağlı olmaları esası 
kabul edilmiş ve bu usulün 1936 danberi tatbi
kinde iyi neticeler ajmdığı verilen izahattan an
laşılmış olmakla İstanbul gibi belediye hudud
ları içinde kaza teşkilâtı olan mahallerde de ay., 

nı usulün tatbiki faydalı olacağı mütaleasına En
cümenimizce de iştirak edilmiştir. Keza lâyiha
nın ikinci maddesile temin edilmek istenilen tah
sil şube şeflerinin mesuliyete iştirâklari de bun
ların kendilerine mevdu vazifeyi bir kat daha ta
kayyüt ve ihtimam ile görmeleri hususunda mü
essir olacağı gibi adil ve hakkaniyet esaslarına da 
uygun olduğundan kabul edilmiş ve maddelerde 
yazıya vuzuh vermek için ufak değişiklikler ya
pılmak suretile kabul edilen lâyiha havalesi veç
hile Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Bütçe En. Rs. 
Çorum 

Mezun 
Kâ. 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Co§kan 

Bolu 
C. S. Siren 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
K. Turan 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Tunceli 

M, Yenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman, 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 2 - VII - 1941 
Esas No. 1/652 

Karar No. 60 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2996 sayılı kanuna ek olarak adı geçen ve
kâletçe hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 13 -
VI - 1941 tarihli toplantısında Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılarak Başvekâletin 
6/3082 numaralı ve 18 - VI - !.î>41 tar.hlı t<vko-
resile Yüksek Makamlarına takdim kılınan ka
nun lâyihası Bütçe encümeninin bu husustaki 
mazbatasile birlikte havale edilmiş olduğu En
cümenimizde Varidat Umum müdürü ve Tahsi
lat müdürü hazır bulundukları halde müzakere 
olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesine ve alâkalılarca 
verilen şifahî izahlara göre 2996 numaralı ka
nuna - istanbul şehrinin teşkilâtı mülkiye bakı
mından hususiyeti de göz önünde tutularak - va
zedilmiş olan hükümler meyanında belediye sı
nırları içinde ayrıca kaza teşkilâtı mevcut bulun
duğuna bakılmaksızın tahakkuk ve tahsil şubeleri 
tamamen Defterdarlığa bağlanmış olmasının 
tatbikatta verdiği iyi neticelerden istanbul şehri 
gibi belediye hudutları içinde ayrıca kaza teş
kilâtı bulunan vilâyet merkezlerindeki varidat 

ve tahsilat teşkilâtile tahakkuk ve tahsil şube
lerinin de müstefit edilmesi ve elyevm Divanı 
muhasebata hesap vermek mesuliyetinden hariç 
bırakılmış olan tahsil şube teşkilâtı bulunan yer
lerdeki şube şeflerinin de bu mesuliyete teşrik 
olunması maksatlarile hazırlanmış olduğu anla
şılan lâyiha esas itibarile Encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve Bütçe encümeni tarafın
dan tadil edilen metin esas tutularak yalnız 
ikinci maddede yazılışa ait ufak bir değişiklikle 
bütün maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile istihdaf olunan gayelerin için
de bulunduğumuz malî yıl zarfında istihsalini 
teminen müstaceliyet kararile müzakere olun
mak üzere ve havalesi mucibince Umumî Heyete 
şevki Yüksek Reisliğin tasvibine arzolunur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Bay dar H. Dicle 

Balıkesir izmir Kayseri 
Hacim Çarıklı K. Dursun Ömer Taşçıoğlu 

Malatya Manisa Tokad 
M. Nedim Zabcı F. Kurdoğlu Cemal Kovalı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
2996 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye hududu içinde müte
addit kaza bulunan vilâyet merkezlerinin Mali
ye teşkilâtı, defterdarın idaresi altında bir ma
lî vahdet teşkil eder. Bu şehirlerin belediye 
hududu içindeki kazalarda muhasebe servisin
den maada bütün servisler Defterarlığa bağlı
dır. 

MADDE 2 — Tahsilat müdürü bulunan 
vilâyetlerde merkez kazası tahsilat muamelâtın
dan dolayı Divanı muhasebata hesap vermek 
vazifesi tahsil şube şeflerile müştereken Tahsi
lat müdürlerine, şube bulunmayan yerlerde ise 
doğrudan doğruya Tahsilat müdürlerine aittir. 

Tahsilat müdürü bulunmayan vilâyetlerde 
Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi def
terdarlara aittir. Bu vilâyetlerde tahsilat şef
lerile var ise tahsil şube şefleri bu hesaptan do
ğacak mesuliyette defterdarla müşterektir. 

MADDE 3 — 2996 numaralı ve 29 - V -1936 
tarihli kanunun bu kanuna muhalif hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

13 - VI -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mİ V. Na. V. îk. V. 
Yücel H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
G. K. încedayı M. Ökmen 

4 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2996 sayılı kanuna ek kanun lâyiham 

MADDE 1 — Belediye hududu içinde ayrıca 
kaza teşkilâtı bulunan vilâyet merkezlerinin Ma
liye teşkilâtı, defterdarın idaresi altında bir ma
lî vahdet teşkil eder. Bu şehirlerdeki belediye 
hududu içinde bulunan kazalarda muhasebe ser
visinden maada diğer bütün servisler defterdar
lığa bağlıdır. 

MADDE 2 — Tahsilat müdürü bulunan vilâ
yetler merkezlerinde tahsilat muamelâtından do
layı Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi 
tahsil şube şeflerile müştereken tahsilat müdür
lerine, şube bulunmayan yerlerde ise doğrudan 
doğruya tahsilat müdürlerine aittir. 

Tahsilat: müdürü bulunmayan vilâyetlerde 
Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi def
terdarlara aittir. Bu vilâyetlerde tahsilat şefle
rile var ise tahsil şube şefleri bu hesaptan doğa
cak mesuliyette defterdarla müşterektir. 

MADDE 3 — 29 - V -1936 tarih ve 2996 sa
yılı kanunun bu kanuna muhalif hükümleri kal
dırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

( S. Sayısı: 245 ) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihası, 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin teklifi av-
nen 

MADDE 2 — Tahsilat müdürü bulunan vilâ
yet merkezlerinde tahsilat muamelâtından dola
yı Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi 
tahsil şube şeflerile müştereken tahsilat müdür
lerine, şube bulunmayan yerlerde ise doğruda:: 
doğruya tahsilat müdürlerine aittir. 

Tahsilat müdürü bulunmayan ' vilâyetlerde 
Divanı muhasebata hesap vermek vazifesi def
terdarlara aittir. Bu vilâyetlerde tahsilat şefle
rile var ise tahsil şube şefleri bu hesaptan doğa
cak mesuliyette defterdarla müşterektir. 

MADDE 3 — Bütçe encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

»9<i 
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S. Sayısı: 246 
Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye 

encümenleri mazbataları (1/649) . 

T. C. 
Başvekâlet 19-VI-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı :6/3094 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesile üçüncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 - VI -1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

Dahiliye memurları arasında kaymakamların bir hususiyeti mevcut olduğu izahtan varestedir. 
Bulundukları kazaların en yüksek Hükümet memurları oldukları gibi bütün idarî daireler üzerinde 
nezaret hakları ve binaenaleyh bilcümle idarî işlerin iyi cereyanında mesuliyetleri vardır. Bu 

mevkide bulunan memurların bu mühim vazifeleri ifa edebilmeleri için yetiştirilmelerinde hususî 
bir itinaya lüzum aşikârdır. 

Bundan başka vilâyetlerde Devletin ve bütün vekâletlerin mümessili olan valilerin de kaymakam
lar arasından seçilip yetiştirilmesi en salim ve verimli bir iş olduğu da anlaşılmıştır. 

Gerek hal ve gerek istikbal için bu kadar ehemmiyetli olan mevkilere getirilecek zatlerin maddî 
ve manevî vasıflarının kifayetini temin bakımından ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Kaymakamların kazaları içinde sık sık dolaşmağa ve memleketin lüzum görülecek her mmtakasm-
da çalışmağa kabiliyetli olmaları elzem olduğundan maiyet memurluğuna alınacak olanların evvele
mirde sıhhî muayenelerinin icrası ve bilgilerinin kendi muhitlerinde şahıslarına itimat temin ede
bilmesi için de ayrıca Kursa tâbi tutulmaları ve maiyet memurlukları müddetince kaza idaresine 
ait bütün işleri öğrenecek tarzda sıkı nezaret altında çalıştırılmaları ve idare kabiliyetlerinin yakın
dan takibi iltizam edilmiştir. 

Bu kadar dikkatli bir surette yetiştirilecek ve kendilerinde yüksek kabiliyet aranacak olan kay 
makamlara gerek kabiliyetleri ve gerek vazifelerinin nezaketi dolayısile diğer bütün Devlet memurla
rından farklı olarak deruhde edecekleri maddî ve manevî zahmet ve mesuliyetle beraber kazalarda iş
tigal edecekleri müstesna mevkiin icabı nazarı dikkate alınarak maaşlarının 4 000 kuruştan başla
ması iltizam olunmuştur. 

Bundan başka mesleke eksik tecrübelerle girmelerine mâni olmak üzere stajın ancak meslek için 
yetiştirilecek yerlerde cereyanını temin edecek kayitler konmuştur. 

Bütün bunlarla beraber maaşa müteallik olan fayda yalnız bedenî kabiliyetleri müsait ve maiyet 
memurluğunda ve kursta muvaffak olanlardan kaymakamlığa geçeceklere hasredilmiş olup maddî 
veya ilmî sebeplerle kaymakamlığa geçemiyecek olanlar bu haktan müstefit ettirilmemişlerdir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 146 
Esas No. 1/649 

2 - VU -1941 

Yüksek Reisliğe 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 
ikinci maddesile üçüncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 19 - VI -1941 tarih ve 6/3094 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize havale buyurulmakla Dahiliye 
vekili Fayık Öztrak ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Bu lâyiha ile Dahiliye vekâletinin mühim bir 
ihtiyacı olan iyi kaymakam yetiştirmek imkânı 
temin edilmek gayesi takip olunmaktadır. Siyasal 
bilgiler okulundan veya Hukuk fakültesinden me
zun olup da Dahiliyeye intisap edenlerden ilk al
tı aylık namzetlik devresinde memur olmağa ehil 
olanlardan memleketin her yerinde vazife görme
ğe ve seyahat etmeğe sıhhî vaziyetleri, tam teşek
küllü Devlet hastanelerinde muayene neticesinde 
müsait ba'unduğu anlaşılanlar maiyet memurlu
ğuna tayın edilecekler ve vilâyetlerin muhtelif 
idarî şubelerinde, kaza kaymakamlıkları refaka
tinde kaymakamlık vekâletinde nahiye mü
dürlüklerinde ve buralardaki belediyelerde 
filen çalıştırılmak suretile bir staja tâbi 
tutulacaklardır. Bu staj da kaymakam ol
mağa ehliyeti sabit olanlar merkezde bir kayma
kamlık kursuna davet edilerek altı ay da kurs 
göreceklerdir. Bu suretle üç yıl içinde üç deneme
de muvaffak olanlar dokuzuncu derece ile ve bun
lardan yabancı dil imtihanı vermiş olanlar da 8 
nci derece ile kaymakamlığa tayin edileceklerdir-

Lâyiha kaymakamlığı cazip kılmak ve kayma
kam olmak için ihtiyarı zarurî olan külfetlere ta
hammülü temin edebilmek için kaymakamlara 
esasen yeni bir derece ihdas etmeksizin asgarî ma
aşları olan 9 ncu derece maaşı 3656 sayılı kanun 
hükümlerine göre bir müddet daha beklemeden 
almak hakkını vermektedir. Dört yıllık bir tah
sil devresinde esasen üç yıl terfi müddetinin bir 
yılını kazanmış olan ve bir yılını da askerlikte 
geçirmesi icabeden Siyasal bilgiler ve Hukuk fa
kültesi mezunlarına geçirdikleri kısa namzetlik, 

staj, kurs denemeler i tideki muvaffakiyetlerine 
bir karşılık olmak üzere yalnız bir yıllık serî bir 
terfi hakkı verilmektedir. Bu itibarla bu hak, 
Dahiliyeye intisap eden bütün Siyasal bilgiler 
okulu ve Hukuk fakültesi mezunlarına doğrudan 
doğruya verilmiş bir hak olmayıp tamamen hu
susî mahiyeti haiz bulunmaktadır. Bu hususiyet, 
verilen bu hakkın ancak kaymakamlık ve onun 
devamı olan valilik hizmetlerinde bulunmak kay-
dile de tahdit edilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet teşkilâtında mühim bir 
mevkii olan ve bütün bu teşkilâtın iyi çalışmasını 
temin ile mükellef bulunan ve aynı zamanda di
ğer Devlet memurlarına nazaran mesaî külfeti 
daha ağır olan kaymakamlara böyle bir hak ve
rilmesi umumî esaslara, aykırı yeni bir vaziyet 
ihdas edecek mahiyete!e de görülmemektedir. Esa
sen kaymakamların hususî vaziyetlerine ve iyi 
kaymakam yetiştirilmesi lüzumuna binaen İcra 
Vekilleri Heyetince kendilerine böyle bir hakkın 
verilmesinin muvafık görüldüğü Dahiliye veki
linin verdiği izahlardan da anlaşılmıştır. 

Şurasını da ayrıca tebarüz ettirmek lâzımdır 
ki; kaymakam olacak Siyasal bilgiler okulu ve 
Hukuk fakültesi mezunlarına verilmiş olan bu 
bir senelik İstifade yeni de değildir. Bu hak 3656 
sayılı kanunla ve bu lâyiha ile derpiş edilen ye
tiştirme tarzı dışında olmak üzere üç sene müd
detle esasen verilmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu izah ve mülâhazalara nazaran En
cümenimiz lâyihayı esas itibarile kabul eylemiş 
ve maddeler üzerinde yapılan müzakere sonun
da birinci maddenin A fıkrasile teklif edilen bir 
kısım hükümler Memurin kanununda mevcut ve 
her memur için bu vasıfların aranması tabiî bu
lunduğundan burada tekrarına lüzum görülme
miş ve maddeden bu hususa ait kayıtlar çıkarıl
mış olduğu gibi maddenin muhtevası da fıkrala
ra ayrılarak harflerle tefrik edilmek suretile ye
niden tanzim edilmiştir. 

îkinci madde dahi yazılış itibarile aynı şe
kilde fıkralara ayrılmış ve vekâletlerin ecnebi 

( S. Sayısı : 246 ) 



memleketlere talebe gönderilmesi usulü hususî 
kanunu ile tayin ve tesbit edilmiş olup memuryet 
sıfatını haiz bulunanların talebe sıfatile bu 
yerlere gönderilmesi mevzuatımıza uygun bu
lunmadığından kaymakamlardan da ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin 3656 sayılı ka
nunun tarifi veçhile bir lisana vakıf olmak ve 
yalnız tetkik maksadını istihdaf etmek ve azamî 
bir sene müddetle mukayyet olmak kayıt ve 
şartlarına tâbi tutulmaları muvafık olacağı neti
cesine varılmış ve maddenin buna ait ahkâmı bu 
yolda tadil edilmiştir. 

Yukarıda izah edildiği veçhile kaymakam
lığa intisap edenler için kabul edilen bir sene
lik kıdemin diğer memuriyetlere nakil ve tayinde 
bir hak teşkil etmemesi esas olduğundan vali
lik hariç olmak üzere kaymakamlıktan diğer 
memuriyetlere nakledileceklerin ilk terfi müd
detlerinin kaymakalıkta istifade ettikleri müd
detin ilâvesi ile uzatılması arzedilen esasa uy
gun bulunduğundan maddeye bunu temin eden 
bir fıkra Encümenimizce ilâve edilmiştir. 
Halen staj yapmakta olan maiyet memurlarının 

bu günkü ahkâma göre geçirdikleri müddetler 
stajlarından sayılmak, ancak sıhhî durumları 
bu lâyihaya göre tesbit edilmek şartile hakla
rında bu kanun hükümlerinin tatbiki madelete 
muvafık görüldüğünden lâyihaya bu yolda mu
vakkat bir madde eklenmiştir. 

Diğer maddelerile başlığında yazıya ve ter
tibe ait değişiklikler yapılmak suretile yeniden 
tanzim edilen lâyiha havalesi veçhile Dahiliye 
encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 

sunulmuştur. 
Reis Reis V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bolu 
F. Öymen C. S. Siren Dr. Z. Ülgen 

Bursa Bursa Bursa 
N. Ayaş, F. Güleç Dr. 8. Konuk 

Elâzığ Giresun İsparta 
M. F. Altay M. Akkaya M. Karaağaç 

İsparta İsparta Kayseri 
K. Turan R. Ünlü 8. H. Ürgüblü 

Kırklareli Konya Kütahya 
B. Denker R. Türel A. Tiridoğlu 

Malatya Maraş Muş 
M. Öker M. Bozdoğan Ş. Ataman 

Ordu Samsun Tunceli 
H. Yalman M. A. Yörüker M. Yenel 

Yozgad 
A. Sungur 
İkinci maddenin (A) fıkrası hükmüne nazaran 
kursu muvaffakiyetle bitiren maiyet memur
larının dokuzuncu derece maaşile ve bunlardan 
dil imtihanını kazanmış olanların sekizinci de
rece maaşile kaymakamlıklara tayini icab et
mekte olup bu hükmün 3656 sayılı tevhit ve 
teadül kanununun koyduğu esaslara muhalif 

bulunmasından dolayı mezkûr fıkraya 
muhalifiz 

Kayseri Trabzon 
F. Baysal Sırrı Day 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

V. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Easas No. 1/649 
Karar No. 36 

2-V1I-1941 

Yüksek Eeisliğe 

Başvekâletten gelip Encümenimize havale 
buyurulan Dahiliye vekâletinin (Dahiliye me
murları kanununun iki ve üçüncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun) lâyihası ve Büt
çe encümeninde hazırlanan metin Dahiliye ve
kilinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Kaymakamlığa alınacakların yetiştirilmesini 
ve kabiliyetlilerden seçilmesini istihdaf eden 
bu teklif yerinde görülmüştür. Yalnız müzake
reye esas tutulan Bütçe encümeni metninde bi
rinci maddenin (C) fıkrasından ehliyeti tasdik 
işi vilâyetlerde valilere de verilerek fıkra o 
yolda tashih olunmuş ve ikinci defa tecrübeye 
tâbi tutulacak olanlardan muvaffak olanlarda 
kaymakamlık stajına alınacaklarından bunların 
da ithalini temin maksadile (ilk altı ay sonun
da) ibaresi kaldırılmıştır. 

İkinci maddenin kaymakam olacakların han
gi Devlet dairelerinde kıdemlerini kaybetmeden 
bulunabileceklerini gösteren (D) fıkrasının bi
rinci kısmındaki memuriyetler de bulunacakla
rın tekrar kaymakamlığa rücu imkânlarını te
min edilmiş olmak üzere ikinci kısmına (Ge

çen cümlede yazılı yerlerdeki memuriyetlerle) 
ibaresi ilâve olunmuştur. 

Yüksek Heyete sunulmak ve müstaceliyetle 
müzakere edilmek üzere Yüce Makamınıza arz 
ve takdim olunur. 

Dahiliye En. Rs. 
Tekirdağ 

C Uybadtn 
Kâ. 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Antalya 
K. Kaplan 
Çanakkale 
II. Ergeneli 

Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. Özoğuz 

Sivas 
M. Ş. Bleda 
Zonguldak 
R. Vardar 

Rs. V. 
Çorum 

A. Tüzün 

Ankara 
E. Ergun 

Balıkesir 
Y. S. Uzay 

Çankırı 
A. Doğan 
Erzurum 

Gl. Z. Soydemir 
Kütahya 
S. Ertem 

Trabzon 
S. Abanozoğlu 

Bu M. M. 
Tokad 

G. Pekel 

Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
/. K. Alpsar 

Gaziantep 
Dr. A. Melek 

Malatya 
E. Barkan 

Zonguldak 
/. E. Bozkurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ7ÖÖ sayılı Dahiliye memurları kanununun ikinci 
maddesile üçüncü maddesinin deği§tirilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1700 sayılı Dahiliye memurla
rı kanununun 2768 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

tik defa Dahiliye memurluğuna namzet ola
rak girebilmek için orta mektep mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanların müsa
baka imtihanına ve birden fazla talibi bulun
madığı takdirde ehliyet imtihanma girip ka
zanmaları şarttır. Orta mektep mezunu bulun
madığı takdirde diğerlerinin müsabaka veya 
ehliyet imtihanı ile almması caizdir. Namzet
lik müddeti altı aydan aşağı olmamak üzere 
azamî bir senedir. Bu müddetin ikmalinde da
iresi amirince ehliyeti tasdik edilenler katı 
surette memuriyete kabul olunurlar. Ehliyeti 
dairesi amirince tasdik edilmeyen namzetler 
Dahiliyenin diğer dairesinde bir sene daha 
namzetlik geçirebilirler. Bu dairede de ehliyet 
göstermemiş bulunanlar artık memuriyete alın
mazlar. Namzetlik müddeti zarfında namzetle
re Maaş kanununun 20 nci maddesi mucibince 
ücret verilir. Dahiliye memurluklarının dördün
cü ve daha yukarı derecelerine tayin olunabil-
mek için Siyasal bilgiler okulundan veya Hu
kuk fakültesinden mezun olmak şarttır. 

Kaymakam olabilmek için; Siyasal bilgiler 
okulu ve Hukuk fakültesi mezunlarından sıh
hî durumları memleketin her tarafında vazi
fe ifasına ve her vasıta ile seyrüsefere müsait 
olduğu sıhhî heyetlerce tasdik edilenler, ve
kâlet ve vilâyet maiyet memurluklarında üç 
senelik bir staj ve kursa tâbi tutulur. Staj 
devresi iki buçuk sene ve kurs müddeti altı 
aydır. Maiyet memuru olabilmek için 29 yaşı
nı geçirmemiş olmak lâzımdır. Maiyet memur
ları, Dahiliye vekâletince tanzim edilecek tali
matnameye jgöre Dahiliye vekâleti dairelerin
de, vilâyetlerin muhtelif idare şubelerinde, ka
za kaymakamlarının refakatinde, kaymakam ve
killiklerinde ve nahiye müdürlüklerinde çalıştı
rılmak suretile stajlarını yaparlar. Maiyet me
murlarına buralarda kaza, nahiye, köy, ve bele
diye idarelerine müteallik muameleler, merkezde 
umum müdürlerin ve vilâyetlerde vali ve kay-

6 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 9 - VI -1930 tarih ve 1700 sa
yılı Dahiliye memurları kanununun 10 - VI -
1935 tarih ve 2768 sayılı kanunla değiştirilen 
ikinci madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A - Dahiliye memurluğuna intisap ve terfide 
bu kanunda yazılı istisnalar dışında umumî hü
kümler tatbik olunur. 

B - Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
4 ncü veya daha yukarı sınıflardaki memuriyet 
lere geçebilmek ve tayin olunmak için Siyasal 
bilgiler okulundan veya Hukuk fakültesinden 
mezun olmak şarttır. 

C - Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk fakül
tesi mezunlarından Dahiliyeye intisap edenler 
altı aylık namzetlik müddeti geçirirler. Bu müd
detin sonunda dairesi amirliğince ehliyeti tasdik 
edilmiyenler diğer bir dairede altı ay daha 
namzet olarak istihdam olunabilirler. Bu ikin
ci devre sonunda ehliyeti tasdik edilmeyenlerin 
vazifelerine nihayet verilir. 

Yaşları 29 u geçmemiş olup ta ehliyetleri da
iresi amirliğince ilk altı ay sonunda tasdik 
edilenlerden, memleketin her yerinde vazife 
görmeye ve her vasıta ile seyahat etmeğe ka
biliyetleri bulunduğu hakkında tam teşekküllü 
Devlet hastanelerindeki heyetlerce rapor veri
lenler kaymakam olmak için tefrik ve maiyet 
memurluklarına tayin olunurlar. Bunlar ma
iyet memurluklarında iki senelik bir kaymakam
lık stajına ve bundan sonra da altı aylık bir 
kaymakamlık kursuna tâbi tutulurlar. 

.( S. Sayısı : 246 ) 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 9 - VI -1930 tarih ve 1700 sa
yılı Dahiliye memurları kanununun 10-VI-1935 
tarih ve 2768 sayılı kanunla değiştirilen ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dahiliye memurluğuna intisap ve terfide 
bu kanunda yazılı istisnalar dışmda umumî hü
kümler tatbik olunur. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 4 
ncü veya daha yukarı sınıflardaki memuriyet
lere geçebilmek ve tayin olunmak için Siyasal 
bilgiler okulundan veya Hukuk fakültesinden 
mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk fakültesi 
mezunlarından Dahiliyeye intisap edenler altı 
aylık namzetlik müddeti geçirirler. 

Bu müddetin sonunda dairesi amirliğince 
veya valilerce ehliyeti tasdik edilmiyenler diğer 
bir dairede veya vilâyette altı ay daha namzet 
olarak istihdam olunabilirler. Bu ikinci devre 
sonunda ehliyeti tasdik edilmeyenlerin vazife
lerine nihayet verilir. 

Yaşları 29 u geçmemiş olup da ehliyetleri 
dairesi amirliğince veya valilerce tasdik edilen
lerden, memleketin her yerinde vazife görmeye 
ve her vasıta ile seyahat etmeğe kabiliyetleri 
bulunduğu hakkmda tam teeşkküllü Devlet 
hastahanelerindeki heyetlerce rapor verilenler 
kaymakam olmak için tefrik ve maiyet memur
luklarına tayin olunurlar. 

Bunlar maiyet memurluklarında iki senelik 
bir kaymakamlık stajına ve bundan sonra da al
tı aylık bir kaymakamlık kursuna tâbi tutulur
lar. 

(S. Sayısı: 246) 



Hü. 
makamların nezareti altında filen ifa ettirilerek 
kaza idaresine ehliyet kazanmaları temin olunur. 

MADDE 2 — 1700 sayılı Dahiliye memurları 
kanununun 2390 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Maiyet memurlarından iki buçuk senelik 
staj müddetini bitirenlerin kaymakamlık vazife
sine ehil oldukları mensup bulundukları vilâye
tin işarından ve Dahiliye vekâletinin diğer su
retlerle edindiği malûmattan anyaşılmış olanlar 
kaymakamlık kursuna davet olunurlar. Kurs 
programı Dahiliye vekâletince tertip olunur. 
Kursu muvaffakiyetle ikmal edenler kaymakam 
olmak hakkını kazanır ve bunlardan 3656 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin H, fıkrası muci
bince yabancı dil imtihanını kazanmış olanlar 
5000 kuruş, diğerleri de 4000 kuruş maaşla ta
yin olunurlar. Staj müddetinin hitamında kay
makamlığa kabiliyetleri tasdik edilmiyenler ve
ya kursta muvaffak olamıyanlar, Dahiliyenin 
diğer memurluklarına tayin edilirler. Bunların 
3656 sayılı kanun hükmüne tâbi olup bu madde 
hükmünden istifade edemezler. Kursu bitiren
lerden veya kaymakamlardan her sene müsaba
ka ile 5 zat vekâletin tensip edeceği müessese
lerde bilgilerini genişletmek üzere ecnebi memle
ketlere gönderilebilir. Staj ve kurslarını ikmal 
edip kaymakamlıkta üç sene hizmet görenler 
Riyaseti Cumhur ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başvekâlet ve Devlet şûrasında memuriyet 
alabilirler. Oralarda geçirecekleri hizmet müd
deti Dahiliye memurluklarında geçmiş gibi sa
yılır ve tekrar Dahiliye memurluklarına avdet 
etmek istedikleri halde oralardan ayrıldıkları 
sırada kendilerine müsavi kıdemde olanların 
derece ve sınıflarına muadil memurluklara alı
nabilirler. 

8 — 
B E. 

MADDE 2 — Aynı kanunun 22 - III - 1934 
tarih ve 2390 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A - Kakmakamlık stajı maiyet memurlarına 
Dahiliye vekâletince tesbit edilecek esaslar da
hilinde vilâyetlerin muhtelif idare şubelerinde 
kaza kaymakamlıkları refakatinde, kaymakam
lık vekâletinde, nahiye müdürlüklerinde ve 
buralardaki belediyelerde filen çalıştırılmak su-
retile yaptırılır. 

iki yıllık staj devresi sonunda kaymakam 
olmağa ehliyetleri staj gördüğü vilâyet valisinin 
işarından ve vekâletin sair suretlerle yapacağı 
tetkiklerden anlaşılanlar kaymakamlık kursuna 
çağrılırlar. 

Kurs programı ile tatbik tarzı Dahiliye ve
kâletince tesbit olunur. 

Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler 30 - VI -
1939 tarih ve 3656 sayılı kanunun birinci mad
desinde yazılı maaş derecelerinin 9 ncu derecesi 
ile ve bunlardan mezkûr kanunun 3 ncü madde
sinin (H) fıkrası mucibince yabancı dil imtiha
nını kazanmış olanlar da 8 nci derecesi ile 
kaymakamlığa tayin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda kaymakam ol
mağa ehliyetli bulunmadığı anlaşılanlarla kay
makamlık kursunda muvaffak olmayanlar Da
hiliyenin diğer memurluklarına tayin edilirler. 

B - 3656 sayılı kanunun (3) ncü maddesinin 
(H) fıkrası mucibince yabancı dil imtihanını 
kazanmış olan kaymakamlar arasından her yıl 
müsabaka ile seçilecek beşi Dahiliye vekâletinin 
tayin ve tesbit edeceği yabancı memleketler mü
essese ve idarelerine ettkik için azamî bir sene 
müddetle gönderilebilirler. 

C - Kaymakamlık stajı sırasında nahiye mü
dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları, 
buralarda kendi maaşları ile ve nahiye mü
dürü unvanile istihdam olunurlar. Ancak bu 
takdirde nahiye müdürlüğü kadrosu mevkuf 
tutulur. 

D - Bu maddenin (A) fıkrası mucibince ta
yin edilip üç sene kaymakamlık edenlerden 
Riyaseti Cumhur ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başvekâlet ve Devlet şûrasında bir me
muriyete tayin edilenlerin buralardaki hizmet 
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lviA.uD.ci 2 — Aynı kanunun 22 - IH -1941 
tarıu ve ZOJU sayuı Kanunıa değiştirilen 3 ucu 
ınauüesı agagıaaıa şeıaıae aegışi/irıımışur: 

Ü ; üayxua^amıiK stajı maiyet memurlarına 
Uamııye veKaıetıııce tesoıt eaııeceK esaslar da-
nıauue vilayetlerin munteııı ıaare, şuoeıerinde 
Kaza KaymaKamliKları reıaKatınde, KaymaKam-
IIK vekaletinde, uauıye muduriuKierinde ve bu-
raıaraaıa belediyelerde iiıeu çalıştırılmak sure
me yaptırılır. 

IKI ayiiK staj devresi sonunda kaymakam ol
mağa enııyetien staj gordugu vilayet valisinin 
işarından ve vekaletin sair suretlerle yapacağı 
teuoıuerdeu anlaşılanlar kaymakamlık kur
suna çağrılırlar. 

Kurs programı ile tatbik tarzı Dahiliye vo
kale emce tesort olunur. 

ÜU Kursu muvaııaıuyetle bitirenler 30-VI-1939 
tarın ve 3tiûö sayılı kanunun birinci madde-
sınue yazılı maaş derecelerinin 9 ucu derecesi ile 
ve bunlardan mezkur kanunun 3 ucü maddesi
nin {ti) iiKrası mucibiuce yabancı dil imtihanını 
kazanmış olanlar da 8 uci derecesi ile kayma
kamlığa tayın olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda kaymakam ol
mağa ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kay
makamlık kursunda muvaffak olamayanlar Da
hiliyenin diğer memurluklarına tayin edilirler. 

£) 3656 sayılı kanunun 3 ucü maddesinin 
(H) fıkrası mucibince yabancı dil imtihanını 
kazanmış olan kaymakamlar arasından her yıl 
müsabaka ile seçilecek beşi, Dahiliye vekâleti
nin tayin ve tesbit edeceği yabancı memlekette 
müessese ve idarelerine tetkik için azamî bir 
sene müddetle gönderilebilirler. 

C) Kaymakamlık stajı sırasında nahiye mü
dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları, 
buralarda kendi maaşları ile ve nahiye müdürü 
unvanile istihdam olunurlar. Ancak bu takdirde 
nahiye müdürlüğü kadrosu mevkuf tutulur. 

D) Bu maddenin (A) fıkrası mucibince ta
yin edilip üç sene kaymakamlık edenlerden Ri
yaseti Cumhur ile Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Başvekâlet ve Devlet şûrasında bir memuri
yete tayin edilenlerin buralardaki hizmet müd-
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MADDE 3 — Maiyet memurları lüzum görül
düğü hallerde nahiye müdürlükleri kadroları 
mevkuf tutularak kendi maaşlarile ve nahiye 
müdürü unvanile bu müdürlüklerde istihdam 
olunabilirler. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

18-VI-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayı M. ökmen 

B. E. 

müddetleri Dahiliye memurluklarında geçmiş 
sayılır ve bunlardan Dahiliyeye avdet etmek 
isteyenler Dahiliyeden ayrıldıkları sırada ken
dilerine müsavi kıdemde olanların derece ve 
sınıflarına muadil memuriyete tayin olunabi
lirler. 

Bu maddenin (A) fıkrası mucibince tayin 
edilen kaymakamlardan valilik haricinde diğer 
bir memuriyete tayin veya naklolunanların ye
ni tayin veya nakledildikleri memuriyetteki 
ilk terfi müddeti kaymakamlığa tayinleri sı
rasında iktisap ettikleri müddet farkı kadar 
uzatılır. 

MUVAKKAT MADDE — Siyasal bilgiler 
okulu ile Hukuk fakültesi mezunlarından ha
len maiyet memurluklarında ve nahiye müdür
lüklerinde istihdam edilmekte olanların, bu 
kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasına gö
re sıhhî vaziyetleri kaymakam olmağa müsait 
bulunduğu tevsik edilmek şartile haklarında 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. Şimdiye 
kadar bu hizmette geçirdikleri müddet nam
zetlik ve kaymakamlık stajı müddetinden sa
yılır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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deUeri Dahiliye memurluklarında geçmiş sayılır 
ve bunlardan Dahiliyeye avdet etmek isteyenler 
Dahiliyeden ayrıldıkları sırada kendilerine mü
savi kıdemde olanların derece ve sınıflarına 
muadil memuriyete tayin olunabilirler. 

Bu maddenin (A) fıkrası mucibince tayin 
edilen kaymakamlardan geçen cümlede yazılı 
yerlerdeki memuryetlerle valilik haricinde di
ğer bir memuriyete tayin veya naklolunanların 
yeni tayin veya nakledildikleri memuriyetteki 
ilk terfi müddeti kaymakamlığa tayinleri sıra
sında iktisap ettikleri müddet farkı kadar uza
tılır. 

MUVAKKAT MADDE — Siyasal bilgiler 
okulu ile Hukuk fakültesi mezunlarından halen 
maiyet memurluklarında ve nahiye müdürlük-
lerinnde istihdam edilmekte olanların, bu kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasına göre sıhhî 
vaziyetleri kaymakam olmağa müsait bulndu-
ğu tevsik edilmek şartile haklarında bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. Şimdiye kadar bu hiz
mette geçirdikleri müddet namzetlik ve kayma
kamlık stajı müddetinden sayılır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»-»« 
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S. Sayısı: 247 
Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı haricindeki 
demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümen mazbatası (1/659) 

T. C. 
Başvekâlet ... 30 - Yi - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3241 

Bülyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr.'Ü. Saydam 

Pityon - Svilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkında kanun projesi esbabı mucibe lâyihası 

Harp dolayısile demiryol münakale ve muvasalası kesilen Edirne ve Avrupa ile münakalât 
ve münasebatm iadesi için Pityon - Svilengrat arasındaki hat kısmının Devlet demiryolları 
ve limanları İşletme umum müdürlüğünce işletilmesi icabetmiş ve bu sebeple bir kanun projesi 
teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla hazırlanan kanun projesinin birinci maddesine mezkûr umum müdürlüğe salâ
hiyet verilmesi için bir hüküm konulmuştur. 

Mezkûr hat kısımlarının gerek inşaat ve gerek tamiratı ve gerekse işletme ve idaresi için 
ihtiyar edilecek masrafın, Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum müdürlüğünün 1941 
malî yılı Bütçe kanunu ile kabul edilen tahsisatla alelûsul karşılanması zarurî olduğundan ba 
sarfiyatın icrasını ve bu hat kısımlarının işletmesinden mütehassil varidatın nevi ve mahiyet
lerine göre mezkûr idarenin 1941 yılı varidat bütçesinin fasıl ve maddelerine irat kaydirıi 
teminen kanun projesinin 2 nci ve 3 ncü maddeleri tanzim edilmiştir. 

Harp vaziyeti dolayısile bu hat kısımlarını, alt ve üst yapı ile sabit tesisatta vaki tahriba
tın izalesile emniyetle seyrüsefere açılabilmek için esaslı bazı inşaat ve tamiratın yapılması lü
zumu tahakkuk etmektedir. İşbu inşaat ve tamirat için hariçten celbine ye memleketten çıkarı
larak tekrar iadesine ihtiyaç hâsıl olacak bilûmum alât ve malzemenin gümrük resmile Devlet, 
belediye ve hususî idarelere ait sair vergi ve resimlerden muaf tutulması tahsisat bakımından 
zarurî görüldüğünden 4 ncü madde bu maksadı temin için teklif edilmiştir. 

Bu malzeme ve âletlerin hudut gümrüklerinden serbestçe müruru işletme bakımından pek 
lüzumlu ve zarurî bir keyfiyet bulunmaktadır. Bu hususta herhangi bir gecikme ve ihtilâfa 
mahal vermemek için tatbik edilecek usul ve esasların Gümrükler umum müdürlüğile Devlet 
demiryolları ve limanları İşletme umum müdürlüğünce müştereken hazırlanacak bir talimatna
me ile tesbit edilmesi faydalı görüldüğünden bu cihet hakkında projenin 4 ncü maddesine ona 
göre bir kayit konulmuştur. 

Bu hat kısımlarının biran evvel ve emniyetle işletmeğe açılabilmesi için inşaat ve tamirat 



ve işletmeye muktazi malzemenin mubayaa ve tedarik ve gereken imalât ve tesisat işlerinin 
uzun boylu formalitelere tahammülü olmadığından bu kısımlardaki inşaat, işletme ve tamirat 
işlerinin 1050 numaralı Muhasebei umumiye ve 2490 numaralı Arttırma kanunundaki hüküm
lerden istisnası zarurî bulunmuş ve bu maksatla 5 nci madde tanzim edilmiştir. 

Projenin 6 nci maddesi mutat hükmü ihtiva etmektedir. 
Projenin birinci maddesi, alâkalı Alman makamatile hattın işletmesine ve beynelmilel mü

nakalâtın teminine dair Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum müdürlüğüne salâhi
yet verilmektedir, îşbu salâhiyete müsteniden hazırlanacak Anlaşma demiryol işletmesi hüküm
lerinden başka, posta, gümrük, emniyet ve inzibata müteallik ahkâmı da ihtiva etiği cihetle, 
kanunun tatbikatında alâkalı vekâletlerin de memur edilmesini teminen 7 nci madde hazırlan
mıştır. 

Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen .? - VII - 1941 

Esm No. î/659 > 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk top-' 
rağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletil
mesi hakkındaki kanun lâyihasının bir Muvak
kat encümen tarafından tetkikma dair Umumî 
Heyetin 2 - VII - 1941 tarihli toplantısında itti
haz buyurülmuş olan karara tevfikan Maliye, 
Nafia, Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümen
lerinden seçilen beşer azanın iştirakile teşekkül 
eden Encümenimiz 2 - VII - 1941 tarihinde Ma
liye ve Gümrük ve inhsarlar vekillerile Müna
kalât vekâleti müsteşarı ve Devlet demiryolları 
Âe limanları Umum müdür muavininin huzurla-
rile akdetmiş olduğu içtimada aşağıda arz ve 
izah olunan neticelere varılmıştır. 

Muvakkat encümenimiz bu demiryolunun 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi 
tarafından işletilmesi hususunu ve Hükümetin 
esbabı mucibe lâyihasında izah eylediği esasları 
kabul ederek maddelerin müzakeresine geçmiş 
birinci maddeyi aynen kabul etmiştir. 

ikinci ve üçüncü madde ile bu demiryola 
ait inşaat ve tamirat ve saire masraflarile bun
dan temin edilecek varidatın Devlet demiryol
ları idaresinin 1941 malî yılı bütçesindeki tertibi 
mahsuslarına masraf ve irat kaydı suretile mu
amele ifası Encümenimize e de muvafık görül
müş ise de bu kısma ait masraf ve varidatın ay

rı bir hesapta görülmesi lüzumlu ve faydalı 
görülmüş ve bunu temin için maddeye bu esası 
temin edici kayıtlar ilâvesi bazı aza tarafından 
talep edilmiştir. 

Ancak Münakalât vekâleti müsteşarı ve Dev
let demiryolları ve limanları mümessili bu 
cihetin kendilerince de matlup ve mültezem 
bulunduğu buna mümasil işlerde olduğu gibi bu 
kısım demiryoluna sarfedilecek mebaliğ ile elde 
edilecek varidatın ayrıca bir hesapta gösteril
mesi esası kabul edilmiş bulunduğunu beyan ve 
bu cihete itina edileceği temin edilmiş ve bu iza
hat kâf görülerek maddeye bir kayıt ilâve edil
mesine karar verilmiştir. 

Bundan başka 66+895 kilometrelik bu kı
sım içinde ve Bulgar arazisi dahilinde bulu
nan kısmın yalnız işletmesi bize ait olup inşaat, 
tamirat ve sair masraflarının Bulgar Hüküme
tince temini anlaşma iktizasından bulunduğu 
esnayi müzakerede Devlet demiryolları mümes
sili tarafından ifade edilmiş olmasına ve şu ha
le göre kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
inşaat, tamirat ve işletme ve sair masarifin mut
lak olarak bütün bu kısma şamil olacağına da
ir olan hükümlerile bir nevi mübayenet teşkil 
ettiği görülmüş ve bazı aza ikinci, üçüncü mad
delerin bu esası ifade edecek şekilde tavzihi lü-

( S . Sayısı: 247) 



— 3 — 
zumunu ifade etmişlerse de Encümn ekseriyeti 
bu cihetin esbabı mucibede zikir ve izahı sure-
tile Hükümet maddei kanuniyesinin aynen ka
bulü cihetini iltizam etmiş ve madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Gümrükten . muafiyete dair olan dördüncü 
maddede Hükümet yerine Devlet kelimesi ika
me edilmiş ve belediye ve vergi kelimelerinden 
sonra birer (V) ilâve edilmek suretile birinci 
fıkrası kabul edilmiştir. 

Kanunların tasrih etmediği bazı hususun ta
limatnamelerle alâkadar vekâletler tarafından 
tesbit ve tavzih edilmesi lâzım geldiği zamanlar
da kanunların nizamname ve talimatnameler 
tanzimini âmir hükümlerin bu meselede mevzu-
bah olmadığı, tayin ve tesbit edilecek başka hü
kümler olmadığı alâkadar vekâletler tarafın
dan ifade edildiği cihetle bu maddenin talimat
name tanzimine dair olan son fıkrası tayyedil-
miştir. 

Beşinci maddede hususiyeti haiz olan bu de
miryolunun işletme, inşaat ve tamirat işlerinin 
tesiri maksadile 2490 numaralı Arttırma, eksilt
me ve ihale kanununa tâbi olmaması Encümeni-
mizce de muvafık görülmüşse de 1050 numaralı 
Muhasebei umumiye kanununa tâbi olmamasma 
lüzum ve zaruret olmadığı Encümenimizce mü-
talea olunmuş ve bu cihet maddeden çıkarılmış
tır. 

Hükümetin altıncı maddesinde (Muteberdir) 
yerine (Meridir) konmak suretile tashih edilmiş 
yedinci maddede icraya memur olduğu bildiri
len altı vekâletten başka Millî Müdafaa ve sair 
bazı vekâletlerin dahi alâkadar olmaları ihtimali 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyenin gerek Edirne ve 
gerek Avrupa ile olan demiryol münakalâtını 
temin maksadile Uzunköprü - Svilingrat ara
sında ve Türk toprağı haricinde kalan 66 895 
Km. lik demiryolu kısımlarını işletmek işin 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 

gözönünde tutularak bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur kaydı
nın konması muvafık görülmüş ve madde ona 
göre tashih edilmiştir. 

îşin müstaceliyetine binaen kanunun müsta-
celen ve tercihan müzakeresinin muvafık olacağı 
mülaleasile Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 
Muvakkat En. Rs. M. M. Kâ. 

Çoruh Sivas Eskişehir 
A. R. E rem A. N. D emir ağ T. Z. özer 
Kırşehir Erzurum Çorum 

îzzei Özkan M. II. Göle Ş. Baran 
Trabzon Bursa Bolu 

D. Eyiboğlu Dr. S. Konuk L. Gören 
Çorum Kırklareli İsparta 

S. Köstekfioğlu II. Kuleli K. Turan 
İsparta Gaziantep Zonguldak 
R. Ünlü A. Aksu T. Z. Özençi 
Afyon K. Samsun Konya 
H. Çerçel M. A. Yörüker t. Erdal 

Urfa 
Bu hattın inşası ve işletilmesi için Devlet de
miryolları idaresince hududumuz haricindeki 
kısımlarına gönderilecek veya o kısımlardan 
yeniye getirilecek her nevi eşya ve malzeme
nin dahi gümrük muamele ve resimlerine tâbi 
tutulmamasını sürat temini bakımından zarurî 
gördüğüm cihetle dördüncü maddeye bu hu
susa dair bir fıkra ilâve edilmesi lâzım olduğu 

kanaatindeyim 
Urfa mebusu 
Razi S oy er 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTlRÎŞI 

Uzunköprü - Svilingrat arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 
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MADDE 2 — Bu kısımların inşaat, tamirat, 

L-lotme ve sair masrafları mezkûr idarenin 1941 
i alî yılı bütçesindeki tertibi mahsuslarından 
(i denir 

MADDE 3 — Bu hat kısımlarının işletilme-
ı inden elde edilecek hasılat nevi ve mahiyetle
rin^ göre Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe
sinin ait olduğu fasıl ve maddelerine irat kay
dedilir. 

MADDE 4 — Uzunköprü - Svilingrat ara
sındaki Türkiye hudutları dahilinde kalan kıs
ma ait bilûmum inşaat ve tamirat ve işletme ih
tiyacı için hariçten celp ve tedarik edilecek ve
ya mütekabilen mezkûr kısımdan iade edilecek 
her türlü malzeme alât ve edevat gümrük res-
mile Devlet ve belediye ve hususî idarelere ait 
sair vergi ve resimlerden muaftır. 

Bu hususların temin ve tanzimi için Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti ile Münakalât vekâleti 
arasında bir talimatname ihzar olunur. 

MADDE 5 — Mezkûr kısımlarda yapılacak 
inşaat ve tamirata muktazi malzemenin muba
yaası ve inşaat ve tamirat işleri 2490 numaralı 
arttırma, eksiltme ve ihale ve 1050 numaralı 
Muhasebei umumiye kanunlarına tâbi değildir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Münakalât, Dahiliye, Maliye, Gümrük ve 
inhisarlar, Adliye ve Hariciye vekilleri memur
dur. 

30 - VI - 1941 

Bş. V. 
Dr. B. Say dem II 

Da. V. 
Fay ıh Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alatas 

Mü. V.' 
C. K. Incedayı 

Ad. V. 
Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Va. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

Ii. Karadeniz 
Ti. V. 

M. Ökmen 

M. M. V. 
S. Ankan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 2 
nen. 

Hükümetin 2 nci maddesi ay-

MÜDBE 3 -— Hükümetin 3 ncü maddesi ay. 
nen. 

MADDE 4 — Uzunköprü - Svilingrat ara
s ı d a k i Türkiye hudutları dahilinde kalan kıs
ma î-dt bilûmum inşaat ve tamirat ve işletme 
ih:-ly«ıcı için hariçten ceîp ve tedarik edilecek 
veya mütekabilen mezkûr kısımdan iade edile
cek her türlü malzeme, alât, edevat gümrük res-
L:i.Le Devlet ve belediye ve hususî idarelere ait 
sair ver^i ve resimlerden muaftır. 

MADDE 5 — Mezkûr kısımlarda yapılacak 
inşaat ye tamirata muktazi malzemenin muba
yaası ve inşaat ve tamirat işleri 2490 numaralı 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa tâbi de
ğildir, 

MADDE 6 -
itibaren ineridir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

HADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

*>-&<i 
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S. Sayısı: 249 
• 

Kocaeli mebusu İbrahim Tolonun askerlik kanununun 3920 
sayılı kanunla değiştirilen 35 nci maddesinin (C) fıkrasının 

tefsirine dair takriri ve Millî müdafaa encümeni 
mazbatası (4/42) 

30 - Yİ - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı (Askerlik mükellefiyeti kanunu) nun 35 nci maddesinin (C) fıkrasında orta, lise ve 
yüksek mekteplerde okuyan talebenin ertesi seneye bırakılmaksızm askere alınması aşağıda yazılı 
şartlara bağlanmıştır. 

1 - 2 9 yaşını bitirinceye kadar tahsillerini tamamlayamıyanlar, 
2 - Mektepte iki sene üst üste sınıf geçemiyenler, 
3 - Âli bir mektebi bitirdikten sonra diğer âli bir mektebe girenler. 
Ancak işbu kanunun neşri tarihinden çok sonra talebenin askerlik vaziyeti ile alâkadar olmak 

üzere Maarif vekâletince elyevm tatbik olunan yeni bir imtihan usulü kabul edilmiştir. 
Bu usule göre : 
Bahsi geçen mekteplerde bütünleme - mezuniyet - imtihanını bitiren talebe, yüksek tahsile baş

lamazdan önce bir de eleme - ehliyet - imtihanı vermek mecburiyetindedir. 
Liseyi bitirdikten sonra yüksek tahsil yapmak istemeyen talebe ise bahsin haricindedir. 
Böylece lise bütünleme imtihanını bitirmiş iken her hangi bir fakülteye girmek için geçirdiği ele

me imtihanında ikmale kalmak yüzünden - Vekâletçe mektebine devamına müsaade edilmediği için biz-
zarure açıkta kalan, fakat bir yıl süren üç devre için kendilerine tekrar eleme imtihanına girmk 
hakkı verilen bir kısım talebe vardır. 

Bunların, yukarıda yazılı şartlar dahilinde olmaması, bununla beraber Maarif vekâletince kendi
lerinin üç devreye münhasır olarak mektep ve tahsil ile alâkalarının baki sayılması karşısında men
sup oldukları askerlik şubelerince : 

A - Kendilerinin bu müddet içinde tahsilde sayılarak askerliklerinin ertesi seneye bırakılma
sı mı? 

B - Tahsilini bırakmış addile hemen askere alınması mı? 
Kanunun ruhuna uygun olduğunun tefsir yolu ile halli için takririmin ait olduğu encümene hava

le buyurulmasını dilerim. Kocaeli mebusu 
tbraMm Tokm 

/ 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 4/42 
Karar No. 34 

S -VII -1941 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı Askerlik kanununun 35 nci 
maddesinin 3920 numaralı kanunla değiştiri
len C fıkrasının tefsirine dair Kocaeli mebusu 
İbrahim Tolon tarafından Yüksek Riyasete 
takdim kılman ve encümenimize havale edilen 
takriri, takrir sahibile Maarif vekili ve Millî 
Müdafaa vekâletinin salahiyetli memurları hu-
zurile okundu ve icabı görüşüldü: 

Takrirde lise bitirme imtihanını verip de 
olgunluk imtihanını - takrirde buna eleme im
tihanı denilmiştir - vermeğe muvaffak olamı-
yan ve vekâletçe mektebe devamlarına müsaa
de edilmeyen talebeye her ne kadar bir yıl sü
ren üç devre içinde tekrar imtihana girmek 
hakkı verilmekte ise de vekâletçe mektebe de
vamlarına müsaade edilmediği için mektep ve 
tahsil ile alâkaları baki bulunan bu talebe 
hakkında askerlik şubelerince askerliklerinin 
ertesi seneye tehir edilmiş sayılması mı, yok
sa tahsili bırakmış addile askere alınmaları mı 
kanunun ruhuna uygun olduğunun tefsir yolu 
ile halli istenilmekte ise de tefsiri istenilen (O) 
fıkrasında, kanunda sayılan mektepler talebe
sinin askerlikten tecilleri için bu mekteplerin 
nizamname ve talimatnameleri hükümlerine gö
re talebenin mektebe devama mecbur olması 
şart kılınmakta ve lise talimatnamesinde ise 
lise bitirme imtihanını verip lise mezunu olan 
ve olgunluk imtihanında muvaffak olamıyan 
talebenin mektebe devam etmiyeceği tasrih 
olunınakta bulunmasına göre mektebe devam 
etmeyen olgunluk imtihanına tâbi talebenin (C) 
fıkrası .hükmü sarahatine göre tecili kabil ol
madığından bu itibarla kanunun tefsirine im
kân görülememiştir. 

Ancak kanunda tahsile devam ederken iki 
sene üst üste sınıf geçmeyenlerin tecil edilmi-
yeceği tasrih edilmiş olmasına ve lise tahsilini 
bitirip olgunluk imtihanında muvaffak olamı-
yanlarm derhal askere alınmaları iki sene üst-
üste sınıfta kalanların ancak askere alınacak
ları yolundaki prensibe ve adalet mülâhazasına 

uygun bulunmamakta olduğundan yüksek tah
sile devam etmek isteyen gençlerin lisenin son 
sınıfında veya yüksek tahsil müesseselerinde bir 
ısene sınıfta kalmış olanlara kiyasen olgunluk im
tihanını verebilmek için kendilerine bir sene müh
let verilmesi muvafık görülmüştür. 

Esasen lise mezunlarının yüksek tahsile haT 
zırlanmalarını temin için açılması lüzumlu görü
len sınıfın bina ve muallim fikdam yüzünden 
açılamamakta ve lise bitirme imtihanını müteakip 
15 - 20 gün zarfında olgunluk imtihanını ver
meğe mecbur olan talebenin kısmı azaminin mu
vaffak olamadığı ve müteakip imtihan devrelerin
de tekrar imtihana girmeğe mecbur kaldıkları 
Maarif vekili tarafından Encümende izah edilmiş 
ve gençlerin yüksek tahsil görmelerinin memleke
tin âli menfaatleri icabından olduğunu nazara 
alan Encümenimiz olgunluk imtihanı için lise me
zunlarına bir sene mühlet verilmesinin ordu kuv
vetine nakise vermek değil; orduya yüksek tah
silli unsur yetiştirilmesi bakımından daha fayda
lı olacağını kabul eylemiş olduğundan gençlerin 
yükselmesi, memleketin yüksek menfaatleri, ada
let mülâhazası icaplarına binaen lise mezunları
nın olgunluk imtihanında muvaffak olmalarını 
temin maksadile bunların bir sene müddetle as
kerliklerinin tecilleri için ilişik kanun lâyihasmm 
tanzimine karar verilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmak ve ter-
cihan ve müstacelen müzakere edilmek üzere Re-
i si ik m akamın a sunulur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. ve Kâ. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 

Edirne 
F. Balkan 

Kayseri 
F>. Turgay 

Samsun 

Konya 
V. BÜgin 

Erzurum 
A. Akyürek 

Malatya 
Ol. O. Koptagel 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Kayseri 
İV. Toker 

Manisa 
K. N. Duru 

R. Barkın 
Yozgad 

Celâl Arat 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1111 sayılı kanunun 35 nci maddesini değiştiren 
3920 numaralı kanunun «O» fıkrasına iki fıkra 

ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 35 nci maddesinin «C» fıkrasına aşağıdaki 
fıkralar ilâve olunmuştur : 

Lise mezunu olup ta olgunluk imtihanların
da muvaffak olamadıklarından dolayı senesi 
içinde yüksek bir mektebe girememiş olanların 
askere şevkleri bir yıl geciktirilir. Bunlardan 
ertesi yıl yüksek bir mektobe girerek vesika 
gösterenler mektebe devam eden talebe hakkın
daki hükümlere tâbi tutulurlar. 

Olgunluk imtihanlarında muvaffak olama
dıklarından dolayı askerlik muamelesi yapılıp 
ta kıtaya şevkleri icabedenlerden şimdiye kadar 
sevk edilmemiş ve bu sırada olgunluk imtihanını 
verip yüksek tahsile başlamış olanlar da yukarı
daki fıkra hükmünden istifade ederler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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