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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI
Millî Korunma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat
bir encümende tetkiki kabul edildikten sonra,
ingiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine
yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edileek
usule mütedair İngiliz Hükûmetile teati edilen nota
ların tasdikma,
Türkiye ile Romanya arasında mevcut Ticaret ve
Tediye Anlaşmalarının iki ay uzatılmasına dair ka
nun lâyihaları kabul edildi.

1108 sayılı maaş kanununa bazı maddeler eklen
mesine,
Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tera Vekil
leri Heyetince yapılan tadillerin tasdikma dair kanun
lâyihalarının da birinci müzakereleri icra edildi.
Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet
verildi.
Reis vekili
Kâtip
Kâtip
Sivas
İsparta
Niğde
Şemsettin Günaltay
Kemal Turan
Cavid Oral

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldı
rılması hakkında kanun lâyihası (1/725) (İktisat,
Bütçe ve Maliye encümenlerine)
2 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1941 malî
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun
lâyihası (1/726) (Bütçe encümenine)

BİEÎNGÎ

Tezkereler
3 — Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşar
lığı teşkilât kadrosunda yapılan değişikliğin tasdi
kma dair Başvekâlet tezkeresi (3/424) (Bütçe encü
menine)
Mazbatalar
4 — Millî korunma kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat
mcümen mazbatası (1/724) (Ruznameye)

CELSE

Açılma saati : 15
REÎS — Şemsettin Günaltay
KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta)

REİS — Celse açılmıştır.
TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara)
— Arkadaşlar, gelen evrak arasmda Muvakkat encümenin müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ettiği Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası vardır. Bunun ruznameye alınmasını ve tercihan müzakeresini teklif ederim. (Kabul kabul

II sesleri)
!!
REÎS — Millî korunma kanununun bazı
I| maddelerinin tadili hakkındaki lâyiha evrakı
varide meyanmdadır. Tab ve tevzi edilmiştir.
II Hükümet bunun ruznameye alınmasını teklif
II ediyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Bu teklif
II kabul edilmiştir.
i|
Ruznameye başlıyoruz.

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1 — 27 kânunuevvel
1939 tarihinde ve müte
akip günlerde vükubulan
zelzelede felâkete
uğ
rayanların
kurtarılmasında
fevkalâde
hizmetleri
görülen bazı mahkûmların
cezalarının affi hak
kında kanun lâyihası ve Adliye encümeni
maz
batası (1/714)
[1]

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul
[1] 40 sayılı basmayazı

zaptın

sonundadır.

edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edildi.
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip
günlerde vükubulan zelzelede felâkete uğrayan
ların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri gö
rülen bazı mahkûmların cezalarının affi hak
kında kanun
MADDE 1 — Bağlı listede adları ve soy
adlarile suçlarının nevi ve cezaları yazılı dört
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mahkûmun mahkûmiyet müddetlerinin beşte
dördü ve hukuku amme ve tazminat kabilin
den olan para cezaları affedilmiştir. Bunların
muhakeme masraflarile iaşe bedelinden olan
borçlan da terkin olunmuştur.
REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanunun inzibatî cezalara
tesiri yoktur.
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur.
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
2 — Millî korunma kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve
Muvakkat encümen mazbatası (1/724) [1]
REÎS — Encümen bu lâyihanın müstacelen
müzakeresini teklif ediyor. Encümenin bu tek
lifini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Müstacelen müzakeresi
kabul edilmiştir.
MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) —
Arkadaşlar; bu günkü gelen evrak listesinde,
birinci numarada, buğdayı koruma karşılığı
vergisinin kaldırılması hakkındaki kanun lâyi
hası vardır. İktisat, Bütçe ve Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. Şimdi müstaceliyetle
müzakeresini kabul buyurduğunuz Millî ko
runma kanunu ile şiddetle alâkadardır. Eğer
tensip buyurursanız bu da, evvelce teşkil bu
yurduğunuz yahut yeniden teşkil buyuracağınız
Muvakkat encümene havale edilsin, orada mü
zakeresi muvafık olur mütaleasındayım. (Ayni
encümende müzakeresi muvafık olur sesleri).
REÎS — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
nin kaldırılması hakkında, evrakı varide meyanmda bulunan lâyihanm muvakkat bir en
cümende müzakere edilmesini Maliye vekili
teklif ediyor. Fakat bazı arkadaşlar bunun
Millî korunma kanunu için teşekkül etmiş olan
Muvakkat encümende müzakere edilmesini mu
vafık görmekte ve teklif etmektedirler.
RECEB PEKER (Kütahya) — Ayni şeydir.
(Ayni şeydir sesleri).
REÎS — Bu teklifi yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ayni
[1] 41 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
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encümende müzakeresi kabul edilmiştir.
Söz Fuad Sirmenindir.
FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar; şim
di verdiğiniz bir kararla müzakeresine geçmiş
olduğumuz Millî korunma kanununun bazı mad
delerini tadil eden lâyiha hakkmda Müstakil
Grup adına söz almış bulunuyorum.
Lâyiha, Millî korunma kanunumuzun Hü
kümete vermiş olduğu geniş salâhiyetten ba
zılarının tatbikatta süratli ve semereli netice
ler vermesini temin için lüzumlu görülen bazı
tedbirler, usuller, müeyyidelere taallûk etmek
tedir. Mucip sebeplerden ve Hükümetin encü
mende verdiği izahlardan anladığımız ve bu
gün içinde bulunduğumuz şartlara göre bu yeni
salâhiyetler ve müeyyidelerle Hükümetin tak
viye edilmesine ve Hükümetin bu salâhiyetler
le teçhiz edilmesi lüzumuna Grupumuz da
kani bulunmakta ve bu sebeple lâyihanm kabu
lünü rica eylemektedir. (Bravo sesleri, teşek
kür ederiz sesleri). Yalnız geçen sene Millî ko
runma kanununa bazı ilâveler yapılırken de
söylediğimiz gibi, bu vesile ile Grupumuz Hü
kümetin dikkat nazarma bazı görüşlerini ve
düşüncelerini arzetmeği kendisine bir vazife
bilmekte ve bunda fayda görmektedir.
Afkadaşlar; içinde bulunduğumuz vaziyet
ciddidir ve bu günkü müşkülâtın yarm daha
ziyade artmasına da intizar etmek lâzımdır.
Hükümetimiz bu müşkülâtı önleyebilmek için,
hepimizin de bildiği gibi, büyük gayretler sarfetmekte ve faaliyet göstermektedir. Ancak bu
müşkülâtın yenilemez bir şekil almaması için
behemehal harp ekonomisinin icaplarına uyu
larak istihsalden istihlâke kadar bilûmum ik
tisadî faaliyetlerde sistemli, programlı ve ha
reketli Devlet müdahalesine lüzum olduğu ka
naatindeyiz. Hâdiselerin tazyiki altında alman
münferit ve gecikmiş tedbirlerle bu günkü fev
kalâde halin doğurduğu müşkül meseleler hal
ledilemez. Bugün halkın ve ordunun zarurî ih
tiyaçlarını karşılamak ve bunları temin etmek
için bu ihtiyaçlara cevap teşkil edecek olan
maddelerin istihsalinde, ithalinde, nekillerinde,
ve bunlardan istok vücuda getirilmesinde ve en ni
hayet tevzi ve istihlâklerinde yekdiğerini tamam
layıcı ve memleketin bünyesine uygun ve ayni
zamanda ihtiyaçların derecesile mütenasip tetbirler alınmasına ihtiyaç ve zaruret olduğuna
inanıyor ve Hükümetimizden bunu temin etme
sini rica ediyoruz. Maruzatımız bundan iba
rettir.
REÎS — Buyurun.
TİCARET V. MÜTAZ ÖKMEN (Ankara) —
Diğer söz söyliyecek arkadaşlan da dinleyeyim,
ondan sonra.
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar;
Hükümetimizi, müzakeresine başladığımız ka
nundaki müeyyidelerle bu günkü vaziyet karşı-
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smda teyid ederken bazı sualler sormak için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum.
Arkadaşlar, bilirsiniz ki koordinasyon kararile şehir ve kasabaların pazarlarında her
müstahsil, kendi istihsali olan maddelerden
100 kiloya kadar getirip serbestçe satabil
mek hakkını haizdir ve bu karar bir müd
det tatbik edildi. Ve bu kanun tatbik edi
lirken, bu pazarlarda, bu müstahsillerin,
halkın ihtiyacını temin edecek yüz kiloya ka
dar kendi istihsalleri olan maddeleri getirip
serbestçe satmaları üzerinde Ticaret vekilimizle
Dahiliye vekilimiz ayni kararı muhafaza edecek
lerdir. Arkadaşlar; bu kararın muhafaza edilme
sine kaniim. Bu pazarlar mümkün olduğu kadar
serbest, mümkün olduğu kadar tazyıktan azade
kalırsa halk bilhassa iaşe maddeleri üzerinde
kolaylık görmektedir, müşkülâtsız ihtiyacını te
min etmektedir. Onun için gerek Dahiliye ve
kilimizden, gerek ticaret vekilimizden bilhassa
rica ederiz, bu pazarları mümkin olduğu kadar
genişlikte devam ettirsinler. Arkadaşlar, gör
düğümüz bazı hâdiseler üzerine hem Ticaret
vekilimizin, hem de Dahiliye vekilimizin dikkat
lerini celbetmek isteriz. Bu pazarlara gelen pe
rakende eşya üzerinde gerek vilâyetlerde, gerek
se kaza merkezlerinde, lüzumsuz, fazla müda
hale, nark üzerinde fazla tazyik, pazarlara gelen
eşyanın gelmemesine sebep olmaktadır.
Bu hususta valilerimizin, kaymakamlarımı
zın, ticaret teşkilâtımızın dikkatini celbederek,
halkın sıkıntı çekmemesi için pazarlardan müs
tahsilin ayağını kesmemek, müstahsilin mal ge
tirip satmasına mümkün olduğu kadar meydan
vermek lâzımdır. Onun için her iki vekil arka
daşımdan ricam, bu pazarları mümkün olduğu
kadar geniş tutmak hususunda tedbirlerini al
sınlar, Eğer nark hususunda fazla kontrol olur
sa, bilhassa küçük kaza merkezleri, bu hususta
çok sıkıntıya maruz kalırlar.
Yine arkadaşlar, bu bahiste Dahiliye ve Zi
raat vekillerimizden rica edeceğim, gerçi bu ka
nunun mevzuu üzerinde değilse de, bilhassa kış
gününün ihtiyacı üzerinedir; odun ve kömür
meselesi vardır. Bazi vilâyetlerde iyi tanzim
edilmiştir. Fakat bilhassa bir çok kazalarda
müşkülât çekilmektedir, bu vaziyeti gözönünde
tutarak azamî alâka göstermelerini bilhassa ri
ca ederim. Gerek Dahiliye, gerek Ziraat vekili
mizden, Orman idarelerinden ve idare makam
larından bu vazifeyi istemelerini rica ederim.
EsMşehirin Sivrihisar kazasından küçük bir
memurun anlattığı vaziyet çok acıdır. Arkadaş
lar; bu kazanın bir kısım, köyleri odun ve kö
mür istihsal edip sattklan halde, bu kaza mer
kezinde odun ve kömür bulmak için, gece me
mur arkadaşlar bilhassa yollarda nöbet beklerlermiş. Ellerine bir araba odun veya kömür
geçerse Hükümetin önüne getirirlermiş, orada
kaymakamın nezareti altında kilo ile o günkü
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ihtiyacı olanlara tevzi edilirmiş. Amma o zatin
anlattığı işin garip bir şekli daha vardır. O da,
kasabaya o gece gelecek odun ve kömür gün
düzden orman muhafaza askerleri
tarafından
satılırmış. Gece odun ve kömür orman muha
faza askerlerinin muhafazası altında getirilir, o
satılan eve yıkılırmış. Bilhassa Ziraat vekili ar
kadaşımızın nazarı dikkatini celbederim, Beş
gün sonra zemheri girecektir. Düşünün bir de
fa, soğukta kalmış, odun ve kömür bulamamış
bir vatandaşın çektiği İstırabı. Hastası var, çor
ba yapacak, odun, kömür bulamıyor. Her yer
de elektrik yoktur, havagazı hiç yoktur. Bu iş
her halde odun ve kömürle olacaktır. Sayın Da
hiliye vekilimizden bilhassa bu nokta üzerinde
valilerimizin nazan dikkatini celbetmesini dile
yeceğim. Tedbir almadan kömür ve odun üze
rine nark koyuyorlar. Odun ve kömür üzerine
koydukları nark köylüyü tatmin etmiyor. Ken
dileri de tedbir almamışlardır. Düşünün aylarca
bir şehre odun ve kömür gelmezse o şehrin çe
keceği ıstırabı.
Onun için ricalarım şunlardır : Pazarların
serbest kalması ve bilhassa odun ve kömür üze
rinde azamî gayret ve dikkat göstermeleridir.
Bunları Ticaret ve Dahiliye vekillerimizden ri
ca ediyorum.
İkinci bir ricam da yine Ticaret vekilimiz
den olacaktır. Şimdi bu kanunla malların ka
çırılmasını önlemek için bir çok tedbirler alıyo
ruz ve bunun için de Hükümete salâhiyet ve
riyoruz. Yalnız arkadaşlar, İstanbuldan gelmiş
bazı adamlar Anadoluda dolaşarak orada bul
dukları her türlü dokumaları Istanbuldaki tüc
car hesabına topluyorlar. Ticaret vekilimizin
nazarı dikkatini celbedeceğim. Bu kabil Ana
doluda dolaşan seyyar toplayıcılar, tekrar bu
malları Istanbula giden Anadolu tüccarlarına
satmaktadırlar. Bunun önüne bir an evvel geç
mek lâzımdır ve bu mal kaçırılması bahsinde
bu da dahil midir, değil midir? Bunu da düşün
mek faydalı olur mülâhazasmdayım.
REÎS — Mazhar Müfit Kansu.
MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Efen
dim, içinde bulunduğumuz hal ve hâdisatın
icabı olarak bizden istenilen salâhiyet, teşkilât,
para velhasıl her ne istenilmişse bilâ tereddüt
verdik. Fakat şimdiye kadar verdiğimiz bu sa
lâhiyetin, bu yapılan teşkilâtın, bu sarfolunan
paraların tamamen asan filiyesine mazhar ola
m a d ı , göremedik. İşte bu gün de bu Millî ko
ruma kanununun bir parçası ki, nazan dikkati
âlinizi celbedeceğim, bu kanun böyle üç, beş
ay içerisinde üç defa Meclise gelmiştir, bu
üçüncüsüdür. Bu gün de bir kanun yapacağız.
Bu kanunla buğdayı saklıyan, buğdayı kaçıran,
şunu bunu yapağılar hakkında bir çok ağır ce
zalar veriyoruz. Fakat efendiler, pek âlâ bili
yorsunuz ki, Ticaret vekilimiz istenilen buğda-
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yi verdiği halde bu gün bu buğdaym tevzii işi
tanzim edilememiştir. Kabahat Ticaret vekili
nin değildir. Vekil buğdayı vermiştir. Demek
ki istenilen buğday verildiği halde tevzii mese
lesi iyi yapılmıyor. Istanbulda böyle olduğu
gibi, uzağa ne hacet? iki akşam evvel Ankaradaki fırınlardan birinin önündeki kalabalığı
bir arkadaşımla beraber gördüm. Demek ki yal
nız buğday vermek para etmiyor, bu teşkilâtta
uğraşanların da çalışmaları icabeder.
Bugün bu kanunu yaptık. Bununla bu işle
rin hepsi halloluyor mu? Zannetmiyorum. Bir
kanun, eski tabiri veçhile, istediği kadar efra
dını cami, ağyarını mâni olsun. Efendiler o ka
nunu tatbik edecek demir el olmadıktan sonra
kanun güzel olmuş kaç para eder? Binaenaleyh
benim istirhamatım, bu kanunun da ve şimdi
ye kadar verdiği salâhiyet hakkındaki kanun
ların da hüsnü tatbikma dikkat ve itina edilme
sini rica etmektir. Bu dikkat ve itina yalnız
yazmakla olmuyor. Bunu vekil arkadaşlar
benden iyi takdir ederler. Bir az da bu işle
memur olanların tecziyesi tarafına, canlarının
yakılması tarafına gitmeli. Yoksa bu vali be
nim, bu ofis senin * adamın, bu işler böyle kal
dıkça bunlar ceza görmedikçe işler yoluna gir
mez. İstediğiniz kadar kanun yapınız, doğru
sunu söylüyorum.
Bir misal daha arzedeyim. Bir buçuk iki
senedir bir iplik meselesi vardır, bir türlü 3^0luna koyamadık. Muhterem vekillerimiz bu iş
için bir kaç defa tstanbula gittiler. Gazeteler
yazıyor, uğraştılar, yine yoluna koyamadılar.
Çünkü vekil direktifi verir, fakat tatbik ede
cek adam yoktur.
Bugün yine gazeteler sekiz liraya satılan bir
ipliğin dışarıda 33 liraya satıldığından bahsedip
duruyorlar.
Vekillerimizi muahaze etmiyorum. Çalışı
yorlar. Fakat ne fayda ki derecei tâliyede bu
lunan memurlarımız ifayı vazifede bir az taallül gösteriyorlar. Bunların tecziyesi behemehal
lâzımdır. Dediğim gibi muhterem vekilden is
tirhamım bu kanunun tatbikile meşgul olacak
ellerin temiz ve sağlam eller olmasına dikkat ve
itina buyurmalarından ibarettir.
TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara)
— Muhterem arkadaşlar, Partimizin Meclis
Grupunun değerli ve faydalı tetkikmdan geç
tikten sonra... (İşitmiyoruz sesleri). Büyük
Meclise arzolunan bu kanun lâyihası hepimizin
üzerinde ısrarla durduğu bir mevzuun hallini
temin gayesini güden bir lâyihadır.
Büyük Millet Meclisinin muhtelif müzake
relerinde mükerreren ifade edildiği gibi dün
ya harbinin bizim memleketimizde de tesiri az
olmamıştır. Yurt müdafaasını temin kararile
bir çok istihsal unsurları, bir çok insan kuv
vetleri istihsal sahasından çıkmışlar, yiyici,
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müstehlik mevkie geçmişlerdir. Hiç şüphe yok
tur ki bu hâdise memlekette istihsal ve istih
lâk muvazenesinde tesirlerini göstermiştir. Hü
kümet bu muvazeneyi mümkün olduğu kadar
memleketin ihtiyacına cevap verecek bir şekilde
tanzim etmek içindir ki ihtiyaç maddeleri üze
rinde ve bilhassa hububat gibi halkın ve ordu
nun ana gıdasını teşkil eden bir madde üzerin
de, daha verimli ve daha tutumlu bir tedbir al
mağı zarurî bulmuş ve bu maksatla da kanunu
huzuru âlinize sevketmiştir.
Arkadaşlar, Büyük Meclise arzetmek isterim
ki bu gün bilhassa halkın ve ordunun hububat
ihtiyacını istikbal itibarile tam olarak temin et
mek hususu, ciddî ve esaslı tedbirlere mevzu
teşkil edecek bir mahiyettedir. Hükümet bu
mevzuu halletmek ve mevcut stoklarımızı siyanet kasdiledir ki bir taraftan istihsali arttır
mak, istihlâki tahdit etmek tedbirlerini alırken,
bir taraftan da memlekette mevcut olduğuna ka
ni olduğumuz gizli maddeleri her halde meydana
çıkarmak kararını almış ve bunun için icabeden
salâhiyetin verilmesini Büyük Meclisten rica
etmiştir. Bu kanun Meclisi Âlice kabul edildiği
takdirde Hükümet lüzum ve zaruret gördüğü
hallerde ihtiyaç maddelerini değer fiatlarmı ve
rerek bunlara el koymak ve aramak salâhiyetini
haiz olacaktır. Bir vatandaşın kendi ihtiyacını
tamamile kendisine bıraktıktan sonra fazlasını
lüzum hâsıl olduğu takdirde değer pahasile
elinden alıp amme hizmetine hasretmek Devle
tin tabiatile hem hakkı hem de vazifesidir.
Hükümet Büyük Meclisten böyle bir salâ
hiyet isterken toprak ürünlerimizin istihsali
ni arttırmak ve müstahsillerimize büyük ölçü
de yardım etmek tedbirlerini de beraber almış.
Üçüncü bir tedbir olarak mütalea ettiğimiz,
gizli stoku meydana çıkarmak keyfiyeti Mec
lisi Âlinin bize vereceği mezuniyete bağlıdır.
Hükümet bu tedbiri alırken ve bunu Büyük
Millet Meclisinden rica ederken bir taraftan
müstâhsilin istihsalini teşvik bakımından, di
ğer taraftan da müstahsili korumak ve onun
kalkınmasına hizmet etmek maksadile ve
hububatm kilosuna memleketin her tarafında 4-5
kuruş bir fiat zammı yapılmıştır. Hiç şüphemiz
yoktur ki köylülerimiz, müstahsilimiz, bu sa
lâhiyeti istimal etmeden vatan ve milletin âli
menfaatini gözönünde bulundurarak memleke
tin ihtiyacına kolaylıkla cevap vereceklerdir.
Diğer ihtiyaç maddelerine gelince : Arka
daşlar, biliyorsunuz ki, bu gün meslekte it
halât maddesi namile ne giriyorsa bu Hüküme
tin tedbirile ve Hükümetin yardmıile girmek
tedir. Tüccara akreditifi Hükümet veriyor.
Nakil vasıtasını Hükümet temin ediyor. Menşeinden mezuniyeti Hükümet alıyor ve bu gü
nün şartlraını gözönünde bulundurarak tüc
cara en geni;-; ölçüde kâr hissesi veriyoruz. Bu
na rağmen herhangi bir tüccar, herhangi bir
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vatandaş memlekete lâzım olan bir istihlâk
maddesini meydana çıkarmaz, istihlâke arzetmez, sırf fiat tereffüüne intizaren ihtikâr kasdile onu gizli tutarsa o malı onun elinden alıp
memleketin ihtiyacına arsetmek ve kendisine
lâzım olan cezayi vermek yine Devletin tabiî
bir hakkıdır ve zarurî telâkki edilmelidir. Bu
iş her memlekette böyle yapılmaktadır.. Kanu
nun müzakeresi münasebetile söz alan arka
daşlarımızdan Partimizin Müstakil grupu adına
söz alan Fuat Sirmen arkadaşımızın ileri sür
düğü mütalealarm vekar ve ehemmiyetinden bir
zerre tenkis etmemeğe itina etmek şartile şu
nu tebarüz ettirmek isterim ki; Millî korunma
kanunu çerçevesi dahilinde Koordinasyon he
yeti kararı ile alınan tedbirlerin, karar safhasile tatbikat safhası, arasında tatbikatın iyi ne
tice vermesini temin için esaslı bir hazırlık
devresi geçirmiye lüzum hasıl olmakta ve iste
nilen kararların tatbikmda memleketin iktisadî
bünyesini cihazlanma ve teşkilâtlandırma hu
suslarını göz önünde bulundurmak icabetmektedir. Bununla beraber ben de kendilerine iş
tirak ederek tekrar ediyorum ki; bu günün
icapları hakikaten Hükümetin istihsalden istih
lâke uzanan iktisadî faaliyetleri silsilesinde da
ha seri müdahalesini istilzam etmektedir.
Mazhar Müfid arkadaşımızın; buğdayın te
min edilmesine rağmen ekmek tevziatının bir
çok yerlerde karışıklığı mucip olduğu hakkın
daki ifadeleri bazen hakikaten vaki olmakta
dır. Fakat arkadaşlar, demin de arzettiğim
gibi Hükümet bir çok müşkülât ve bası mah
zurlarına rağmen bir taraftan stoklarımızı mu
hafaza etmek bir taraftan da bu tevziatı tam
bir intizam altına almak maksadile ekmek işin
de karne usulünü tatbika karar vermiştir. Ve
iki buçuk aydanberi çalışılarak bunun hazırlığı
nı ikmal etmiştir. Vatandaşların böyle bir tedbiri
seve, seve kabul edeceklerinde şüphemiz yoktur.
Rasih Kaplan arkadaşımız evvelce mevzu
olan ve her müstahsilin 100 kiloya kadar pazar
larda mal satmasına imkân veren kararların
devam ettirilmesini istediler. Nihayet arkadaş
lar kararlar ihtiyaca göre alınır. Şayet Hükü
metin, herhangi bir şehrin, herhangi bir kasa
banın veya herhangi bir köyün iaşe işini doğ
rudan doğruya kendi üzerine alır a elbette böy
le bir yerde serbest pazar mevzııubahs olamaz
dı. Fakat istihsali ancak ihtiyacına kâfi gele
bilen veya istihsali ihtiyacına kâfi gelmiyen
yerlerde zaruret ve icaplara göre tabiî bu gibi
tedbirler mülâhaza edilebilir.
Yine Mazhar Müfid arkadaşımız, memur ve
tatbikat mevzuu üzerinde durdular. Kendile
rine şimdiye kadar Millî korunma kanununun
istihdaf ettiği maksatların tam istenilen şekilde
tahakkuk ettiğini iddia ve ifade ile cevap vere
cek değilim. Fakat mevcut elemanların ve
mevcut memurların maksadı istihsal için elle
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rinden geldiği kadar iyi niyetle ve iyi fikirle
çalıştıklarına bilhassa itimat buyurmalarını ri
ca ederim.
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) - - Zatı
âlinize itimat ederim.
TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla)
— Teşekkür ederim. İplik tevziatı hakikaten
Hükümetin ısrarla üzerinde durduğu mev
zudur. Mevzu İktisat vekili arkadaşımı alâ
kadar ettiği için belki
kendileri bu hu
susa cevap
vereceklerdir.
Yalnız
bu ve
sile
ile
şunu
hatırlatmak isterim ki Millî
korunma kanununun esasa taallûk eden tadilâtı
henüz huzuru âlinize takdim edilmiş değildir.
O kanun Meclis ruznamesine girdiği zaman
diğer hususat hakkında Hükümet şimdiye kadar
almış olduğu tedbirleri ve almakta olduğu ted
birlerin mahiyeti hakkında Meclisi Âliye kâfi
derecede izahat verecektir.
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka
mütalea var mı?..
ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya)
— Rasih Kaplan arkadaşımız Sivrihisarda bir
odun meselesinden bahsettiler. Bu hâdiseden
haberim yoktur. Eğer kendileri lütfen, evvelce,
beni haberdar etmiş olsalardı daha yakından
ve daha evvelden bu işle alâkadar olurdum.
RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir çok yer
lerde daha vardır. Bu bir misal.
ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Devamla)
— Bu mesele hakkında tetkikatta bulunur,
ica,beden tedbiri alarak neticeyi Meclisi Âliye
arzederim.
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Maddelere
geçilmesi kabul
edilmiştir.
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun
MADDE 1 — Millî korunma kanununun 14,
55 ve 65 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
MADDE 14 —
1 - Hükümet, halkın ve Millî Müdafaanın
ihtiyacı olan her nevi madde ve yardımcı mal
zemeyi, değer fiatının tediyesi mukabilinde el
koyarak almağa ve maksada göre tevzie ve sat
mağa ve ihtiyacı olanlara kârsız vermeğe sala
hiyetlidir.
2 - Birinci fıkrada yazılı maddelerin ve yar
dımcı malzemenin el koyma kararından evvel
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satılmış bulunmaları dolayısile veya herhangi
bir sebeple bulundukları yerlerden başka ma
hallere müsaade alınmaksızın nakledilmeleri
memnu olup bulundukları yerlerde sahipleri
veya zilyedleri tarafından Hükümet emrine tes
lim olunmaları mecburidir.
3 - Hükümet, hakikî ve hükmî şahıslardan
ellerinde bulunan her nevi madde ve yardımcı
malzemenin nevi, miktar ve vasıflarının bildi
rilmesini ve bunlar hakkında lüzumlu görüle
cek diğer bütün malûmatın verilmesini isteye
bilir. Bu malûmatın alâkalılar tarafından doğ
ru ve tam olarak Hükümetçe tayin edilmiş olan
müddet içinde verilmesi mecburidir. Bu beyan
nameler damga resminden muaftır.
4 - Hükümetçe veya salahiyetli kılman ma
kam ve müesseselerce hakikî ve hükmî şahıs
lara tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olanlara
kârsız verilen maddelerin ve yardımcı malzeme
nin bunlar tarafından kullanılması ve hangi
ihtiyaç için kullanılması Hükümetçe tesbit edil
mişse ancak o ihtiyaca hasredilmesi mecburudir.
Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati alın
maksızın bu maddelerin ve yardımcı malzeme
nin satılması ve rehnedilmesi ve herhangi bir
surette başkasına devredilmesi ve muvakkat
veya daimî olarak bir başkasına verilmesi ya
saktır.
5 - Hükümet tarafından tevzi edilen veya
ettirilen veya satılan veyahut kârsız olarak ve
rilen maddelerin ve yardımcı malzemenin ne
rede ve ne suretle kullanıldığını veya sarfedildiğini gösteren kayitlerin tutulması ve tev
sik edilmesi mecburî kılmabilir.
6 - Yukarıdaki fıkralara tevfikan Hükümet
tarafndan tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı olan
lara kârsız verilen her türlü madde ve yar
dımcı malzemenin tahsis edildiği işlerde kulla
nılmaması halinde alâkalıların keyfiyeti mahal
lin en büyük mülkiye memuruna bildirmeleri
mecburidir. Bu maddelerin ve yardımcı malze
menin tahsis edildiği işlerde kullanılmadığı ge
rek alâkalıların bildirmesi ve gerek sair surette
öğrenilmesi halinde mezkûr maddelerin ve yar
dımcı malzemenin mahallin en büyük mülkiye
memurunun yazılı emrile ve kendisinin evvel
ce verdiği bedeli geçmemek üzere değer pahası
verilmek şartile Hükümet emrine geri alınması
yoluna gidilebilir.
Madde 55 —
1 - Millî korunma kanunu hükümlerine gö
re el konulan maddeyi ve yardımcı malzemeyi
teslimden imtina edenler veya saklayanlar ve
ya kaçıranlar veya saklamağa veyahut kaçır
mağa teşebbüs edenler ve bu fiillere bilerek
yardım edenler veya bu fiileri yaptıranlar hak
kında 250 liradan 10 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasile birlikte üç aydan bir seneye kadar
hapis cezası tatbik olunmakla beraber suça
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mevzu teşkil eden malın ve ayni cinsten mev
cut bakiyeleri tamamının müsaderesine de hükmolunur. Eğer bu madde ve yardımcı malze
me 65 nci maddeye göre arama neticesinde alın
mış ise müsadere hükmü bunların emaneten
yatırılan bedelleri hakkmda tatbik olunur.
14 ncü maddenin 4 ncü fıkrasına muhalefet
edenler hakkında da yukarıda yazılı hükümler
tatbik olunur. Şu kadar ki müstahsilin nezdinde arama neticesinde çıkarılan madde, toprak
mahsulü olduğu takdirde bu mahsul, Hükü
metçe tesbit edilen bedel ödenerek alınır. An
cak mahsul sahibi bu bedelin dörtte birini geç
memek üzere ağır para cezasile cezalandırılır.
2 - 14 ncü maddenin ikinci, üçüncü ve be
şinci fıkraları hükümlerine riayet etmeyenler
ile 21 nci maddeye tevfikan istihlâki men veya
tahdit edilen maddeleri bu memnuiyet veya tah
dit hilâfma olarak imal eden veya ticaret kastile satanlar hakkmda 25 liradan 250 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur.
3 - 14 ncü maddenin 6 nci fıkrasile 37 nci
madde hükümlerine riayet etmeyenlerden on
liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır.
Madde 65 —
1 - Bu kanunun tatbikini temin için vali ve
kaymakamlar veya bunların yazılı emrile va
zifelendirilen memurlar ev, mağaza, ticaretha
ne, depo, dükkân, ambar, samanlık ve sair her
türlü mal konulabilen yerlerde arama yapabi
lirler.
2 - Arama sırasında mahallî zabıta âmir ve
ya memurunun ayrıca huzuru şarttır. Arama
sırasında aranılacak yerin ve malın sahibi ve
ya zilyedleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasile
mümessilleri veya hısımlarından veya kendisile
sakin olanlardan veyahut komşularından mü
meyyiz biri hazır bulundurulur.
3 - Köylerde yapılan aramalarda muhtar
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulunma
dığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile kom
şularından biri ve ihtiyar heyetinden kimse bu
lunmadığı zaman komşularından iki kişi hazır
bulundurulur.
4 - Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde
haller müstesna olmak üzere mesken veya sair
binalarda gece arama yapılmaz.
5 — Her arama neticesinde kanun hükümle
rine muhalif olarak saklanmış veya saklanmak
istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alına
rak Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu ma
hallere sevk ve teslim edilir ve değer bedelleri
emaneten T. C. Ziraat bankası şubelerine ve
bulunmıyan yerlerde malsandıklarma yatırılır.
Bu suretle malları alman hükmî ve hakikî şa
hıslar aleyhine Millî korunma kanununa tevfi
kan aynca cezaî takibat yapılır.
6 - Arama neticesinde kanun hükümlerine
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak iste-
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nilmiş mallar zuhur etsin etmesin, hazır bulu
nanların ayn ayrı, imzalarını ihtiva eden iki
nüsha zabıt varakası derhal mahallinde tutulur.
Eğer kanun hükümlerine muhalif olarak saklan
mış veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur et
mişse bunların miktarı ve müfredatı ve o günkü
hal ve vasıfları zabıt varakasında ayrı ayrı gös
terilir. Arama neticesinde tutulan bu zabıt vara
kasının bir nüshası derhal mal sahiplerine veya
zilyedlerine ve mal zuhur etmemişse aranılan
yerin sahibine veya zilyedine verilir.
REİS — Madde hakkında mütalea var mı?
(Hayır sesleri). Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
RElS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir.
BAŞVEKİL VEKİLİ , HARİCİYE V.
ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (izmir) — Arkadaş
lar, uzun günler bir çok arkadaşlarımızın yar
dımı ile üzerinde çalıştığımız maddeler huzuru
nuza geldi ve birer birer okunarak kabul olun
du. Yalnız daha evvel kanunun heyeti umumiyesi hakkında konuşulurken söz alan muhterem
mebus Mazhar Müfid arkadaş « bizden ne iste
dilerse verdik, kanun istediler verdik, salâhiyet
istediler yine verdik, para istediler yine ver
dik, fakat beklediğimiz neticeyi alamadık ve
beklemekte devam ediyorruz » dediler. Bunun
la kalmadı, daha ileri gittiler, dediler ki, « Ve
kil arkadaşlara emniyetimiz vardır, fakat bu ka
nunları tatbik için teşkil edilmiş heyetler, me
murlar, arasında şunun bunun adamı olanlar
mevcuttur, şuna buna mensubiyetle memuriyet
elde etmiş olanlar mevcuttur, ümit ederiz ki,
bundan sonra işler daha temiz ellere verilir ».
Arkadaşlar, biz hep bu son cümlenin hükmü
dahilinde, işareti dahilinde, çizdiği hat dahilinde
çalışıyoruz. Nihayet insan olmak itibarile za
man zaman yanıldığımız, hata ettiğimiz olabilir.
Lâkin nihayet bu, beşerîdir, insanîdir, fakat bir
suçlu gördüğümüz zaman, bulduğumuz zaman
merhametsizce bu adamı bertaraf etmek için,
merhametsizce o adamı cezalandırmak için müm
kün olanı yaptığımız kanaatindeyim. Onun için
bu gibi cümlelerin, şüphe taşıyan, vesvese ika
eden, memleket dahilinde ne gibi neticeler do
ğuracağı belli olmıyan sözlerin mertçe, erkekçe,
çırılçıplak söylenmesi lâzımdır. Bunlar mertçe,
çırılçıplak, açıkça söylendikten sonradır ki dert
ler tedavi edilir. Bugün yaptığımız işlerin bü
tün hesaplarını açıkça vermeğe hazırız; elve
rir ki bize sorulsun, elverir ki Hükümet denilen
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müessese istizaha çekilsin. İstizahı memnuni
yetle kabul ediyoruz. Eğer taraflarından böyle
bir şey vaki olursa soracakları suallere daha zi
yade memleket menfaati için cevap vermeğe
hazır olduğumuzu Hükümet namına huzurunuz
da tekrar ediyorum. (Bravo sesleri).
MAZHAR MÜFİT KANSU (Çornh) —
Muhterem Başvekil vekilimizin beyanatından
bir kısmı az çok maruzatımı teyit ettiği için
kendilerine teşekkür ederim. Bu meselelerin ıs
lahına çalışmak, vazifei asliyeleri olduğunu söy
lediler. Çok memnun oldum, teşekkür ederim.
Benim de maksadım bunu istemekti, mesele
yoktur. Yalnız muhterem vekilimiz, zannede
rim, biraz asabiyete kapılarak çok ağır bir lâf
söylediler. Benim anladığını gibi ise bu söyle
diklerini kabul etmekte mazurum. Meşkûk, bu
landırıcı sözlerimle ortalığı bulandırmışım. Ben
de mi ortalığı bulandırmışım? ben de mi meş
kûk adamım? Bunu asla kabul etmem, hiç bir
zaman ın*^kûk adanı değilim. Alnım açık bir
adamım. Bu memleketin bütün inkilâplarma
namusu ile iştirak etmiş bir adamım. Meşkûk
adam değilim. Rica ederim, bu sözleri çok ağır
dır. Kendileri de takdir buyururlar. Ne istiyor
lar benden?
Açık diyorlar, hayır, burada bazı isimleri
meydana vurmak istemem. Fakat isterlerse ken
dilerine söyliyebilirim. Ne kadar hırsızlık olu
yor, irtişa nerelere kadar gidiyor, bunu burada
söyliyemem. Ben kapalı olarak bunu söylemek
istedim. Tabiî beş parmağın beşi de bir değil
dir. Çok namuslu memurlar vardır, ben umumu
itham etmiyorum. Fakat içinde fenaları da var
dır. Meselâ : tstanbulda bir fırıncı, ekmeği 850
gram çıkarıyor. Neden böyle yapıyorsun denil
diği zaman, gelen belediye memuru haftada 25
lira alır, almasında 950 gram çıkarayım diyor.
Teferruattan sarfı nazar, benim maruzatım her
kese alelıtlak söylemiş olmamak için, bazı me
murlar vardır dedim. Nasıl ki, geçen gün Istanbulda Toprak ofiste altı, yedi memur çıkar
dılar, niçin çıkardılar? Meşkûk mu bu? Bina
enaleyh benim maruzatım hiç bir zaman meş
kûk değildir, bulandırıcı filân değildir. Ben o
tinette bir adam değilim, vatanımı bulandır
makla ne istifade edeceğim? Ne imiş meşkûk
olan? Binaenaleyh çok istirham ederim hiç
meşkûk yoktur. Bulandırıcı adam da değilim. Na
muslu ve alnı açık bir adamım. Bunun aksini
iddia ediyorlarsa söylesinler. Bulandırıcı adam,
meşkûk adam, istirham ederim, hayatımda böy
le bir söz işitmedim ve bunu asla kabul etmem.
İade ederim buradan, bu kürsüden.
BAŞVEKİL VEKÎLt, HARİCÎYE V. ŞÜK
RÜ SARAÇOĞLU (İzmir) — Arkadaşlar; eğer
ben içimizdeki bir arkadaşı meşkûk ve bulan
dırıcı bir arkadaş olarak kabul etmiş olsaydım
ona karşı kalkıp cevap ve izahat vermek kül-
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fetine katlanmazdım. Bizim aramızda bulunma
sı, milleti temsil eder bir adam olması itibarile
hiç şüphe yok ki kendisinin namusuna, şerefine,
haysiyetine dokunur hiç bir cümle söylemek is
temedim. Söylemek istediğim şudur ki; insanlar
ne kadar temiz olurlarsa olsunlar, ne kadar
hüsnü niyetlerle mücehhez bulunurlarsa bulun
sunlar eğer kendilerinden çıkan cümlelerin
manaları her iki cihete gelebilir, sağa ve sola
dönebilir mahiyette ise ondan istifade edecek
ler vardır ve onlar bizim haricimizdeki insan
lardır.
însan yavaş yavaş yükseldikçe, mektep tale
beliğinden yavaş yavaş memurluğa ve memurlu
ğun yüksek tabakasına ve nihayet milletin mü
messili sıfatını aldıkça söyleyeceği sözlerin mes
uliyetini, tartısını çok daha büyük, hassas
terazilere vurması lâzımdır. Dedikleri gibi,
böyle memurlar varsa bunları biz ya cezalandı
rıyoruz veya cezalandırmıyoruz. Eğer cezalandırıyorsak heyeti içtimaiyede sakat, alil,
mefluç olanları tasfiye ediyoruz demektir ki
bu, selâmete doğru gittiğimizi gösterir ve bu
emin yollardan yürümekte olduğumuzu göste
rir. Eğer sözün söyleniş tarzının bıraktığı intiba
gibi bunları cezalandırmak hususunda biz lâ
zım gelen asabiyeti göstermiyorsak, eğer haki
katen bunlar arasında sırf filân ve filân adama
mensup olmak ve filân, filân adamdan tavsiye al
mış olmak suretile bu iktidar cihazını eline ala
rak mütemadiyen zulmeden, cebreden, işkence
eden adamları biran evvel bertaraf etmek bu yüz
den biraz gecikiyorsa hakikaten bu en meşru bir
istizah mevzuudur. Hükümet vereceği hesap
neticesinde görülürse ki, Hükümet hakikaten
bütün şiddetile, bütün istikameti ile doğru yol
da yürüyenleri teşvik ediyor, fena yolda yürü
yenleri tecziye ediyor bu istizahtan memleket,
efkârı umumiye ve nihayet Hükümet kuvvetli
olarak çıkar. Onun için arkadaşlar, mademki
aramızda bu gibi işlere karşı müsamaha göster
mek hevesinde olan kimse yoktur ve müsamaha
gösterilmemektedir ve müsamaha gösterilmiyecektir, en doğru yolu, ya doğrudan doğruya ge
linir, vesikaları ile veya inanılacak şekilde ait
olduğu makama bildirilerek suçlunun ceza gör
mesi temin edilir ve yahut istizah yoluna gi
dilir. Bundan başka «Biz Hükümet ne istedi
ise verdik» diyor. «Biz salâhiyet olarak ne istenil
di ise verdik, para olarak ne istenildi ise ver
dik» diyor. Evvelâ bu söz doğru olmaktan çok
uzaktır. Ben görüyorum ki iki maddelik ka
nun için bütün arkadaşların teşkil ettiği büyük
heyette aşağı yukarı bir aya yakın bir
zamandanberi boğuşmaktayız ve yine aşağı yu
karı bir ay gibi bir müddettenberi her cümlesi,
her fikri ve her maksadı için didişmekteyiz. Kezalik ben biliyorum ki; milyonlarca lira arasın
da az çok yersiz gibi görülen 2 - 3 bin lira için
Büyük Millet Meclisi daha dün büyük hassa
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siyet gösterdi, onun etrafında açık, samimi,
dürüst münakaşalar yapıldı. Bize verilen salâ
hiyetlerin kolay verildiğine kani değiliz. Bize
verilen paraların kolay kolay verildiğine kani de
ğiliz. Bize verilen kanunların kolayca verildiğine
kani değiliz. Her biri bin bir tetkikten, haddeden
geçirilerek verilmektedir. Arkasından Divan ve
Meclis teşkilâtının sıkı bir murakabesini müte
madiyen görmekteyiz. Bu böyle olduğuna göre
her vakit şu kanaattayız: Biz Hükümet olarak
sizin namu hesabınıza çalışıyoruz. Sizin namu
hesabınıza çalışırken, sizin sıkı kontrolünüze
tâbi olarak çalşıyoruz. Bu arada Devlet bün
yesinde bertaraf edilecek hastalıklardan, gerek
sizin vasıtanızla, gerek diğer kanallardan ha
berdar edildikçe teyakkuzumuzu arttırıyor, dik
katimizi muhafaza ediyoruz. Kanun diye elimize
aldığımız hükümlerin tatbikatı üzerinde yalnız
bizim değil hepimizin mesuliyeti olduğunu sa
nıyoruz. Bilhassa içinde bulunduğumuz böyle
müşkül zamanlarda memleketi selâmete götür
mek için ve varacağımız selâmet noktasında
memleketi ve milleti daha ziyade büyü
müş, daha ziyade kuvvetlenmiş görmek
ten başka hedefimiz yoktur. Arkadaşımı
zın belki de kelime intihabında yapmış ol
duğu ve bende uyandırmış olduğu intiba,
zannediyorum M, böyle bir münakaşaya meydan
verdiği için bu dahi tamamen memleketin nefinedir ve Büyük Millet Meclisinin şerefi bunu
icabettirir. (Bravo sesleri, alkışlar).
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Efen
dim, yavaş yavaş muhterem vekille aramızda
bir şey kalmıyor gibidir. (Zaten yok sesleri).
Şimdi buyuruyorlar ki, burada söylenecek söz
ler biraz açıkça, düşünülerek söylensin. Ben de
muhterem vekilin aflarına mağruren söyliyeyim,
kendileri de galiba (meşkûk) kelimesini, hiç
şüphesiz, düşünmiyerek söylediler. Demek ki,
kendileri de düşünmiyerek
söyliyebiliyorlar.
Vekili muhterem düşünmiyerek söyledikten son
ra biz haydi haydi söyleriz.
Sonra buyuruyorlar ki, biz
kanunları
kolay kolay almadık. Vekil Bey, size kim
dedi ki, biz kolay kolay kanun veririz, pa
ra veririz ? Elbette Meclis tetkik eder. Bu
gün de Hükümet güzel bir kanun getir
di, bu kanunla kendilerine çok salâhi
yet verdik. Bunun tatbikındaki ellerin dik
kat ve itina ile toplanmasını söylemekti mak
sadımız. Dikkatli ve itinalı olsun dedim. Çün
kü kanunu tatbik edecek eller sağlam olsun
dedim, hatalar vardır dedim, Nitekim Ticaret
vekili, doğrudur, izaleye uğraşıyoruz dedi. Bi
naenaleyh, bunda ne meşkûkiyet var, ne de dü
şünmiyerek söylemenin alâkası var. Düşünmi
yerek söyledimse kendilerinden örnek aldım. On
lar dahi « meşkûk » ü düşünmiyerek söylediler.
REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesini açık
reye arzediyorum.
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HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Açık
rey ister mi?
REİS — Damga kanununa temas ediyor.
Reye iştirak etmiyenler varsa lütfen reyleri
ni versinler...
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
A^ık reylerin neticesini arzediyorum:
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin
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değiştirilmesi hakkındaki kanuna, kabul etmek
suretile (277) mebus rey vermiştir, nisap var
dır, Binaenaleyh, kanun (277) reyle kabul edil
miştir.
Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey
yoktur, pazartesi günü saat 15 te toplanılmak
üzere celseye nihayet veriyorum.
Kapanma saati : 16,09
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Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanuna verilen reylerin
neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

: 42Q
: 277
: 277
:
0
:
0
: 148
:

4

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Rasih Kaplan
Ali Çetinkaya
Tayfur Sökmen
Berç Türker
Türkân ö r s
Hamza Erkan
Aydın
îzzet Akosman
Adnan Menderes
Mebrure Gönenç
Dr. Hulusi Alataş
Şevket Raşit Hatipoğlu Df. Şakir Şener
Ağrı
Nuri Göktepe
Balıkesir
Dr. Hüsamettin Kural
Gl. Kemal Doğan
Gl. Kâzım Özalp
Hacim Çarıklı
Halid Bayrak
Amasya
Hilmi Şeremetli
ismail Hakkı Mumcu tsmail Hakkı Uzunçarşılı
Nafiz Aktın
Memed Emir
Osman Niyazi Burcu
Anhura
Arif Baytm
Rahmi Selçuk
Yahya Sezai Uzay
Belkis Baykan
Bilecik
Ekrem Ergun
Dr. Muhlis Suner
Eşref Demirel
Kasım Gül ek
Fevzi Daldal
Bingöl
Muammer Eriş
Feridun Fikri
Rifat Araz
Necmeddin Sahir
Antalya
Bolu
Dr. Cemal Tunca
Numan Akşoy
Celâl Sait Siren

Cemil özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
Emin Yerlikaya
Lûtfi Gören
Burdur
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt
Memed Sanlı
Bursa
Atıf Akgüç
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Güvendiren
Gl. Naci Tınaz
Muhittin Baha Pars
Mustafa F . Gerçeker
Nevzad Ayaş
Refet Camtez
Çanakkale
Avni Yukaruç
Rusuhi Bulay^rlı
Çankırı
Dr. Akif Arkan
M. Abdülhalik Renda
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Çoruh
Atıf Tüzün
Çorum
Eyüb Sabri Akgöl
tsmail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Nuri Kayaalp
Süleyman Köstekçioğlu
Şakir Baran
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Aslan Tokad
Fahri Akçakoca Akça
Tahir Berkay
Yusuf Başkaya
Diyarbakır
Cahid Çubukçu
Dr. ^ükrii Emed
Gl. Kiazım Sevuktekin
Veli Necdet Sünkitay
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Dr. Fatma Memik
Temel Göksel
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Elâzığ
Fethi Altay
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih Ilter
İskender Artun
Saffet Arıkan
Salih Başotaç
Erzurum
Aziz Akyürek
Dr. Ahıned Fikri Tuzer
Gl. Pertev Demirhan
Münir Hüsrev Göle
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Eskişehir
îstamat özdamar
îzzet Artıkan
Osman Işın
Yusuf Ziya özer
Gazianteb
Ahmed Aksu
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
Memed Şahin
Nuri Pazarbaşı
Giresun
îsmail Sabuncu
Münir Akkaya
Gümüşane
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Yusuf Ziya Zarbun
Hatay
Abdullah
Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Bekir Sıtkı Kunt
Hamdi Selçuk
Memet Tecirli
İçel
Ahmed Ovacık
Dr. Muhtar Berker
Emin înankur
Turhan Cemal Beriker
İsparta
Hüsnü özdamar
Kemal Turan
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Mükerrem Karaağaç
Remzi Ünlü
İstanbul
Abidin Daver
Ahmet Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Ali Kami Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Fakihe öymen
Gl. Kâzım Karabekir
Sadettin Uraz
Şükrü Âli ögel
İzmir
Kâmil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Memed Aldemir
Nazmi îlker
Rahmi Köken
Sadettin Epikmen
Şehime Yunus
Kars
Esad özoğuz
Etem îzzet Benice
Hüsrev Kızıldoğan
Kahraman Arıklı
Ömer Küntay
Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Tevfik Aslan
Muharrem Celâl Bayar
Nuri Tam aç
Rıza Saltuğ
Tahsin Coşkan
Kayseri
Nazmi Toker
Ömer Taşcıoğlu
Reşid özsoy
Salih Turgay
Suad Hayri Ürgübld
Kırklareli
Gl. Bürhanettin Denker
Dr. Fuad Umay
Hamdi Kuleli
Zühtü Akm
Kırşehir
îzzet Özkan
Memed Seyfeli
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Kocaeli
Ali Dikmen
Dr. Fuad Sorağman
İbrahim Dıblan
İbrahim Tolon
Salâh Yargı
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Rıza Türel
Dr. Osman Şevki Uludağ
Fuad Gökbudak
Galip Gültekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
İzzet Erdal
Kâzım Gürel
Kâzım Okay
Şevki Ergun
Tevfik Fikret Sılay
Vehbi Bilgin
Kütahya
Dr. Ali Süha Delilbaşı
Muhlis Erkmen
Mustafa Bacak
Receb Peker
Sadri Ertem
Vedit Uzgören
Malatya
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabcı
M. Şevket özpazarbaşı
Muttalib öker
Nasuhi Baydar
Osman Taner
Vasıf Çınaj
Manisa
Asım Tümer
Faik Kurdoğlu
Gl. Ali Rıza Artunkal
Hikmet Bayur
Hüsnü Yaman
Kenan Örer
Osman Ercin
Yaşar özey
Maraş
Dr. Kemali Bayizil
Hasan Reşid Tankut
Mansur Bozdoğan
Mardin
Edib Ergin
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Gl. Seyfi Düzgören
Hasan Menemencioğlu
Rıza Erten
Muğla
Yunus Nadi
Niğde
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soyla
Halid Mengi
Naim Erem
Ordu
Ali Canib Yöntem
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Hüseyin Ekşi
İsmail Çamaş
Rize
Ali Zırh
Fuad Sirmen
Kemalettin Kamu
Raif Dinç
Samsun
Amiral Fahri Engin
Meliha Ulaş
Naşit Fırat
Ruşeni Barkm
Süleyman Necmi Selmen
Seyhan
Ali Münif Yegena
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
İbrahim Mete
Salâhattin Çam
Sinan Tekelioğlu
Şemsa Işcen
Tevfik Tarman
Siird
Ali Rıza Esen
Naki Bekmen
Şefik özdemir
Sinob
Cemal Aliş
Cemil Atay
Cevdet Kerim Incedayı
Hulusi Oruçoğlu
Sivas
Gl. A. öztekin Erdemgil
İsmail Memed Uğur
Mergube Gürleyük
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Mitat Şükrü Bleda
Remzi Çiner
Şemsettin Günaltay
Ziya Basara
Tekirdağ
Cemil Uybadm
Fayık öztrak
Nazmi Trak
Tokad
Cemal Kovalı
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Muammer Develi
Mazım Poroy
Sıtkı Atanç
Trabzon
Danış Eyiboğlu
Faik Ahmed Barutçu
Halil Nihad Boztepe
Hasan Saka
Salise Abanozoğlu
Sırrı Day
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Şerif Bilgen
Tunceli
Haydar Rüştü öktem
Van
tbrahim Arvas
Yozgad
Ahmed Sungur
Ekrem Pekel
Salim Korkmaz
Sırrı îçöz

Veled îzbudak
Zonguldak
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Hazim Atıf Kuyucak
tbrahim Etem Bozkurt
Mustafa Bozma
Rifat Vardar
Şinasi Devrin
Yusuf Ziya özençi

[Beye iştirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Haydar Çerçel
Amasya
Esad Uras
Ankara
Ahmed Ulus
Aka Gündüz (Hasta)
Dr. Taptas
Falih Rıfkı Atay
ismet inönü (Rs. C.)
Mümtaz ökmen
(V.)
Yahya Galib Kargı
Antalya
Dr. Münir Soykam
Nurullah Esad Sümer
Aydın
Agâh Sırrı Levend
Dr. Mazhar
Germen
(Rs. V.)
Nazmi Topcoğlu
Balıkesir
Fahrettin Tiritoğlu
Feyzi Sözener
Hayrettin Karan
Muzaffer Akpmar
Bilecik
Memduh Şevket Esendal
Bitlis
Süreyya örgeevren
Tevfik Temelli
Bolu
Fethi Okyar (M.)
Hasan Cemil Çambel
Burdur
ibrahim Necmi Dilmen

Eskişehir
Emin Sazak
Gazianteb
Dr. Memed Ali Ağakay
(Hasta)
Ömer Asım Aksoy
Hilmi Ergeneli
Giresun
Reşad Nuri Güntekin
Dr. H. Vasıf Somyürek
Ziya Gevher Etili
Fikret Atlı
Çankırı
Gl. ihsan Sökmen
Avni Doğan (t. Â.)
Nafi Atuf Kansu
Fazıl Nazmi Rükün
Talât Onay
Hüseyin Cahid Yalçın
Hakkâri
Çoruh
izzet Ulvi Aykurd
Ali Rıza Erem
îçel
Asım Us
Ferid Celâl Güven
Mazhar Müfid Kansu .
İstanbul
Çorum
Dr. R. Saydam (Bş. V.)
Dr. Mustafa Cantekin
Galib Bahtiyar Göker
Münir Çağıl
Gl. Refet Bele
Benizli
tbrahim Alâettin Gövsa
Dr. Behçet Uz (M.)
Salâh Cimcoz (M.)
Diyarbakır
Ziya Karamursal
Dr. I. Tali öngören
İzmir
Rüştü Bekit
Benal A n m a n
Edirne
(Mazur)
Faik Kaltakkıran
Celâl Bayar
Fuad Balkan
Dr. Mustafa Bengisu
Osman Şahinbaş
Halil Menteşe
Elâzığ
Hasan Ali Yücel (V.)
Fazıl Ahmed Aykaç
Reşad Mimaroğlu
(Hasta)
Şükrü Saraçoğlu (V.)
Kars
Fuad Ağralı (V.)
Fuad Köprülü
Fuad Ziya Çiyiltepe
Serafettin Karacan
Sabit Sağıroğlu
Zihni Orhon
Erzurum
Gl. Zeki Soydemir
Kastamonu
Salim Altuğ
Hacer Dicle
Bursa
Fazlı Güleç
Çanakkale
Atıf Kamçıl
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Hilmi Çoruk (Hasta)
Rauf Orbay
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalaç
Faik Baysal
Sadettin Serim (M.)
Kırklareli
Şevket ödül
Kırşehir
Dr. Hüseyin Ülkü
Hazim Börekçi
(Hasta)
Kocaeli
tbrahim Süreyya Yiğit
Kemalettin Olpak (M.)
Orgl. A. S. Akbaytuğan
(M.)
Ragıb Akça
Konya
Ali Muzaffer Göker
Mustafa Ulusan
Naim Hazim Onat
Kütahya
Alâettin Tiridoğlu
Besim Atalay
Hüseyin R. Gürpınar
(M.)
Malatya
Dr. Hilmi Oytâç.
Mihri Pektaş
Manisa
Kani Karaosman
Kâzım Nami Duru
Refik ince
Rıdvan Nafiz Edgüer
Maraş
Memed Erten (Hasta)

t : İS

19-12 1941

Ordu
Ahmed ihsan Tokgöz
(M.)
Dr. Vehbi Demir
Selim Sırrı Tarean
Rize
(î. A.)
Dr. Saim Ali Dilemre
Muğla
Hasan Cavid
Cemal Karamuğla
Samsun
Hüsnü Kitabcı
Or. Gri. Izzeddin Çalışlar Hüsnü Çakır
Memed Ali Yörüker
Sadullah Güney
Zühtü Durukan
Muş
Seyhan
Hakkı Kıhcoğlu (M.)
Damar Arıkoğlu
Şükrü Ataman
Siird
Ressam
Şevket
Dağ
Niğde
Dr. Abravaya Marmarab (M.)
Hazim Tepeyran
Sinob
Yusuf Kemal Tengirşenk
Ziya Kayran (Mazur)
Mardin
Dr. Rıza Levent
Halit Onaran
irfan Ferid Alpaya
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Sivas
Tunceli
Abdurrahman Naci De- Mitat Yenel
mirağ
Sami Erkman
Urfa
Atıf Esenbel
Gl. Ahmed Yazgan
Hikmet Işık
Hüseyin Sami
Necmettin Sadak
Memed Emin Yurdakul
Tekirdağ
(Hasta)
Rahmi Apak
Yahya Kemal Beyatlı
Razi Soyer (Hasta)
Refet Ulgen
Tokad
Şeref Uluğ (Mazur)
Galib Pekel
Hasip Ahmed Aytuna
Van
Resai Erişken
Hakkı Ungan (M.)
Münib Boya (Mazur)
Trabzon
Hamdi Ülkümen r*V
Mitat Aydın
Raif Karadeniz (V.)

Yozgad
Celâl Arat
Ziya Arkant

T. B. M. M. Matbaast

S. Sayısı:40
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde
vukubulan zelzelede felâkete uğrayanların kurtarılma
sında fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların
cezalarının affine dair kanun layihası ve Adliye
encümeni mazbatası (1/714)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı •* 6/50.70

15 - XI - 1941

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayan
ların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezalarının af fi hakkında Adli
ye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-XI-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr, B. Saydam

Esbabı mucibe
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde Erzincan ve havalisinde vukua gelen
zelzelede felâkete uğrayanların kurtarılmasında fedakârane hizmetleri sebkeden 273 mahkûmun
cezaları 38Ö4, 3999, sayılı kanunlarla af edilmişti. Bu mahkûmların fedakârane hizmetleri mahallî
Cumhuriyet M. U. liklerile zabıta âmirlerinin ve Halk partisi reislerinin işarlarına istinat etmekte
idi.
3999 sayılı kanunun esbabı mucibe lâyihasında bahsolunan- ve o zaman haklarındaki takibat
iırtaç e^îilmenrâş olması* ve hususî af cezaları hakkmda isdar edilebilip hukuku amme davasının
hususî af ile refine ceza kanununun 98 rıci maddesi hükmünün müsait bulunmaması itibarile,
mezkâa?< 3â99'sayılı kanasa merbut listeye ithal edilememiş olan. altı şahsın dahi zelzelede fedakâ
rane hizmette bulundukları, yukarıda zikredilen 273 mahkûm hakkındaki müşterek vesaika istinat
etmektedir. Ancak bu altı şahıstan ikisi beraet etmiş ve kız kaçırmaktan maznun bulunan birisi
de Mağdure ile evlenmiş olduğundan hakkındaki hukuku amme davası tecil olunmuş, yalnız Şa
ban özgür, Mustafa Karakurt ve Ahmed Yolaçan adlarındaki diğer üç şahıs mahkûm olmuşlar
dır. Bunlardan başka, şimdiye kadar cezaları af edilmiş olanlarla bu defa afi eri teklif edilen mez
kûr üç şahsa ait müşterek vesaikte ismi geçmeyen Dursun Gürbüz adındaki suçlunun bilâhare
vukubulan müracaatı üzerine yapılan tetkikatta zelzelede felâkete uğrayanların can ve mallarım
kurtarmakta emsali veçhile fedakârane hizmette bulunduğu, projeye raptolunan ve zelzelenin
vukuu ânında Erzincanda ve halen Üsküdarda C. M. U. si bulunan îzzet Akçal tarafından
Erzincan M. U. ligine gönderilen 24 - VI - 1941 tarihli yazı ile kezalik zelzele ânmda Erzincanda
ve hâlen Bileoikte hukuk hâkimi bulunan Hasan Fehmi Egemen ve karısı Semiha Egemen taraf-

larmdan
gönderilen 24 - III - 1941, dördüncü umumî müfettişliğin 11 - VI - 1941, Erzincan
valiliğinin 26 - V - 1941, ağır ceza reisliğinin 24 - I I I - 1941 ve ceza evi müdürlüğünün 1 - V - 1941
tarihli yazıları ve Cumhuriyet Halk partisi vilâyet idaresi heyetinin 10 - V - 194} tarihli mazbatasile tasdik ve teyit edilmiştir.

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Esas No. 1/714
Karar No. 7

16 - XII - 1941

Yüksek Reisliğe
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip
günleifde vukubulan zelzelede felâkete uğrayan
ların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülön bazı mahkûmlara ait cezaların affi hakkında
Adliye vekâletince hazırlanarak icra Vekilleri
Heyetinin 5 - XI -1941 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının
Encümenimize havale ve tevdi buyurulması üze
rine ihtiva eylemekte olduğu hükümler tetkik ve
müzakere olundu.
1939 senesinin kânunuevvel ayında Erzincan
mmtakasmda vukua gelen zelzelede felâkete uğ
rayanların kurtarılması işinde büyük bir fera
gat ve fedakârlıkla çalıştıkları mahallî teşekkül
lerin işarından anlaşılan mahkûmların bir kısmı
3804 ve 3999 sayılı kanunlarla Yüksek Meclisin
şefkat ve atıfetinden istifade ettirilerek affa
mazhar kılınmıştı. Ancak zikri geçen her iki ka
nunun neşri tarihinde haklarındaki takibatın
henüz katî bir kararla neticelenmemiş olması
sebebile bu aftan istifade edememiş ve bu defa
cezaları katiyet kesbetmiş olan dört mahkûmun
da zalzelede felâkete uğrayanların can ve mal

larını kurtarmakta diğerleri gibi fedekârane hiz
mette bulundukları Cumhuriyet müddeiumumisile diğer mahallî teşekküllerin işarile sabit ol
duğu Encümenimizde verilen izahattan anlaşıl
mıştır.
Bu itibarla adları ve soyadları bağlı listede
yazılı dört mahkûmun affine dair lâyiha hüküm
leri yerinde görülerek aynen kabulüne ittifakla
karar verilmiştir.

Kâtip
Adliye E. Reisii
M. M.
Çorum
Zonguldak
Konya
Münir Çağıl
Şinasi Devrin
Antalya
Balıkesir
Bingöl
0. Niyazi Burcu Feridun Fikri
İV. Aksoy
Erzincan
Kastamonu
Kayseri
A. Fırat
Abidin Binkaya
R. özsoy
Manisa
Manisa
Rize
A. Tümer
Kenan Örer Dr. S. A. Dilemi
Trabzon
Sinop
Tokad
S. Atanç
C, Atay
F, A, Barutçu
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip
gönlerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayan
ların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri gö
rülen bazı mahkûmların cezalarının affı hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1 — Bağlı listede adları ve soy
adlarile suçlarının nevi ve cezalan yazılı dört
mahkûmun mahkûmiyet müddetlerinin beşte
dördü 've hukuku amme ve tazminat kabilin
den olan para cezalan affedilmiştir. Bunların
muhakeme masraflarile iaşe bedelinden olan
borçlan da terkin olunmuştur.
MADDE 2 — Bu kanunun inzibatî cezalara
tesiri yoktur.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur.
-

5 - II - 1941

Ad. V.
M. M V.
Rş. V
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arikan
Ha. V.
Ma. V.
Da. V.
F. öztrak Ş. Saraçoğlu
F. Ağrah
Na. V.
îk. V.
Mf. V.
Yücel
A. F Cebesoy
Sim Day
G. t V.
Zr. V.
S. î. M. V.
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen
Ti. V.
Mü. V.
C. K, încedayı
M. ökmen
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Mahkîım bulund
ğu ceza miktar

Mahkûmun
Sıra
No.
1
2
3
4

A

t

Babasının adı

Mustafa
Ali
Osman
Hüseyin

„

1

Adı
Şaban
Mustafa
Ahmet
Dursun

Soy adı
öagür
Karakurt
Yolaçan
Gürbüz

Suçun nevi
Yazifeyi suiistimal
Hırsızlık
Adam öldürmek
Adam öldürmek

A

(—— -"'

Sene
1
18
6

Ay

!

-—

Gü

S. Sayısı :4I
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat
encümen mazbatası (1/724)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/5491

16 - JJI - 1U1

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3780 sayılı Millî Korunma kanununun 14, 55 ve 65 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
Ticaret vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 16 - X I I - 1941 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil V.
Ş. Saraçoğlu

Mucip

sebepler lâyihası

Memleketin içinde bulunduğu fevkalâde vaziyetler icabı olarak alman el koyma kararlarının
hakkile tatbik edilebilmesi hususunda Millî korunma kanununun 14, 55 ve 65 nci maddelerinin âcil
olarak değiştirilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur.
Bu hususta hazırlanan kanun projelerinin birinci maddesinde Millî korunma kanununun el koy
maya ve tevzie müteallik olan 14 ncü maddesindeki müessese kaydının, hakikî şahıslara teşmili
lüzumlu görülerek bu maddenin birinci fıkrasında ona göre tashihat yapılmıştır.
El koyma kararma tâbi maddelerin ve yardımcı malzemelerin gerek teslimi ve gerek beyanna
meye dercinde alâkalıların teslimden ve beyannameye derç keyfiyetinden imtina ettikleri gö
rülmekle bu mahzurun önlenmesi için lüzumlu hüküm ikinci fıkraya ilâve olunmuştur.
Hükümetin icabında hakikî ve hükmî şahısların elinde bulunan her türlü malları beyana tâbi
tutması için Millî korunma kanununun 31 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yazılı salâhiyetin
sarih bir surette itmamına lüzum görülmüş ve ona göre 3 ncü fıkra tedvin olunmuştur.
El koyma neticesinde alman ve ihtiyacı olanlara tevzi olunan maddelerin ve yardımcı malze
melerin alâkalılar tarafından kendi ihtiyaçları için kullanılmayıp başkalarına satıldığı ve hatta
fahiş fiatlar talep edildiği görülmüş olduğundan bunu meneden hükümler maddenin 4 ncü fık
rasına dercedilmiştir Bu hükümlerin mütemmimi olarak lâzımgelen malûmatın istenmesi ve
kayitlerin tutulması için de 5 nci fıkraya hükümler vazolunmuş ve tevzi olunan maddeleri ve
yardımcı malzemeleri kullanmayanların keyfiyeti bildirerek bunları geri vermeleri hususunda
6 nci bir fıkra ilâve edilmiştir. Bu suretle itmam edilen 14 ncü maddenin cezaî müeyyideleri
55 nci maddede gösterilmiş ve arama neticesinde bulunacak malların da müsadere edileceği ilâve
olunmuştur. Ancak toprak mahsullerinin müstahsilleri yedinde arama neticesinde bulunacak mal
ların bedelleri kendilerine tediye edilmek suretile alınması ve el koymaya rağmen mallarını teslim
etmemeleri suçundan dolayı da sakladıkları mahsullerin miktar ve kıymetine göre 10 liradan 100
liraya kadar hafif para cezası hükmolunması derpiş edilmiştir.
El konma hükümlerinin hakkile tatbik edilebilmesi için vali ve kaymakamlar veya bunların
yazılı emrile vazifelendirildiler tarafından mallarına el konulan kimselerin bu malların saklana-

bileceği yerlerin de arama yapılabilmesi şimdiye kadar sebkeden tatbikat neticesinde elzem oldu
ğu tezahiir etmekle bu salâhiyetin ne suretle ve ne şartlar altında istimal edileceğini gösterir hü
kümler 65 nci maddeye dercedilmiştir.
Keyfiyet yüksek tasviplerine arzolunur.

Muvakkat encümen mazbatası
T. B. M. M.
Muvakkat encümen
Esas No. 1/724
Karar No. 2

19 - XII -1941

Yüksek Reisliğe
3780 sayılı Millî Korunma kanununun 14, 55
ve 66 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
Ticaret Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetince 16 - X I I -1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mucibesile birlikte Encümenimize tevdi edil
mekle Adliye, Dahiliye, İktisat, Maliye, Ticaret
ve Ziraat vekilleri hazır oldukları halde tetkik
ve müzakere edildi.
Memleketin içinde bulunduğu fevkalâde va
ziyet icabı olarak Hükümetçe alınan el koyma
kararlarının hakkile tatbik edilebilmesi husu
su bu tadilâtın Hükümet tarafından bildirilen
mucip sebepleridir. Bu maksadla kanunun zikri
geçen maddelerinde müstacelen yapılması ge
rekli görülen tadilât şu iki noktada toplanıyor:
1 — Halkın ve Millî Müdafaanın ihtiyaçları
için Millî Korunma kanununun Hükümete ver
diği el koyma salâhiyetini tamamlayıcı ve teyit
edici yeni unsurlarla kuvvetlendirmek,
2 —• El koyma kararlarının tatbikatını ko
laylaştırmak maksadile vali ve kaymakamlara
arama salâhiyeti vermek.
Parti Grupu Umumî Heyetince kabul edilen
bu esaslar dairesinde tanzim edilen kanun lâyihas, içinde bulunduğumuz fevkalâde şartların
icaplarına intibak zaruretinin bir neticesi olmak
üzere esas itibarile Encümenimizce kabul edil
dikten sonra maddelerin müzakeresine geçilerek:
Kanunun el koymaya ve tevzia müteallik
olan 14 ncü maddesinin şümulü arttırılan birinci
fıkrasile el koyma kararma mevzu olacak mad
delerin müsaadesiz başka mahallere naklini meneden ve Hükümet emrine teslimini âmir bulu
nan ikinci fıkrası aynen; 31 nci maddedeki sa

lâhiyeti tamamlamaya matuf olan üçüncü fık
ranın sonuna « bu beyannamelerin damga res
minden muaf olduğuna » dair bir cümle ilâvesile;
tevzia tâbi maddelerin alâkalılar tarafından sui
istimaline karşı hükümler koyan dördüncü fıkra
nın baş tarafına «Hükümetçe veyahut salahiyetli
kılman makam ve müesseselerce» kaydinin ve be
şinci fıkraya dahi « tevzi olunan » kelimesinden
sonra « veya ettirilen » kelimesinin ve 6 nci
fıkradaki « değer pahsaı » yerine « kendisinin
evvelce verdiği bedeli geçmemek üzere değer pa
hası » kaydinin ilâvesile kabul edilmişlerdir.
14 ncü maddedeki el koyma salâhiyetinin ce
zaî müeyyidelerini ihtiva eden 55 nci maddenin
müzakeresinde birinci fıkradaki cezaların aynen
ipkası muvafık görülmüş ve Toprak mahsulleri
üzerine yapılan aramalar neticesinde meydana
çıkarılan saklanmış mallar için konulan ceza mü
eyyidesi maksadı temin edecek cezaî bir tehdi
din ifadesi olmaktan uzak bulunduğu cihetle kü
çük müstahsil ile büyük müstahsil arasında bir
tefrik vücude getirerek el konulan toprak mah
sullerini teslimden imtina eden ve saklıyan ve
kaçıran büyük müstahsiller hakkında da birinci
fıkra hükümlerinin tatbiki muvafık olacağı yo
lunda ileri sürülen mülâhazalar büyük ve küçük
müstahsilin tayini müşkül olacak bir takdir mev
zuu olduğundan böyle bir tasnife girişilmiyerek
müstahsil nezdinde arama neticesinde bulunan
toprak mahsulünün Hükümetçe tesbit edilen be
deli mukabilinde alınması ve ancak bu bedelin
dörtte birine kadar mahsul sahibinin para cezasile cezalandırılması esası ekseriyetle kabul edil
miştir. Bu hükümler,
Hükümetin yiyecek ve
yemlik ve tohumluk olarak müstahsile bıraktığı
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miktardan fazla mahsulünü doğrudan doğruya
lenler» kelimesi «vazifelendirilen memurlar»
ziraat sahasında nezdinde alıkoymak gibi bir ihşeklinde düzeltilmek ve maddenin fıkraları di
tiyatkârlık
düşüncesile
hareket
edenlerin
ğer maddelerdeki usule göre vuzuh temini için
bir az müsamaha ile karşılanarak maddenin
rakamlandırılmak suretile kabul edilmiştir.
ilk fıkrasındaki cezaya çarptırılmamaları mülâhaza
Umumî Heyetin tasviplerine arzolunarak teredilmiş ve ancak Hükümetin mahsulünü bildir
cihan ve müstacelen müzakere edilmek ricasile
mek ve getirmek hakkındaki emrine ve kendi
Yüksek Reisliğe sunuldu.
lerinin her türlü ihtiyaçlarının düşünülmesine Muvakkat E. Reisi
M. M.
Kâtip
rağmen saklamağı ihtiyar edenlerin de büsbütün
Kocaeli
Trabzon
Kütahya
cezasız bırakılması muvafık olamıyacağından
Salâh Yargı
F. A. Barutçu
A. Tiridoğlu
meydana çıkarılan malların bedellerinin dörtte
Ankara
Aydın
Balıkesir
birine kadar kendilerinin para cezasile tecziyele
Ekrem Ergun
Nuri Göktepe
Yahya S. Uzay
ri maksadı temine kâfi görülmüş ve müstahsilin
Bursa
Diyarbakır
Edirne
nezdinden gayri herhangi bir yerde stok mahiye
Nevzad Ayaş
V. N. Sünkitay
Temel Göksel
tinde mahsul saklaması halinde maddenin birin
îçel
Kastamonu
Kocaeli
ci fıkrasının tatbiki tabiî bulunduğundan 55
T. Cemal Beriker
Dr. T. Aslan Dr. F. Sorağman
nci madde kabul edilen bu şekil dairesinde kale
Kocaeli
Konya
Konya
me alınmıştır.
ibrahim Dıblan A. H. Dikmen Dr. O. S. Uludağ
Vali ve kaymakamlara arama ve bunun neti
Konya
Malatya
Malatya
cesinde bulunan maddelere el koyma salâhiyeti
Galip Gültekin
M. N. Zabcı
Nasuhi Bay dar
veren ve bu esaslara ait yeni hükümler koyan
Mardin
Siirt
Van
65 nci madde, birinci fıkradaki «vazifelendiriRıza Erten
Ali Rıza Esen
İbrahim Arvas

HÜKÛMETÎN

TEKLÎFÎ

MUVAKKAT ENCÜMENİN

DEĞÎŞTÎRİŞÎ

Milli korunma kanununun bazı
değiştirilmesi hakkında kanun
lâyihası

3780 numaralı Millî korunma kanununun bazı mad

MADDE 1 — Millî korunma kanununun 14,
55 ve 65 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :

MADDE 1 — Millî korunma kanununun 14,
55 ve 65 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:

Madde 14 —
1 - Hükümet, halkm ve Millî Müdafaanın ih
tiyacı olan her nevi maddeleri ve yardımcı mal
zemeleri, değer fiatınm tediyesi mukabilinde el
koyarak almağa ve maksada göre tevzie ve sat
mağa ve ihtiyacı olanlara kârsız vermeğe sa
lahiyetlidir.

Madde 14 —
1 - Hükümet, halkın ve Millî müdafaanın
ihtiyacı olan her nevi madde ve yardımca mal
zemeyi, değer fiatının tediyesi mukabilinde el
koyarak almağa ve maksada göre tevzie ve sat
mağa ve ihtiyacı olanlara kârsız vermeğe sala
hiyetlidir.

2 - Birinci fıkrada yazılı maddelerin ve yar
dımcı malzemelerin el koyma kararından evvel
satılmış bulunmaları dolayısile veya herhangi
bir sebeple bulundukları yerlerden başka ma
hallere müsaade almmaksızm nakledilmeleri
memnu olup bulundukları yerlerde sahipleri veyp. zilyedleri tarafından Hükümet emrine teslim
olunmaları mecburidir.

2 - Birinci fıkrada yazılı maddelerin ve yar
dımcı malzemenin el koyma kararından evvel
satılmış bulunmaları dolayısile veya herhangi
bir sebeple bulundukları yerlerden başka ma
hallere müsaade alınmaksızın nakledilmeleri
memnu olup bulundukları yerlerde sahipleri
veya zilyedleri tarafından Hükümet emrine tes
lim olunmaları mecburidir.

3780 numaralı
maddelerinin

delerinin değiştirilmesi hakkınd\a kanun lâyihası
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3 - Hükümet, hakikî ve hükmî şahıslardan
3 - Hükümet, hakikî ve hükmî şahıslardan I
ellerinde
bulunan her nevi madde ve yardımcı
ellerinde bulunan her nevi maddelerin ve yar
malzemenin
nevi, miktar ve vasıflarının bildi
dımcı malzemelerin nevi, miktar ve vasıfları
nın bildirilmesini ve bunlar hakkında lüzumlu rilmesini ve bunlar hakkında lüzumlu görüle
görülecek diğer bütün malûmatın verilmesini cek -diğer bütün malûmatın verilmesini isteye
isteyebilir. Bu malûmatın alâkalılar tarafın bilir. Bu malûmatın alâkalılar tarafından doğ
dan doğru ve tam olarak Hükümetçe tayin ru ve tam olarak Hükümetçe tayin edilmiş olan
edilmiş olan müddet içinde verilmesi mecburi müddet içinde verilmesi mecburidir. Bu beyan
nameler damga resminden muaftır.
dir..
4 - Hükümetçe veya salahiyetli kılınan ma
4 - Hükümet tarafından hakikî ve hükmî
şahıslara tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olan kam ve müesseselerce hakikî ve hükmî şahıs
lara kârsız verilen maddelerin ve yardımcı mal lara tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olanlara
kârsız verilen maddelerin ve yardımcı malzeme
zemelerin bunlar tarafmdan kullanılması ve
hangi ihtiyaç için kullanılması Hükümetçe tes- nin bunlar tarafından kullanılması ve hangi
bit edilmişse ancak o ihtiyaca hasredilmesi mec ihtiyaç için kullanılması Hükümetçe tesbit edil
buridir. Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati mişse ancak o ihtiyaca hasredilmesi mecburidir.
Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati almalınmaksızın bu maddelerin ve yardımcı malze
melerin satılması ve rehnedilmesi ve herhangi I maksızm bu maddelerin ve yardımcı malzeme
nin satılması ve rehnedilmesi ve herhangi bir
bir suretle başkasına devredilmesi ve muvakkat
surette başkasına devredilmesi ve muvakkat
veya daimî olarak bir başkasına verilmesi ya
veya daimî olarak bir başkasına verilmesi ya
saktır.
saktır.
5 - Hükümet tarafından tevzi olunan veya
5 - Hükümet tarafmdan tevzi edilen veya
satılan veyahut kârsız olarak verilen maddele
ettirilen veya satılan veyahut kârsız olarak ve
rin ve yardımcı malzemelerin nerede ve ne su
rilen maddelerin ve yardımcı malzemenin ne
retle kullanıldığını veya sarfedildiğini göste
rede ve ne suretle kullanıldığını veya sarfe
ren kayitlerin tutulması ve tevsik edilmesi mec
dildiğini gösteren kayitlerin tutulması ve tev
buri krlınabilir.
sik edilmesi mecburî kılmabilir.
6 - Yukarıdaki fıkralara tevfikan Hükümet
6 - Yukarıdaki fıkralara tevfikan Hükümet
tarafından tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı olan
tarafından
tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı
lara kârsız verilen her türlü madde ve yardımcı
olanlara kârsız verilen her türlü madde ve yar
malzemeler tahsis edildiği işlerde kullanılma
dımcı malzemenin tahsis edildiği işlerde kulla
ması halinde alâkalıların keyfiyeti mahallin en
nılmaması halinde alâkalıların keyfiyeti mahal
büyük mülkiye memuruna bildirmeleri mecbu
lin en büyük mülkiye memuruna bildirmeleri
ridir. Bu maddelerin ve yardımcı malzemelerin
mecburidir. Bu maddelerin ve yardımcı malze
tahsis edildiği işlerde kullanılmadığı gerek alâ
menin tahsis edildiği işlerde kullanılmadığı ge
kalıların bildirmesi ve gerek sair suretle öğre
rek alâkalıların bildirmesi ve gerek sair suret
nilmesi halinde mezkûr maddelerin ve yardımcı
te öğrenilmesi halinde mezkûr maddelerin ve
malzemelerin mahallin en büyük mülkiye me
yardımcı malzemenin mahallin en büyük mül
murunun yazıl?, emrile ve değer pahası verilmek
kiye memurunun yazılı emrile ve kendisinin
şartile Hükümet emrine geri alınması yoluna
evvelce verdiği bedeli geçmemek üzere değer
gidilebilir.
pahası verilmek şartile Hükümet emrine geri
alınması yoluna gidilebilir.
Madde 55 -—
1 - Millî Korunma kanununun hükümlerine
tevfikan el konulan maddeleri ve yardımcı mal
zemeleri teslimden imtina eden, saklayan, ka
çıran, saklamağa veya kaçırmağa teşebbüs eden
ve bu fiillere bilerek yardım eyleyenler veya

Madde 55 —
1 - Millî korunma kanunu hükümlerine gö
re el konulan maddeyi ve yardımcı malzemeyi
teslimden imtina edenler veya saklayanlar ve
ya kaçıranlar veya saklamağa veyahut kaçır
mağa teşebbüs edenler ve bu fiillere bilerek
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- 8 İm fiilleri yaptıranlar ile 14 ncü maddenin
4 ncü fıkrası hükümlerine muhalefet edenler
hakkında 250 liradan 10 000 liraya kadar ağır
para ve üç aydan bir seneye kadar hapis cezalarile birlikte el konulan maddelerin ve yar
dımcı malzemelerin suçluya ait bütün mevcu
dunun ve eğer bu maddeler ve yardımcı malze
meler 65 nci maddeye göre arama neticesinde
bulunup alınmışsa emaneten yatırılan bedelle
rinin müsaderesine hükmolunur. Şu kadar ki
toprak mahsulleri üzerinde yapılan aramalar
sonunda müstahsilin doğrudan doğruya nezdinde meydana çıkarılan kanun hükümleri hilâfma
saklanmış mahsuller değer bedeli mukabilinde
Hükümetçe alınır ve meydana çıkarılan bu mah
sullerin miktar ve kıymetine göre 10 liraJan
100 liraya kadar hafif para cezası hükmedilir.
2 - 14 ncü maddenin 2 nci, 3 ncü ve 5 nci
fıkraları hükümlerine riayet etmeyenler ile 21
nci maddeye tevfikan istihlâki men veya tahdit
edilen maddeleri bu memnuiyet veya tahdit hi
lâfına olarak imâl eden veya ticaret kasdile
satanlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
3 - 1 4 ncü maddenin 6 nci fıkrasile 37 nci
madde hükümlerine riayet etmeyenlerden 10 li
radan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır.

yardım edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hak
kında 250 liradan 10 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasile birlikte üç,aydan bir seneye kadar
hapis cezası tatbik olunmakla beraber suça
mevzu teşkil eden malın ve ayni cinsten mev
cut bakiyeleri tamammm müsaderesine de hük
molunur. Eğer bu madde ve yardımcı malze
me 65 nci maddeye göre arama neticesinde
alınmış ise müsadere hükmü bunların emane
ten yatırılan bedelleri hakkında tatbik olunur.
14 ncü maddenin 4 ncü fıkrasına muhalefet
edenler hakkmda da yukarıda yazılı hükümler
tatbik olunur. Şu kadar ki müstahsilin nezdinde arama neticesinde çıkarılan madde, toprak
mahsulü olduğu takdirde bu mahsul, Hükü
metçe tesbit edilen bedel ödenerek alınır. An
cak mahsul sahibi bu bedelin dörtte birini geç
memek üzere ağır para cezasile cezalandırılır.
2 - 1 4 ncü maddenin ikinci, üçüncü ve be
şinci fıkraları hükümlerine riayet etmeyenler
ile 21 nci maddeye tevfikan istihlâki men veya
tahdit edilen maddeleri bu memnuiyet veya
tahdit hilâfma olarak imal eden veya ticaret
kastile satanlar hakkında 25 liradan 250 liraya
kadar ağır para cezası hükmolunur.
3 - 14 ncü maddenin 6 nci fıkrasile 37 nci
madde hükümlerine riayet etmeyenlerden on
liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 65 — Bu kanunun tatbikim temin
için vali ve kaymakamlar veya bunların yazılı
emrile vazifelendirilenler ev, mağaza, ticaretha
ne, depo; dükkân, ambar, samanlık vesair her
türlü mal konulabilen yerlerde arama yapabilir
ler.
Arama sırasında mahallî zabıta âmir veya
memurunun ayrıca huzuru şarttır. Arama sıra
sında aranılacak yerin ve malın sahibi veya zilyedleri ve- bunlar bulunmazlarsa sırasile mü
messilleri veya hısımlarından veya kendisile sa
kin olanlardan veyahut komşularından mümey
yiz biri hazır bulundurulur.
Köylerde yapılan aramalarda muhtar ile ih
tiyar heyetinden biri ve muhtar bulunmadığı za
man ihtiyar heyetinden biri ile komşularından
biri ve ihtiyar heyetinden kimse bulunmadığı
zaman komşularından iki kişi hazır bulunduru
lur.
Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde haller
müstesna olmak üzere mesken veya sair binalar-

Madde 65 —
1 - Bu kanunun tatbikini temin için vali ve
kaymakamlar veya bunlarm yazılı emrile va
zifelendirilen memurlar ev, mağaza, ticaretha
ne, depo, dükkân, ambar, samanlık ve sair her
türlü mal konulabilen yerlerde arama yapabi
lirler.
2 - Arama sırasında mahallî zabıta âmir ve
ya memurunun ayrıca huzuru şarttır. Arama
sırasında aranılacak yerin ve malın sahibi ve
ya zilyetleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasils
mümessilleri veya hısımlarından veya kendi
sile sakin olanlardan veyahut komşularından
mümeyyiz biri hazır bulundurulur.
3 - Köylerde yapılan aramalarda muhtar
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulun
madığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile kom
şularından biri ve ihtiyar heyetinden kimse
bulunmadığı zaman komşularından iki kişi ha
zır bulundurulur.
4 - Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde
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da gece arama yapılamaz.
Her arama neticesinde kanun hükümlerine
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak, iste
nilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alınarak
Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu mahal
lere sevk ve teslim edilir ve değer bedelleri ema
neten T. C. Ziraat bankası şubelerine ve bulun
mayan yerlerde mal sandıklarına yatırılır. Bu
suretle malları alman hükmî ve hakikî şahıs
lar aleyhine Millî Korunma kanununa tevfikan
ayrıca cezaî takibat yapılır.
Arama neticesinde kanun hükümlerine mu
halif olarak saklanmış veya saklanmak istenil
miş mallar zuhur etsin etmesin, hazır bulunan
ların ayrı, ayrı imzalarını ihtiva eden iki nüsha
zabıt varakası derhal mahallinde tutulur. Eğer
kanun hükümlerine muhalif olarak saklanmış
veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur etmişse
bunların mikdarı ve müfredatı ve o günkü hal
ve vasıfları zabıt varakasında ayrı, ayrı göste
rilir. Arama neticesinde tutulan bu zabıt vara
kasının bir nüshası derhal mal sahiplerine veya
zilyedlerine ve mal zuhur etmemişse aranılan ye
rin sahibine veya zilyedine verilir.

haller müstesna olmak üzere mesken veya sair"
binalarda gece arama yapılamaz.
5 - Her arama neticesinde kanun hükümle
rine munaiıf oıarak saKianmış veya samanmak
istenilmiş manar zunur euerse bu manar alına
rak HuKumetm evvelce tesbit ewmş oıaugu ma
hallere sevk ve teslim edilir ve değer bedelleri
emaneten T. C. Ziraat bankası
şubelerine
ve bulunmayan yerlerde malsandıklarma yatı
rılır. Bu suretle malları alman hükmi ve haki
kî şahıslar aleyhine Millî korunma kanununa
tevfikan ayrıca cezaî takibat yapılır.
6 - Arama neticesinde kanun hükümlerine
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak iste
nilmiş mallar zuhur etsin etmesin, hazır bulunan
ların ayrı, ayrı imzalarını ihtiva eden iki nüsha
zabıt varakası derhal mahallinde tutulur. Eğer
kanun hükümlerine muhalif olarak saklanmış
veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur etmişse
bunlarm miktarı ve müfredatı ve o günkü hal
ve vasıfları zabıt varakasında ayrı ayrı gösteri
lir. Arama neticesinde tutulan bu zabıt vara
kasının bir nüshası derhal mal sahiplerine veya
zilyedlerine ve mal zuhur etmemişse aranılan
yerin sahibine veya zilyedine verilir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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